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İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı,

Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Başkanı,
Küresel Tasarım Kentler Birliği Başkanı

Geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pek çok etkinlik gerçekleştirdik.  Siz 
çocuklarımızın her alanda başarılı, sosyal ve özgüven sahibi bireyler olmanız için çalışmalarımızı 
sürdürürken, özel gün ve etkinliklerimizi de atlamıyoruz.
Çocuklarımızı adım adım hayata hazırlayan değerli öğretmenlerimizi 24 Kasım Öğretmenler 
Gününde unutmadık.  Bizim için kıymetli olan engelli kardeşlerimizi 3 Aralık Dünya Engelliler 
Günü de dahil olmak üzere yalnız bırakmadık. Sosyal yardım ve hizmetlerin yanı sıra kültürel, 
eğitime yönelik ve sportif amaçlı faaliyetlerle de engelli vatandaşlarımıza destek vermeye ve 
yanlarında olmaya devam edeceğiz. Başkentli çocukların sesi olan Çocuk Meclisi bir seçim 
heyecanını daha geride bırakırken, yeni dönemde de çalışmalarını, siz çocuklar için hız kesmeden 
sürdürecek. 
Sevgili çocuklar ve gençler,
Bizler, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, toplumun bütün kesimleri için hizmet vermeye 
devam ederek, Başkentlilerin huzuru için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizleri sevgiyle selamlıyorum.

Sevgili Çocuklar,
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Büyükşehir Belediyesi’nin Keçiören 
Evcil Hayvanlar Parkı, Sonbahar’ın 
Güzel Günlerini Fırsat Bilen 
Ziyaretçilerini Konuk Ediyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 18 
yıldır, 7’den 70’e her yaştan ziyaretçilerine hayvan 
sevgisi aşılayan Keçiören Evcil Hayvanlar Parkı, 
Sonbahar’ın güzel günlerinde konuklarını ağırlıyor. 
Keçiören’in Uyanış Mahallesinde, 19 dönümlük 
alana kurulan Evcil Hayvanlar Parkında, Ankara 
keçisinden Ankara kedisine, tavşanlardan midilli 
atlarına, köpekten balığa kadar birçok hayvan türü 
ziyaretçileriyle buluşuyor. Parkta nesli tüketmekte 
olan çok sayıda hayvan türü de özel koruma altına 
alınıyor, bakım ve beslenmeleri sağlanıyor.

Öğrenciler Turlarla Parka Geliyor
Ankara’nın önemli parklarından biri olan ve 
hayvanların korunmasına, çoğalmasına da 
imkan sağlanan parkta, onlarca tür hayvan 
barındırılıyor. Başkent’in simgelerinden Ankara 
kedisiyle tanışmak ve bu ırk hakkında doğru bilgi 

edinmek isteyenler için hazırlanan Ankara kedisi 
bölümünde, bu konuda ayrıntılı bilgiler bulunuyor. 
Nesli tükenme tehlikesi altında olan daha birçok 
hayvan da, burada koruma altına alınarak, 
devamlılıkları sağlanıyor. Keçiören Evcil Hayvanlar 
Parkı, 10.00-23.00 saatleri arasında Ankara’nın her 
semtinden misafirlerini ağırlarken, öğrenciler için 
okullar tarafından düzenlenen turlarla da Başkentli 
çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor. K
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Evcil Hayvanlar Parkı 
Ziyaretçilerini Ağırlıyor
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Başkan Gökçek, 
Öğretmenleri Ağırladı 

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
Öğretmenler Günü nedeniyle Ankara’da 
bulunan öğretmenleri ağırladı. Başkan Gökçek, 
öğretmenlerden 15 Temmuz’u unutmamalarını, 
öğrencilerine unutturmamalarını istedi. Milli Eğitim 
Bakanı İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu ve Büyükşehir 
Belediyesi tarafından düzenlenen “Öğretmenler 
Günü Buluşması”na 81 ili temsilen Ankara’ya gelen 
300 öğretmen katıldı. Yemekte Bakan Yılmaz ve 
Başkan Gökçek’in yanı sıra Başkan Gökçek’in eşi 
Nevin Gökçek ile Bakanlık ve Büyükşehir Belediyesi 
bürokratları da bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayan yemekte Başkan 

