
21

İDARECİNİN SESİ / MAYIS / HAZİRAN

Sayın Kaymakamım 
Çankaya Vefa Destek 
Grubunun kuruluş 
sürecinden kısaca 
bahseder misiniz? 
Bilindiği üzere Türkiye’de ilk Covid-19 
vakası 10 Mart tarihinde tespit edildi, 
devamında devletimizin ilgili birimleri 
gerekli tedbirleri çok hızlı bir şekilde 
aldılar. Olayın ciddiyeti bulaşma riski-
nin yüksekliği ve vaka sayılarının artış 
trendi göz önünde bulundurularak 21 
Mart’ta 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile 
kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımı-
zın sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik 
İçişleri Bakanlığımızın genelgesi yayım-
landı. Genelgeye istinaden Ankara Va-
liliğimizce aynı kapsamlı il Hıfzıssıhha 
Kurulu kararı alındı. Bu tarihten itiba-
ren bu kapsamdaki vatandaşlarımızın 
her türlü ihtiyacı için yine İçişleri Ba-
kanlığımızın genelgesi ile bütün ülkede 
Valilikler ve Kaymakamlıklar koordine-

ÇANKAYA 
VEFA 
SOSYAL 
DESTEK 
GRUBU*

*	 Çankaya	Kaymakamı	Hüdayar	Mete	BUHARA	
ile	 Çankaya	 VEFA	 Çalışmalarına	 ilişkin	 tarih	
öğretmeni	Ramazan	DEMİREL	tarafından	ya-
pılan	röportajdır.
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sinde Vefa Sosyal Destek Grupları 
oluşturulması talimatı verildi. Tali-
mat cumartesi akşama doğru gel-
mişti. Biz de hızlı bir değerlendirme 
süreci sonrasında pazar sabahı Kay-
makamlığımızda ilgili daire amirleri-
mizle bir toplantı icra ettik ve vefa 
için hangi kurumlarımızdan kimleri 
görevlendirebileceğimizle ilgili bir 
planlama yaptık. Konunun aciliye-
tine binaen SYDV çalışanlarımızdan 
birkaç kişi ile kaymakamlıkta bizimle 
olan çalışma arkadaşlarımızı vazife-
lendirerek ilk gün için Çankaya Vefa 
Sosyal Destek Grubumuzu oluştur-
muş olduk. Tabi bu sürece birazda 
hazırlıksız yakalanmıştık, o ilk günün 
telaşı ve baskısını unutmak müm-
kün değil. Bir yandan çok kısa bir za-
manda personel ve araç temini ile 
Vefa çalışma alanı oluşturma çaba-
sı, diğer yandan 112 yönlendirmesi 
ile durmaksızın adeta yağmur gibi 
gelen vatandaşlarımızın taleplerine 
yetişme telaşı inanılmaz bir stres 
yüklemişti bizlere.  İlk günün yoğun-
luğu beklenenin çok üzerinde oluş-
tu. Sistem şu şekilde kurgulanmıştı. 

Vatandaşlarımız 112’yi arayacaklar, 
112’ye gelen talepler ilçe bazlı de-
ğerlendirilerek ilçe Vefa Sosyal Des-
tek Gruplarının telefonlarına akta-
rılacaktı. Nihayet öyle yapılmaya 
başlandı. Fakat bizim Vefa için belir-
lediğimiz yerde iki adet sabit telefo-
numuz vardı. Başlangıçta irtibat te-
lefonu olarak bu telefonları 112’ye 
bildirmiştik. Ancak saatler geçme-
den çok ama çok yüksek rakamlarda 
aramalarla karşı karşıya olduğumu-
zu anladık. Bu telefonların bu talep-
lere yetişmesi mümkün gözükmü-
yor idi. Sokağa çıkma kısıtlamasının 
uygulandığı o ilk gününün paniğiyle 
bu kapsamdaki vatandaşlarımızın 
ihtiyaç telefonları had safhadaydı. 
Bu anlamda anlık çözüm olarak o ilk 
günün yoğunluğunu atlatmak için 
çağırdığımız mevcut görevlilerimiz 
ile Yazı İşleri Müdürümüz, Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
Müdürümüz, hatta kendi koruma 
ve şoförüm dahil o gün orada olan 
arkadaşlarımızın cep telefonlarını 
da 112’ye bildirdik. Biz sabah saat 
8 gibi evden çıkmıştık, akşam yine 