Gökçek ve Bakan Yılmaz’a Kahramanmaraş’tan 
gelen öğretmen Harun Enkür tarafından, bütün 
öğretmenleri temsilen bir teşekkür plaketi verildi. 
Konuşmasına “Türkiye’nin dört bir tarafından 
Ankara’yı şereflendiren değerli öğretmen 
arkadaşlarım hoş geldiniz, sefa getirdiniz.” diyerek 
başlayan Başkan Gökçek, “Eşim de öğretmen 
olduğu için öğretmenliğin ne demek olduğunu 
biliyorum. Şimdi emekli ama öğretmen olduğu 
tarihlerde evde devamlı öğrencilerin sorunlarını 
dinlerdik. Devamlı olarak onları bize anlatırdı. 
Dolayısıyla sizlerin öğrencilerle nasıl hemhâl 
olduğunu çok iyi biliyorum. Allah hepinizden razı 
olsun. Sizlerin hakkını ödememiz kesinlikle ve 
kesinlikle mümkün değil. Onun için tekrar tekrar 
hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.” dedi.
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Büyükşehir Belediyesinden 
“Öğretmenler Günü”

Etkinlikleri 
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“Öğretmenlerimize Çok İş Düşüyor”
Türkiye’nin dört bir tarafından gelen öğretmenlere 
Ankara’da ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını 
belirten Başkan Gökçek, şunları söyledi: “Değerli 
kardeşlerim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. 
Ankara’da öğretmenlerle olan diyalogumuz, 
her zaman mükemmel oldu. Belediyemizde de 
çok sayıda çalışan öğretmen arkadaşlarımız ve 
öğretici usta öğretmenlerimiz var. Dolayısıyla biz 
de Ankara Büyükşehir Belediyesi içerisinde ciddi 
bir öğretmen ordusuna sahibiz. Birlikte güzel 
işler yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. 15 
Temmuz’u geçirdik. Cenabı Allah başımıza böyle 
bir felaketi bir daha vermesin. Bu ülkeye ihanet 
edenlerle dişe diş Ankara’da olduğumuz için birebir 
çarpıştık, mücadele ettik. Rabbimize hamdolsun. 
Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Allah’ın izniyle 
bu işin üstesinden geldik. İnşallah Türkiye’nin 
önü bundan sonra açılacak. Bir daha da başımıza 
inşallah böyle bir iş gelmeyecek, diyorum. Bu 
konuda öğretmenlerimize çok iş düşüyor. Nedir 
bu iş doğrudan doğruya öğrencilerimizi 15 
Temmuz fikrinden uzaklaştırmamak. Bunu canlı 
olarak hep yaşatmak. Daha bir süre, hiç değilse 
beş sene bu işin çok canlı olarak tutulması lazım. 
Öğretmen arkadaşlarımızın ülkesine, milletine, 
devletine, çoluğuna, çocuğuna bu manada sahip 
olacağına da inanıyorum.” Başkan Gökçek, yemek 
öncesi Ankapark’ı gezen öğretmenlerin projeyi 
beğendiklerini belirtmeleri üzerine de “Avrupa’nın 
en büyük parkını yapıyoruz. İçine girmeyen içinin ne 
kadar büyük olduğunun farkına varmıyor. Bittikten 
sonra çocuklarınızla geldiğinizde ‘üç gün süresince 
biz burayı dolaşalım, oyuncaklardan faydalanalım’ 
deseniz, vakit yetmez. Allah nasip ederse 2017 yılı 
içersinde bu işi devreye sokmak istiyoruz. Açılışa 
hepinizi çocuklarınızla birlikte şimdiden davet 
ediyorum.” dedi. 