saat 8’i geçtiğinde ben ve yakın ça-
lışma arkadaşlarımın hiç oturmadı-
ğını, sabahtan beri hiçbir şey yiyip 
içmediğimizi, buna fırsat dahi bula-
madığımız bir gün geçirmiştik. 7/24 
esasına göre kurgulanan Vefa faa-
liyetlerinin vardiya sistemine göre 
devamı için gerekli görevlendirme-
mizi yaptıktan sonra devamında 
şöyle bir sorunla karşılaştık. İlk gün 
mesaisi yapan arkadaşlarımızın şah-
si mobil telefonları da 112 de kayıtlı 
olduğu için gece boyu telefonları 
çalmaya devam etmişti. Ertesi gün 
bulduğumuz çözüm, telefonu ile 
birlikte sekiz tane yeni telefon hattı 
almak oldu. Bu kulaklık vb. aparat-
larını da alarak ikinci gün daha otur-
muş bir sistemle başlamış olduk. 
Daha sonra bu hatlarımızı toplam 
12 ye çıkarttık. Arkadaşlarımıza na-
sıl davranması gerektiğini, talepleri 
nasıl karşılamaları gerektiğini, nasıl 
organize olmamız gerektiğini sürekli 
konuşarak bu ve benzeri karşılaştığı-
mız sorunları hızlı ve işlevsel çözüm-
ler bularak aştık.
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Bu süreç içerisinde bizden beklenen 
çalışmaları arkadaşlarımızın üstün  
gayret ve özverileriyle bize güve-
nenlere mahcup olmadan yerine 
getirdik diye düşünüyorum. 

Türkiye’nin en fazla 
65 yaş ve üstü yaşlı 
nüfusuna sahip ilçesi 
olarak vatandaşlarımızın 
taleplerini karşılamada 
ne gibi zorluklar 
yaşadınız ve bunları nasıl 
aştınız?
Biraz önce de bahsettik, ilk gün ve 
devam eden günlerdeki arama ve 
sayılarımızın çok çok yüksek ol-
ması, aslında biraz da bizim yaşlı 
nüfusumuzun fazla olmasından 
kaynaklanıyordu. Çankaya’da yak-
laşık 127.000 65 yaş ve üstü vatan-
daşımız ikamet ediyor. Buna kronik 
rahatsızlığı olanlar ile ikameti bizde 
olmayıp oğlunun kızının yanına kışı 
geçirmek için gelmiş olan yaşlıları-

mızı da eklediğimizde çok ciddi bir 
rakam ortaya çıkıyordu. Bu rakam 
neredeyse bazı illerimizin merkez 
nüfusunun büyüklüğüne tekabül 
ediyor. Buna karşın iyi organize ol-
mamız, gerek görevli gerek gönül-
lülerimizin fedakarca çalışmaları 
neticesinde taleplerin karşılanması 
noktasında kayda değer hiçbir sıkın-
tı yaşanmadı diyebilirim.

Çankaya Vefa olarak 
bugüne kadar 
vatandaşlarımızın ne 
tür talepler karşılandı? 
Kısaca bilgi verebilir 
misiniz?
Dediğimiz gibi Vefa Sosyal Destek 
Grupları 65 yaş üstü ve kronik ra-
hatsızlığı olan vatandaşlarımızın 
sokağa çıkma kısıtlısı oldukları süreç 
boyunca her türlü ihtiyaçlarının kar-
şılanması için kurulmuş bir sistem. 
İlk günlerde özellikle gıda taleple-
rinin, ilaç yazdırma  ve ilaç tedarik 

taleplerinin yoğun olarak geldiğini 
gördük. Devam eden günlerde ma-
aşlarını çekemeyen vatandaşlarımı-
zın maaşlarının çekilerek veya ban-
ka hesaplarındaki paralarının belli 
bir miktarının çekilerek kendilerine 
ulaştırılması talepleri yoğun olarak 
geldi. Bunun dışında farklı gerek-
çelerle dışarı çıkma izin talepleri, 
yardım ve temizlik vb. konulara iliş-
kin talepler oldu. Bu çerçevede bu 
güne kadar toplam 48.270 talebin 
karşılandığını görüyoruz. 