Yılmaz : “Şanlı Direnişi Yapanları 
Sizler Yetiştirdiniz”
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da yaptığı 
konuşmada “Hepinizi sevgiyle, saygıyla 
selamlıyorum. Allah yüzünüzü ak eylesin diyorum. 
Gerçekten bu ülkede birilerinin yüzü ak olacaksa, 
bunların başında gelen birincisi öğretmenler, 
kesinlikle öğretmenler, kesinlikle öğretmenler.” 
dedi. Başkan Gökçek’in konuşmasında 
öğretmenlerle ilgili söylediklerine atıfta bulunan 
Bakan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Biraz 
önce Başkanımız söyledi. ‘Bu öğretmenler 
15 Temmuz’u nesilden nesile aktaracaklar, 
aktarması gerekir’ dedi. İşte bu 15 Temmuz’daki 
şanlı direnişi yapan insanları sizler yetiştirdiniz, 
yetiştiriyorsunuz. Şehidin önemini sizler anlattınız. 
Vatan denildiğinde, bayrak denildiğinde, milli irade 
denildiğinde, canını hiçe sayacak kadar kendinden 
fazla başkasını düşünen insanları yetiştirdiğiniz 
için öğretmenlerimize bir kez daha teşekkür 
ediyorum.” Mustafa Kemal Atatürk’ün savaş 
döneminde gerçekleştirdiği Maarif Kongresi’nde 
eğitimin önemi ile ilgili sözlerini hatırlatan Bakan 
Yılmaz, “Gazi Mustafa Kemal’in de öğretmenlerden 
istediği aynı şeydir. Vatanını sevsin, bayrağını 
sevsin, değerlerini sevsin, onlara düşman olanlara 
karşı da mücadele şuurunu, bilincini kazansın. 
Hamdolsun Türkiye gerçekten iyi bir noktada” 
diyerek öğretmen mesleğini önemini vurguladı. 
Bakan Yılmaz, sözlerini “Bizleri bu Öğretmenler 
Günü’nde. Millet mekteplerinin açıldığı, Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanın 
verildiği, bu anlamlı günde bizi bir araya getirdikleri 
için Büyükşehir Belediye başkanımız ve çalışma 
arkadaşlarına sizler adına, Bakanlığım adına 
sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım Allah 
yüzünüzü Ak eylesin.” diye noktaladı. Konuşmaların 
ardından Başkan Gökçek, günü anısına Bakan 
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Yılmaz’a teşekkür plaketi takdim etti. Müzik dinletisi 
eşliğinde gerçekleşen akşam yemeğinin ardından 
öğretmenler, Büyükşehir Belediyesi Başkent 
Tiyatroları’nın Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda 
sahnelediği “Hayal Kahvesi” adlı oyunu izledi. 
Ankara’da bulunan 300 öğretmen, yemek öncesi 
Ankapark’ı gezdi, oyuncaklara bindi ve atari oynadı. 
Kendilerine tahsis edilen otobüslerle Ankapark’a 
gelen konuk öğretmenleri, Büyükşehir Belediyesi 
yetkilileri gezdirdi ve Ankapark hakkında bilgi verdi. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı 
devam eden Ankapark’ı gezen, oyuncaklara binen 
ve atari oynayan konuk öğretmenler, mükemmel 
bir projeyi yerinde gördüklerini ve açılıştan sonra 
mutlaka ziyaret edeceklerini belirttiler.

Yaşlılara Hizmet Merkezinden 
“Öğretmenler Günü” Kahvaltısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet 
Merkezi, üyeleri için bir dizi etkinlik düzenlemeye 
devam ediyor. Merkez, bu kez “Öğretmenler Günü” 
için bir organizasyon düzenledi. Bu anlamlı günde, 
kahvaltıda bir araya gelen üyeler, keyifli bir sohbet 
eşliğinde bir arada olmanın mutluluğunu yaşadılar. 
Gölbaşında düzenlenen kahvaltıda, üyeler, anılarını 
ve deneyimlerini paylaşarak birbirlerini tanıma 
imkanı buldular. Keyifli ve tatlı bir sohbet eşliğinde 
geçen kahvaltıdan sonra, tekne turuna katılan 
üyeler, etkinlik sonunda, organizasyonda emeği 
geçen tüm Büyükşehir Belediyesi yetkililerine 
teşekkürlerini iletti.

Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım  
Vakfı (SOS) Onursal Başkanı Nevin 
Gökçek’ten Rüzgarlı Şefkat Evi’ne 
Ziyaret
Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım  Vakfı (SOS) 
Onursal Başkanı Nevin Gökçek, “24 Kasım 
Öğretmenler Günü” münasebetiyle Rüzgarlı Şefkat 
Evi’ni ziyaret etti. Şefkat Evi’nin öğretmen üyeleriyle 
buluşan Nevin Gökçek, üyelerin Öğretmenler 
Günü’nü kutladı. Ziyaret, güzel bir sohbet eşliğinde 
devam etti.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce hizmete sunulan 
rekreasyon alanları, her mevsim büründüğü ayrı 
renk ve ışıltısıyla, Ankaralıların vazgeçilmez mesire 
ve dinlence alanları olmayı sürdürüyor. Sonbaharın 
rengarenk bitki örtüsüne bürünen Büyükşehir 
Belediyesi’nin parklarında ziyaretçiler, yaprakların 
hüzünlü vedası ve yeni mevsimi karşılamaya hazırlanan 
rengarenk çiçek ve bitkilerle bezenmiş coşkusu altında 
bir hafta sonunu daha geçirmenin keyfini çıkarıp bol 
bol fotoğraf çektirdiler. İş yaşamının telaşından, şehrin 
gürültüsünden uzak, bol oksijenli temiz havada, huzur 
ve güven içinde ailesiyle, sevdikleriyle açık havada 
geçirmek isteyen Başkentliler, Mogan, Dikmen Vadisi, 
Mavi Göl, Altınpark, Harikalar Diyarı, Kuzey Yıldızı gibi 
rekreasyon alanlarını doldurdu.

Büyükşehir Belediyesi parklarının en özel konukları 
da gelinlik ve damatlıkları içindeki çiftler oldu. 
Özel günlerini ölümsüzleştirmek için parkların 
güzel manzarasını tercih eden çiftler, parktakilerin 
ilgili bakışları altında bol bol poz vererek fotoğraf 
çektirdiler. “Sağlıklı yaşam için temiz ve açık hava 
spor” diyenlerin de doldurduğu parklarda yürüyüş 
yapan, bisiklete binen, top oynayan Başkentliler, güzel 
havanın tadını çıkararak spor yaptılar. Çocukların 
oyun parklarında oyuncaklara binip mutlu olduğu 
Büyükşehir Belediyesi parklarında, büyükler de 
modern piknik alanlarında yemeklerini yediler.
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Başkent Parkları
Her Mevsim Ayrı Güzel
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Aktepe Çocuk Kulübünde Kızılay 
Haftası Etkinlikleri
Aktepe Çocuk Kulübü, Kızılay Haftası kapsamında, 
üyelerine öncelikli olarak faaliyet alanlarına ilişkin 
yapılan çalışmalar ve ilkelerine dair genç ve çocukları 
bilgilendirmek amacıyla Kızılay’ın faydaları ve amaçlarını 
anlattı. Merkez, Kızılay Haftası münasebetiyle, üyelerin 
katılımıyla, Kızılay’ın kuruluş amacı ve yaptığı yardımlar 
konularında drama, canlandırma, pano, seminerler 
ve ana sınıfı etkinliklerini gerçekleştirerek dopdolu bir 
hafta geçirdi.

Aktepe Çocuk Kulübünde 10 Kasım 
Etkinlikleri
Atatürk Haftası, Aktepe Çocuk Kulübü’nde 
çeşitli etkinlikler ile anıldı. Hafta boyunca üyelere 
Atatürk’ün hayatı ve kazandığı zaferler ile ilgili 
bilgiler verildi ve bu haftanın önemine uygun olarak 
faaliyetler düzenlendi. Atatürk Haftası’nın amacına 
uygun olarak, Atatürk’ü daha iyi anlamak adına 
etkinlikler düzenlendi.
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Aktepe Çocuk Kulübü 
Etkinlikleriyle Dikkat Çekiyor



Sayı:159 / 2016

9

Batıpark Çocuk 
Kulübü’nün Minik Üyeleri 
Hatay Günlerinde
Ankara bu yıl Hatay’ı beşinci kez 
misafir etti. Şehir tanıtım günlerinin 
ev sahipliğini yapan Atatürk Kültür 
Merkezi (AKM) bu kez Hatay 
ilinin tanıtım organizasyonu için 
kapılarını açtı. Batıkent Çocuk 
Kulübü üyeleri Başkent’te, Hatay 
Günlerinde, Hatay ilinin kültürünü, 
medeniyetini, yöresel mutfağını 
bir arada görebilmenin keyfini 
yaşadılar. Stantları gezen üyeler 
ise, farklı kültür ve lezzetleri 
tanıyabilmek için bu tür etkinliklerin 
daha fazla yapılmasını istediler.

Miniklerin Tiyatro Keyfi

Batıpark Çocuk Kulübü’nün minik üyeleri ilk 
defa tiyatro ile tanıştılar. Uykucu Tembel Mırmır 
Kedi oyununu izlediler. Minikler tiyatroya 
gitmekten çok keyif aldılar. Uykucu kedi, 
onlara tembelliğin kötü bir huy olduğunu, 
çalışkan ve yardımsever olmanın ise, hayatımızı 
güzelleştirdiğini miniklere anlatmaya çalıştı. 
Minikler kostüm giyen tiyatro oyuncularını 
hayranlıkla, ilgi ve keyifle izlediler.

Batıpark Çocuk Kulübü Sincan Evcil 
Hayvanlar Parkında

Batıparklı minikler Sincan Evcil Hayvanlar Parkını 
ziyaret etti. Evcil Hayvanlar Parkında, üyeler, yavru 
karaca, taçlı turna, Ankara keçisi, tavus kuşu 
gibi daha önce karşılaşmadıkları pek çok hayvanı 
yakından görme imkanı ve bunun heyecanını 
yaşadılar. Eğitmenler, gözetiminde gerçekleştirilen 
gezide minikler anneleriyle birlikte keyifli vakit 
geçirdi, bu günü ileride de keyifle hatırlayacakları 
güzel bir anıya dönüştü.
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BATIPARK
Çocuk Kulübünden Etkinlikler
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Sincan Çocuk Kulübü’nün Gurur Günü
Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlemiş olduğu 
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri seçiminde 
Sincan İlçe Öğrenci Meclis Başkanlığı’na Sincan 
Çocuk Kulübü karate üyelerinden Ferhat 
Akgündüz seçildi.