Vefa Sosyal Destek 
Gruplarında kimler görev 
alıyor?
Çok enteresan ve yoğun bir süreç 
yaşadık. Hem gecikmeksizin çok hız-
lıca problem çözmemiz gerekiyordu 
hem de bu problemi doğru insan-
larla, iletişimi düzgün insanlarla 
yapmamız gerekiyordu. Bu anlam-
da bir yandan kuruluşumuzu hızlıca 
gerçekleştirirken ve gelen talepleri 
karşılamaya çalışırken bir yandan 
da bu sistem için gerekli olan çalı-
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şanları, gönüllüleri bulma çabası 
içerisine girdik. İlk ve en önemli 
desteği okullarımızın da tatil edilmiş 
olması avantajıyla öğretmenlerimiz-
den eğitim camiamızdan aldık. İlçe 
Emniyet teşkilatımızdan polis ve 
bekçilerimizden takviye aldık. Yine 
aramıza camilerimizin de kapalı 
olması vesilesiyle ilçe müftülüğü-
müzden, cami imamlarımız ve cami 
çalışanlarımızdan bir grup eklendi. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfımızın mevcut çalışanlarından 
da görevlendirmede bulunduk.  
Kısaca söyleyecek olursak ilçemiz-
deki bütün kurum ve kuruluşların-
dan çalışma imkanı olan, herhangi 
bir kronik rahatsızlığı olmayan ve 
burada çalışmaya gönüllü olanlar-
dan görevlendirmelerde bulunduk. 
Devam eden süreç içerisinde kur-
duğumuz gönüllülük koordinasyon 
birimimizin de katkıları ile çok ciddi 
sayıda gönüllü sivil vatandaşlarımız 
da sisteme dahil oldular. Diyebilirim 
ki kamu kuruluşlarımızdan ve vatan-
daşlarımızdan eşit katılımla karma 
bir yapı oluştu. 

Gönüllü demişken 
Sayın Kaymakamım, 
vefa gönüllülük 
uygulamalarınız çok 
dikkat çekti. Özellikle 
gönüllü motosikletli 
ekiplerle renkli ve 
örnek bir çalışmaya 
imza attınız. Kısaca 
vefa gönüllülerinden 
ve Türkiye Motosiklet 
Federasyonu ile ortak 
çalışmanızdan bahseder 
misiniz? 
Bu süreçte Vefa gruplarında bizimle 
beraber olan kamu görevlilerimiz 
dahil aslında bütün arkadaşlarımız 
burada gönüllük esasına göre çalış-
tı. Kendi istekleri ile bizimle beraber 
oldular,  hiç kimseyi görevlendirme 
yoluyla zorla çalıştırmadık. Vefa ru-
huna uygun olan da buydu. 

Bu kapsamda vefa gönüllülerimi-
zin takibi ve organizasyonu görevini 
Çankaya Halk Eğitim Müdürlüğümü-
ze verdik. Ayrıca Mahalle gönüllüle-
rimizin koordinasyonu için Mahalle 
Muhtarlarımızdan da destek aldık. 
Ayrıca bu işin için bölgesel bazlı or-
ganizasyonu için 25 okul müdürü-
müzü de görevlendirdik. Bize çalış-
malarımızda destek olmak isteyen 
vatandaşlarımızın başvuruları için 
internet üzerinden bir başvuru linki 
oluşturarak medya ve iletişim araçla-
rı vasıtasıyla özellikle bu potansiyelin 
yüksek olduğu gruplarda paylaştık. 
Neticesinde koordinasyon merke-
zimizde görev almak isteyenler ile 
mahalli bazda kendi mahallelerinde 
yaşayan yaşlılarımıza ve kronik ra-
hatsızlığı olan vatandaşlarımıza yö-
nelik faaliyetlerimizde görev almak 
isteyen yaklaşık 400 gönüllümüz bize 
katıldı. Bu gönüllü arkadaşlarımızı 
hem merkezimizde hem sahada ve-
rimli bir şekilde koordine ettik. 