Sincan Çocuk Kulübü Karate 
Öğrencilerinden Bir Madalya Daha
10 Kasım 2016 Mamak Kapalı Spor salonunda 
düzenlenen Ata’yı Anma Ankara Karate 
Şampiyonasında Ankara genelinde 466 sporcu 
katıldı. Sincan Çocuk Kulübü, Banu Çilesiz 
antrenörlüğünde 12 sporcuyla turnuvaya katılarak, 
4 altın, 3 gümüş, 3 bronz madalya kazanan 
sporcular eğitmenlerine ve Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’ne büyük gurur yaşattılar.

Minik Üyeler “Atatürk Haftası” Etkinliklerinde Bir Arada
Atatürk Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin asıl amacı Atatürk’ü daha iyi anlamak ve 
anlatabilmektir. Bu nedenle, bu önemli hafta kapsamında Sincan Çocuk Kulübü güzel bir çalışmaya 
imza attı. Minik üyeler, hazırladıkları Atatürk kartlarıyla Atalarına olan sevgilerini ve özlemlerini 
gösterirken, eğitmenleri de, Atatürk’ün yaşamı, fikir ve düşünceleri, ilke ve inkılapların bir kez daha 
dile getirerek yeni yetişen nesillerini bilinçlendirdi.
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Sincan Çocuk Kulübü 
Etkinliklerinde Hız Kesmiyor
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Sincan Çocuk Kulübünde Kemer 
İmtihanı ve Diploma Töreni Heyecanı
Sporcularını daha iyi bir geleceğe yetiştirmek 
isteyen Sincan Çocuk Kulübü, kemer seviyesini 
artırmak için karate öğrencileri arasında kemer 
imtihanı gerçekleştirdi. Coşkulu ve heyecanlı 
geçen imtihana, 25 karate öğrencisi katıldı. 
İmtihanda ellerinden gelen gayreti gösteren 
sporcular, çekişmeli bir mücadelenin ardından yeni 
kemerlerine kavuşmanın sevincini yaşadılar.

Minik Üyeler, Kitap Okuyor
Kitaplar kimi zaman bilmediğimiz bir bilgiyi bize 
kazandırırken, kimi zaman farkında olmadığımız 
bir becerimizin gelişmesine yardımcı olur. Dünya 
Çocuk Kitapları Haftasında okuma sevgisini 
yaymayı ve güçlendirmeyi amaçlayan Sincan 
Çocuk Kulübü 4. sınıf üyeleri arasında hızlı kitap 
okuma yarışması düzenledi. Kaybedenin olmadığı 
bu yarışmada, çocuklar kitap okumanın birçok 
faydasını görmüş oldular.

Sincan Çocuk Kulübünde Anlamlı Bir Etkinlik
Sincan Çocuk Kulübü üyeleri Organ Bağışı Haftası sebebiyle farkındalık yaratmak amacıyla güzel bir çalışma 
gerçekleştirdi. “Hayat Kurtarmak Elinizde” sloganıyla yola çıkan üyeler kulübün duvarlarını afişlerle süsledi. 
Arkadaşlarına organ bağışının önemini anlatan üyeler “Bağışlanan organ filizlenen candır” yazılı kartlarını 
arkadaşlarına dağıttı.
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Minik Yürekler Anıtkabir’de
Mamak Gençlik Merkezi ana sınıfı üyeleri 
eğitmenleri eşliğinde Anıtkabir’e ziyarette bulundu. 
10 Kasım Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl 
dönümü sebebiyle düzenlenen gezide, üyeler, 
Anıtkabir’i gezerek karanfil bıraktı. Minik üyeler bu 
anlamlı gezi için eğitmenlerine teşekkür ettiler.

Mamak Gençlik Merkezi Üyeleri Buz 
Pateni Yapıyor
Mamak Gençlik Merkezi, yetişkin bayan kondisyon 
grubu üyeleri için düzenlenen gezilerinde hız 
kesmiyor. Piknikten, bisiklet turuna, yemek 
organizasyonlarından, fuar gezilerine katılım 
sağlayan üyelerin talebi doğrultusunda buz pateni 
pistine gezi düzenlendi. Eğitmenler eşliğinde 
kuralları ve duruşları öğrenen üyeler buz pateni 
pistinin keyfini çıkardı. Gezi, katılım sağlayan 
üyelerin hep birlikte çektirmiş olduğu hatıra 
fotoğrafları ile son buldu.

Mamak Gençlik Merkezi Masa 
Tenisinde Rakip Tanımıyor
Mamak Gençlik Merkezi masa tenisinde de 
rakip tanımıyor. Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün 
düzenlemiş olduğu 18 yaş ve üzeri Ankara Masa 
Tenisi Turnuvasında Mamak Gençlik Merkezi 
üyelerinden Tolga Çiftler Ankara 2.si olurken 
yine Mamak Gençlik Merkezi üyelerinden Ahmet 
Duman, 10 Kasım Atatürk’ü Anma ve Gençlik 
maçında masa tenisi dalında Ankara 1.si olmuştur.
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Mamak Gençlik Merkezi 
Etkinlikten Etkinliğe Koşuyor
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Mamak Gençlik Merkezi Sinema 
Günleri
Mamak Gençlik Merkezi hafta sonlarının 
vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor. Düzenli 
bir şekilde her hafta sonu sinema salonunda 
gösterime giren filmler, üyeler tarafından yoğun 
ilgi görüyor. Animasyondan, bilimkurguya birçok 
kategoride gösterilen filmler ile sinema salonu 
dolup taşıyor. Mamak Gençlik Merkezi üyeleri film 
kuşağında gösterime girecek filmleri heyecanla 
bekliyor.

Mamak Gençlik Merkezi Üyeleri 
Maden Tetkik Arama Müzesine Gezi 
Düzenledi
Mamak Gençlik Merkezi, üyeleri için Maden 
Tetkik Arama Müzesine gezi düzenledi. 
Eğlenerek öğrenmenin buluşma noktası olan 
Maden Tetkik Arama müzesinde üyeler keyif 
dolu dakikalar yaşadılar. Aydan getirilmiş taş 
parçasından Amerikan uzay gemisi Apollo 
17’nin 1972’de Ay’a götürüp geri getirdiği Türk 
bayrağına, hatta Meteorit örneklerine kadar 
daha birçok materyalin bulunduğu müzede, 
üyeler eğlenerek öğrenmenin keyfini sürdüler. 
Her konuda birçok görsele sahip olan müzeyi 
gezdikçe şaşkınlıklarını gizleyemeyen üyeler, 
gezinin tekrarını eğitmenlerinden talep ettiler.

Mamak Gençlik Merkezi Üyeleri, Kış 
Mevsimini Sıcacık Karşıladı
Mamak Gençlik Merkezi kış mevsiminin başlaması 
ile birlikte farklı bir geziye imza attı. Yetişkin bayan 
üyeleri ile birlikte kışa sıcak bir merhaba diyen 
Mamak Gençlik Merkezi Termal Gezi düzenledi. 
Üyeleriyle birlikte havuz, hamam ve saunanın 
keyfini çıkarttı.
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Çocuk Meclisi, Karakaya ile
“Yola Devam” dedi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nin 
22. Dönem Başkan ve Yönetim Kurulu belli oldu. 
Çocuk Meclisi’ne 2 dönemdir başkanlık yapan Ayşe 
Dila Karakaya, adaylar arasında yaşanan kıyasıya 
rekabetin ardından, tekrar başkan seçildi.
21 yılı geride bırakan Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çocuk Meclisi’nde geçen hafta gerçekleşen 150 
Meclis üyesi seçimlerinin ardından, Başkan ve 
Yönetim Kurulu seçimi heyecanı yaşandı.

İki turlu yapılan seçimlerde yaşanan kıyasıya 
rekabetin ardından,bugün yapılan seçimlerde, 
Yönetim Kurulu üyeleri belirlendi.
Daha sonra aldıkları oya göre, 2 dönemdir Çocuk 
Meclisi’ne başkanlık yapan Karakaya, bu göreve 
üçüncü kez seçilirken; Merve Erdoğan, Ceren Hızlı, 
Gül Sema Yoğun başkan yardımcısı olarak; Yunus 
İnci ile Rabia Zeynep Akpınar da katip üye olarak 
belirlendi.
Komisyonların da oluşturulduğu toplantının 
sonunda tüm üyeler ve yeni başkanlık divanı üyeleri 
birbirlerini tebrik ederek hatıra fotoğrafları çektirdi.
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Çocuk Meclisinde
Yeni Dönem Başlıyor 
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Çocuk Meclisinde Mazbata Töreni
Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi’ne 
girmeye hak kazanan 150 üye, düzenlenen törenle 
mazbatalarını aldılar. Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Meclisi Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen 
törene; Çocuk Meclisi üyelerinin yanı sıra aileleri, 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım 
Balcı, Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül ile 
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Şeker 
de katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri 
Balcı, “Başkanımız Sayın Melih Gökçek beyin sevgi 
ve selamlarını sizlere iletiyorum.” diye başladığı 
konuşmasında, Çocuk Meclisi’nin aldığı kararlar 
ve uygulamalarla güzel bir demokrasi geleneği 
oluşturduğunu söyledi. Asım Balcı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Çocuk meclisi üyeliği için binlerce 
başvuru oldu ve çocuklar kendi aralarında 
yaptıkları seçimle 150 kişiyi, 22. dönem Çocuk 
Meclisi üyeliğine seçti. 21. dönem geride kaldı, 22. 
dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Çocuklarımız çok 
büyük olgunlukla en ufak meseleleri bile güzelce 
tartışıyorlar ve uzlaşma kültürünü kendi aralarında 
yaşıyorlar. Sevgili çocuklar, yaptığınız iş çok önemli. 
Asla küçük bir iş yaptığınızı düşünmeyin. Gündeme 
getirdiğiniz konular, almış olduğunuz kararlar 
bizler için çok büyük anlamlar ifade ediyor.” 
Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi Başkanı 
Ayşe Dila Karakaya da 20 ve 21. dönemlerde de 
başkanlık yaptığını hatırlatarak, “Çocuk Meclisi’ni 
kurarak çocukların varlığını önemseyen, söz 
sahibi olmamız amacıyla biz çocuklara bu imkanı 
veren saygıdeğer belediye başkanımız Sayın Melih 
Gökçek ve emek veren tüm büyüklerime, geçmişte 
meclis çalışmalarını yürüten arkadaşlarıma 