Gönüllü motosikletli ekiplerle ger-
çekleştirdiğimiz çalışmaya gelince, 
Türkiye’ye örnek bir çalışma oldu-
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ğunu düşünüyorum. Türkiye Moto-
siklet Federasyonumuzun Türkiye 
genelinde Vefa Sosyal Destek Grup-
larına destek olma niyetiyle İçişleri 
Bakanlığımıza ve Valiliğimize başvu-
ruları bizlere iletildiğinin ertesi günü 
kendileri ile bir araya geldik. Karşılıklı 
fikir alışverişi sonrasında beraber 
çalışmaya karar verdik. Türkiye Mo-
tosiklet Federasyonunun çok yüksek 
sayıda üyesini çalışmalarımıza gö-
nüllü vefa motorize ekibimiz olarak 
dahil ettik. Yine bu motorize ekipleri-
mizin koordinasyonu için bir arkada-
şımızı ayrıca görevlendirdik. Özellikle 
kısıtlamanın olduğu hafta sonu ve 
tatil günlerinde bu ekiplerimizden 
azami ölçüde istifade etik. Bu arka-
daşlarımızın ekip halinde hareket 
kabiliyetleri, mobilizasyonlarının çok 
yüksek olması, yüksek eğitim düzey-
leri ve sosyal farkındalıklarının geliş-
mişliği bizlere çok ciddi bir avantaj 
sağladı. Aynı zamanda vefa çalışma-
larının sempatik ve popüler imgeleri 
haline geldiler. Bu vesile ile Türkiye 
Motosiklet Federasyonumuzun de-
ğerli başkanı Bekir Beye ve federas-
yonumuzun eğitim dairesi  başkanı 
Mehmet  Beye de çok özel teşekkür 
etmek istiyorum. Motorize ekibimi-
zin her üyesine ayrıca müteşekkirim. 

Vefa olarak Pandemi 
sürecinde ekonomik 
zorluk yaşayan 
vatandaşlarımıza 
yönelik gerçekleştirilen 
çalışmalar ile yapılan 
yardımlar hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Bu süreçte Çankaya Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfımız tara-
fından Vefa ile koordineli bir şekilde 
13.725 kişiye toplam 1.428.422,96 
TL tutarında yardım yapıldı, 4300 
kadar gıda kolisi dağıtıldı. Aile Ça-
lışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-

ğımız kaynaklarından kişi başı 1.000 
TL olmak üzere 8.799 kişiye toplam 
8.799.000 TL ekonomik istikrar kal-
kanı paketi kapsamında nakit olarak 
kişilere evlerinde teslim edilmiştir. 
Bu çalışmalarımızın yerine geti-
rilmesinde vefa gönüllülerimizin, 
bekçilerimizin ve PTT çalınmalarının 
her türlü takdirin ötesinde gayretle-
ri oldu.

Bu arada sadece ihtiyaç 
sahibi vatandaşlarımıza 
değil sokak hayvanlarına 
da destek oldunuz. 
Sokak hayvanların 
beslenmesiyle ilgili 
çalışmalarınız hakkında 
da bilgi verebilir misiniz?
Çankaya sokak hayvanları başta ol-
mak üzere bu vb. sosyal konulara 
duyarlılığı çok yüksek olan vatan-
daşlarımızın ikamet ettiği ilçelerden 
bir tanesi. Sokak hayvanlarına yö-
nelik İçişleri Bakanlığımız çok örnek 
bir karara imza attı. Bir genelgeyle 
il ve ilçelerde sokak hayvanlarının 
beslenmesi ile ilgili besleme grupla-
rının oluşturulması ve bu faaliyetin 
özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının 
olduğu günlerde aksatılmadan yü-
rütülmesi talimatı gönderdi. Hemen 
akabinde ilgili kurum temsilcilerimi-
zi, ilgili sivil toplum örgütü temsilci-
lerini kaymakamlığımızda bir araya 
getirerek çok ciddi bir organizasyona 
imza attık. Bu anlamda ilçemiz kap-
samında yaklaşık 250 gönüllüden 
oluşan farklı bölgelerde faaliyet yü-
rüten 20 ayrı besleme grubu oluş-
turduk. Yine bu grupları koordine 
etmek üzere ilçe tarım müdürlüğü-
müz bünyesinde ilgili arkadaşlarımı-
zın görevlendirilmesi ile bir Sokak 
Hayvanları Besleme Koordinasyon 
Merkezi oluşturduk. Bu çalışmamız 
vatandaşlarımız nezdinde ve sahada 
çok büyük karşılık buldu. Devamında 

bu çalışmalarımıza destek vermek 
isteyen yem desteğinde bulunmak 
isteyen firmalar oldu. Onların da 
sponsorluğu ile besleme gruplarımı-
za tonlarca yem, yem ve su kabı des-
teği sağladık. İlçemizde bu anlamda 
çok güzel bir duygudaşlık, çok güzel 
bir dayanışma ruhu oluştu. Bu vesi-
leyle bizlere destek olan firmalarımız 
ile bütün hayvan severlerimize te-
şekkür ediyorum.

Sokağa çıkma 
kısıtlamasının olduğu 
Bayram tatillerinde ve 
hafta sonu günlerinde 
de faaliyetleriniz oldu. 
Bu faaliyetlerinizden de 
bahseder misiniz?
Diğer günlerden farklı olarak bu gün-
lerde sadece yaşlılarımız ve kronik 
rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 
değil tüm vatandaşlarımızın zaruri 
ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler icra 
ettik. Bunların başında ekmek  teda-
riki geliyordu. Başta vefa çalışanları-
mız olmak üzere ilçemizde faaliyet 
yürüten fırıncılar odası başkanlığımı-
za bağlı 74 fırınımızla, ilgili kurumla-
rımızla, muhtarlarımızla, ve mahalle 
gönüllülerimiz ile birlikte ekmek ihti-
yacı ile ilgili bir sıkıntı yaşanmaması 



TANITIM

26

için elimizden geleni yaptık, vatan-
daşlarımızdan da bu anlamda çok 
güzel dönüşler aldık. İlk haftalarda 
bu önem arz eden bir konuydu. Bu 
ve benzeri çalışmalarımıza ek olarak 
vatandaşlarımızın moral motivas-
yonlarının desteklenmesi, dayanış-
ma ruhunun arttırılması ve birlik 
beraberliğimize vurgu yapılmasına 
yönelik de faaliyetlerimiz oldu. Ör-
neğin ilçemizde evde tek başına  ika-
met eden yaklaşık 17.000 yaşlımızın 
ikametlerine uğrayarak  “yalnız de-
ğilsiniz” söylemi ile  hal ve hatırlarını 
sormak, onlara yalnız olmadıklarını 
hissettirmek  için bir projeye imza 
attık Gerek motorize ekiplerimizle 
gerekse mahalle gönüllülerimizle, 
vefa sosyal destek gruplarında çalı-
şan arkadaşlarımızla ev ev gezerek 
kendilerinin yalnız olmadıklarını, bir 
ihtiyaçları olursa yanlarında oldukla-
rımızı ifade ettik. Bu vesile ile büyük-
lerimizin hayır dualarını aldık. 

Başta sivil toplum 
örgütleri olmak üzere 
çalışmalarınıza katkı 
sağlayan kurumlar ve 
kişiler hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Ben her zorlukta, her sıkıntıda as-
lında bir fırsat da olduğunu düşü-
nenlerdenim. Korona salgını ile 
mücadele sürecinde toplum nez-
dinde, toplumsal tabakalarımızda 
dayanışma ruhunun tazelendiğini, 
iyilikte yarışma kültürünün bir kez 
daha filiz verdiğini, birbirimize olan 
muhabbetimizin arttığını müşahe-
de ettik.  Bu anlamda, bizlere des-
tek olan, olmak isteyen sivil toplum 
örgütlerimiz, iş adamlarımız ve va-
tandaşlarımız oldu. Başta Ankara 
Ticaret Odamıza, Ankara Fırıncılar 
Odamıza, Kızılayımıza ve Gençlik 
Merkezlerimize bu süreçte yanımız-
da oldukları için teşekkür ediyorum.