teşekkür ediyorum” dedi. Karakaya, “Görevimizi 
severek yapıyoruz. Bu onurlu görevi en iyi şekilde 
yapmak için çaba göstereceğime söz veriyorum.” 
diye konuştu. Konuşmaların ardından 150 meclis 
üyesi mazbatalarını Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Asım Balcı ve Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül’den aldılar. 
Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Ç
O

C
U

K
 M

E
C

LİS
İ



ÇocuklarınÇocukların

ANKARASI

16

Büyükşehir’den, “Engelliler Günü” Sergisi
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, “3 Aralık Engelliler Günü” nedeniyle düzenlediği ve Planet Aile Yaşam 
Merkezi Engelliler Lokali üyelerinin yaptığı eserlerden oluşan “Resim ve El Sanatları Sergisi” açıldı. Metro 
Sanat Galerisi’nde düzenlenen sergide, engellilerin yaptığı yağlıboya resimler, el yapımı kolye, küpe ile değişik 
takılar bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri konuşmalarında, Başkent’te 
engelli vatandaşlara yapılan hizmetlerden bahsetti. Yetkililer, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, sosyal 
projeler konusunda dünyada bir numara olduğunu” belirterek, halen Büyükşehir Belediyesi’nin 30 bin 
engelli üyesinin bulunduğunu ve bu üyelere özel hizmetler sunulduğunu kaydetti. Konuşmalarda, Akçay, 
Akçakoca ve Kesikköprü’deki kamplarda da engellilerin, her yıl 7’şer günlük dönemler halinde ücretsiz 
ağırlandığını söylendi. Konuşmaların ardından, Planet Aile Yaşam Merkezi Engellileri Lokali üyelerinden 
oluşan çiftetelli grubu, bir gösteri sundu.
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Engellilere Tekerlekli Sandalye ve Akülü 
Araç Desteği

Büyükşehir Belediyesi ile Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı’nın (SOS) “Dünya Engelliler Günü” nedeniyle 
düzenlediği etkinlikte engellilere tekerlekli sandalye ve akülü araç desteği sağlandı. Kocatepe Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ellerinde, “Engelli hayatların engelsiz 
yaşam alanı Ankara”, “Evde Temizlik Hizmetleri için Teşekkürler” yazılı dövizler taşıyan çocuk-genç-yaşlı çok 
sayıda engelli bireyin aileleri ile birlikte katıldıkları etkinlikte, Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım Vakfı (SOS) 
Onursal Başkanı Nevin Gökçek, bir konuşma yaptı. Başkent’te binlerce engelliye sağladığı destekler ve etkinlikler 
nedeniyle Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yetkililerine teşekkür eden Nevin Gökçek, anne-babalara seslenerek, 
“Allah sizleri evlatlarınızın başından eksik 
etmesin, Allah evlatlarınızla sizi, onları da 
sizlerle imtihan etmesin” dedi. Nevin Gökçek, 
“Çünkü bir annenin, bir babanın evladından 
daha kıymetli hiçbir şeyi yok. Evladın da 
anneden babadan kıymetli hiçbir şeyi 
yoktur. Anneniz 100 yaşında da olsa annedir, 
çok kıymetlidir” diye konuştu. Annenin, 
babanın, erkek kardeşin, amcanın dayının bir 
engelliye vermiş olduğu hizmetin karşılığının 
olamayacağını ifade eden Nevin Gökçek, 
şunları söyledi: “Bu çok büyük bir özveri. 
Aklınız fikriniz size ihtiyacı olan kızınızda, 
kardeşinizde, ağabeyinizde, annenizde. 
Onun için Allah sizlerden razı olsun. Allah 
bu emeklerinizin karşılığını öbür dünyada 
Cennetle mükafatlandırsın. Çünkü çok zor 
bir işi, çok kolaymış gibi yapıyorsunuz. Allah 
gönlünüze sevgiyi daha da arttırsın. Ben onun 
için hepinizin ellerinden öpüyorum.”
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Engellisine Bu Kadar Hizmet Eden 
Başka Bir Belediye Yok
Engellilere verdikleri destekler ve hizmetler 
nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin tüm 
ekibini kutlayan Nevin Gökçek, “Rabbim onların da 
yollarını açık etsin. Eksiklikler yok mudur, vardır, o 
eksiklikler de giderilir. İnanın engellisine bu kadar 
hizmet eden, bu kadar ilgilenen başka bir belediye 
tanımıyorum. Onun için onları yürekten kutluyorum, 
hepsinden Allah razı olsun diyorum.” dedi. 