Sayın 
Cumhurbaşkanımızın, 
Sayın İçişleri Bakanımızın 
ve Sayın Ankara Valimiz 
Vefa çalışmalarına büyük 
önem ve destek verdiler. 
Bu kapsamda Sayın 
Bakanımız Süleyman 
SOYLU’nun Çankaya 
Vefaya yapmış olduğu 
ziyaret hakkında bilgi 
verebilir misiniz?
Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaş-
kanımızın her programda, her plat-
formda Vefa Sosyal Destek Grupla-
rından bahsetmesi, çalışmalarımızı 
takdir etmesi, Sayın İçişleri Bakanı-
mızın Vefa Sosyal Destek Grupları ile 
ilgili takdir ifadeleri, Sayın Valimizin 
sürekli destekleri çok anlam ifade 
ediyordu. İş yükünün çok fazla oldu-
ğu, buna karşılık bazı çalışma arka-
daşlarımızın farklı sebeplerle esnek 
mesai yapma durumunda kaldığı, 

yeterli sayıda memur ve çalışanı-
mızın olmadığı bir süreçten bahse-
diyoruz. Böyle bir dönemde vefa 
çalışanların motivasyonu açısından 
devlet büyüklerimizin desteği, biz-
ler için çok değerliydi. Bu anlamda, 
Sayın İçişleri Bakanımız bizatihi Vefa 
çalışmalarımızı yerinde görmek için 
bizleri ziyaretleriyle onurlandırdılar. 
Bu vesile ile biz de Çankaya Vefa 
olarak kendi organizasyon yapımızı, 
yürüttüğümüz çalışmaları, bizimle 
beraber olan gönüllü gruplarımızı, 
sokak hayvanlarıyla ilgili faaliyetleri-
mizi, Türkiye Motosiklet Federasyo-
nuyla olan gönüllülük çalışmamızı 
takdim fırsatı bulduk. Aramıza yeni 
katılan gönüllülerimize Vefa yelekle-
rini kendisi bizatihi takdim etti. Sa-
yın Bakanımız ziyaretleri esnasında 
çok güzel sözler söyledi. Arkadaş-
larımıza “sizler burada bir mucizeyi 
gerçekleştirmişsiniz” kabilinden ifa-
deleri oldu. Sayın Bakanımızın ziya-
retini tamamlayıp ayrılışı esnasında 
basına söylediği ve bizim sloganımız 
olan “Şimdi Vefa zamanı” İfadesi 
bizleri ziyadesi ile onurlandırmıştır. 
Ziyaretleri için Sayın Bakanımıza ve 
Sayın Valimize müteşekkirim.
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Vefa’yı yürüttüğü merkez 
faaliyetleri dışında sürekli 
olarak sahada da gördük. 
Yapmış olduğunuz diğer 
çalışmaları anlatabilir 
misiniz?
Zaman içerisinde çok farklı çalış-
malarımız oldu. Gün oldu ilaç gö-
türdük, gün oldu ekmek taşıdık, 
gün oldu markette alışveriş yaptık, 
gün oldu bir büyüğümüzü ziyaret 
ettik gönlünü aldık, gün oldu şehit 
çocuklarımızın doğum gününü kut-
lama bahtiyarlığını elde ettik. Bazen 
toplu taşıma araçlarında, dolmuş ve 
taksi duraklarında, sokak aralarında 
vatandaşlarımıza Devletimizin bize 
sağladığı maskelerini ulaştırma gay-
reti içerisinde olduk. Ayrıca Sayın 
Cumhurbaşkanımızın 65 yaş üstü 
vatandaşlarımıza yönelik olarak ko-
lonya ve hijyen paketlerinin adres-
lere teslimi işini gerçekleştirdik. Bu-
rada yine 127.000 kişilik bir aileden 
bahsediyoruz. Çok ciddi bir rakam. 
Biz bunu çok kısa bir zamanda 3 
günlük bir süreçte gerçekleştirdik. 
Vatandaşlarımıza da Sayın Cumhur-
başkanımızın selamlarını ilettik. Bu-
nun dışında yine sahada çok güzel 
anlara tanıklık ettik. Yaşlılarımızın 
sokağa çıkma serbestliği elde ettiği 
günlerde, onlara selam vermek, on-
ların gönüllerini almak, onlara hoş 
geldin demek için yine ekiplerimiz 
sahadaydı, parklardaydı. Yine anne-
ler günü vesilesiyle Şehitlerimizin 
annelerimizi, 100 yaşını aşmış ilçe-
mizde ikamet eden 100’ün üzerinde 
asırlık annelerimizi ziyaret ettik, el-
lerini öptük, hayır dualarını aldık. 23 

Nisan ve 19 Mayıs Bayramlarımızın 
balkonlarda kutlanması coşkusuna 
eşlik ettik. Ramazan bayramında va-
tandaşlarımıza evlerde ve parklarda 
bayram şekeri ikram ettik,  kolonya 
tuttuk ve maske dağıttık. Onların 
bayram sevinçlerini paylaştık.

Yardım ettiğiniz 
vatandaşlardan nasıl 
dönüşler oluyor?
Bizatihi şahit olduğumuz ve saha-
da olan arkadaşlarımızdan duydu-
ğumuz çok güzel geri dönüşler var. 
Ben Vefa Gruplarının bu süreçte çok 
faydalı bir sosyal faaliyet yürüttüğü-
nü, çok önemli bir sosyal dayanış-
ma örneği gösterdiğini, bu sürecin 
gerek Vefa’da çalışan arkadaşların 
kendileri açısından, gerekse de hiz-
met götürdüğümüz vatandaşlarımız 
açısından güzel ve anlamlı anılara 
vesile olduğunu, bu dönemin hem 
çocuklarımıza hem gençlerimize 
mümkün olan en özgün şekilde ve 
en iyi şekilde aktarılması gerektiğini 
düşünüyorum.  Zor zamanlarda, dar 
günlerde Türk Milletinin, nasıl birbi-
riyle kenetlendiğine, nasıl birbirinin 
ihtiyacı için koşturduğuna en güzel 
örneklerden bir tanesinin de Vefa 
olduğunu düşünüyorum. 

Çankaya Vefa Sosyal 
Destek Gruplarında 
görev yapanlara bir 
mesajınız var mı?
İstiyorum ki her biri ile karşı karşıya 
oturayım ve her birine ayrı ayrı te-
şekkür edeyim. Bütün samimiyetimle 
ifade etmem gerekirse hepsini çok 
seviyorum. Biz bu sürecin başlangı-
cından itibaren onları kendi ailemizin 
bir bireyi olarak gördük. Kendimizi de 
o ailenin bir bireyi olarak gördük. Ast-
lık üstlük ilişkisini hiç düşünmeden, 
kendilerini zor zamanlarda dayanış-
ma içerisinde bulunduğumuz çalışma 
arkadaşımız olarak görerek bu süreci 

hep beraber yürüttük.  Günlük 5-6 sa-
atlik uykuyla tekrar ertesi gün Vefaya 
gelip çalışmaya devam eden, vardi-
yası olmadığı halde, artık sen gelme-
yebilirsin dediğimiz halde evde dura-
mayıp tekrar Vefa’da soluğu alan çok 
ciddi sayıda çalışanımız, vefa gönüllü-
lerimiz oldu. Ben  ne zaman onlarla 
bir araya gelsem onların gözündeki 
o ışığı, o heyecanı, O vefa duygusu-
nu hep hissettim. Dolayısıyla ülkemiz 
adına kendilerine minnettarız.

Vefa Sosyal Destek 
Grupları hakkında ne 
düşünüyorsunuz.?
Bütün dünyada olduğu gibi ülkemi-
zin de yaşadığı zor bir dönemin be-
lirli bir sürecinde ortaya çıkan sosyal 
ihtiyaçların karşılanması için Mülki 
İdare Amirlerimizin koordinasyo-
nunda oluşturulmuş bu yapının 
aslında kriz dönemlerinde ihtiyaç 
duyulan geçici çözümler için bir mo-
del olarak ele alınabileceğini düşü-
nüyorum. Bu denemenin Ülkemizin 
karşılaşabileceği olası herhangi bir 
zor süreçte yine faaliyete geçilebile-
cek bir mekanizma ve gönüllü insan 
kaynağı ortaya çıkardığını değerlen-
diriyorum. Özellikle gönüllülük esa-
sına göre vefa çalışmalarında görev 
alan vatandaşlarımızın periyodik 
olarak hatırlanması ile bu dayanış-
ma ruhunun canlı tutulmasının  fay-
dalı olacağına inanıyorum. 

Son olarak söylemek 
istediğiniz bir şey var mı?
Şimdi VEFA Zamanı…