Engellilere Akülü Araç
Nevin Gökçek’e konuşmasının ardından engelliler 
çiçek takdim ettiler. SOS Onursal Başkanı Nevin 
Gökçek, sahneye davet edilen engellilerle tek tek 
sohbet etti. Programda, Büyükşehir Belediyesi, 7 
akülü, 4 aküsüz toplam 11 engelli aracı engellilere 
dağıttı. Engelliler için düzenlenen etkinlikte 
Radyo programcısı Yavuz Özer, fıkralarıyla, 
esprileriyle engelliler ve ailelerini eğlendirirken, 
SOS görevlileri de konuklara kumanya dağıttı. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın 
konser verdiği etkinlikte Büyükşehir Belediyesi 
Planet Aile Yaşam Merkezi üyelerinin pandomim 
gösterisi, Sincan Halk Eğitim Merkezi’nde eğitim 
gören ve engelli bireylerden oluşan “Umudun 
Kanatları Grubu”nun Semazen gösterisi, Planet 

Aile Yaşam Merkezi’nin etkinliklerine katılan ve 
üyeleri engelli olan bireylerin “Benim Memleketim” 
adlı gösterisi büyük ilgi çekti. Asker üniformalı 
engellilerin sahnede “15 Temmuz Şehitlerini Saygı 
ile Anıyoruz” dövizlerini taşıyarak, Türk bayrağı 
açmaları ise duygusal anların yaşanmasına neden 
oldu. Etkinliğin sonunda Nevin Gökçek, engelli 
aileleri ile fotoğraf çektirdi, sorunlarını dinledi.
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Altındağ Çocuk Kulübü 
Miniklerinden 10 Kasım Panosu
10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftasında Altındağ 
Çocuk Kulübü minik üyeleri ile birlikte her yıl 
olduğu gibi kulüp panosu hazırladı. Altındağ 
Çocuk Kulübü okul öncesi öğrencilerinin katıldığı 
etkinlikte, miniklerin çoğu ilk kez Atatürk ile ilgili 
pano hazırladıklarını ifade etti.

Altındağ Çocuk Kulübü 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü Unutmadı
Altındağ Çocuk Kulübü üyeleri, 24 Kasım 
Öğretmenler Günü’nü unutmadı. Bu güne 
özel, üyeleri ile birlikte bir etkinlik düzenleyen 
merkezde, günün anlam ve öneminin yapıldığı 
konuşmadan sonra, öğretmenlerine olan 
duygularını kendilerine özgü mesajlarla ileten 
çocuklar oldukça heyecanlıydı. Kutlamaların 
ardından Öğretmenler Günü ile ilgili bir slayt 
izlenerek programa son verildi.

Altındağ Çocuk Kulübüne 
Uluslararası Başarı
 Bu yıl üçüncü kez gerçekleştirilen, Marmara Cup 
Uluslararası Karate Turnuvası Minikler, Yıldızlar, 
Ümitler, Gençler, Büyükler, İşitme Engelliler ve 
Veteranlar müsabakalarıyla büyük çekişmelere 
sahne oldu. 18-20 Kasım tarihleri arasında 
İstanbul Halkalı Spor Salonunda gerçekleştirilen 
organizasyonda 30 ülkeden 1440 sporcu mücadele 
etti. Üç gün süren turnuvada sporcular dokuz farklı 
kategoride toplam 183 dalda madalya mücadelesi 
verdi. Türkiye’nin genel klasmanda zirveye çıktığı 
turnuvada Ürdün, 23 madalya ile ikincilik koltuğuna 
oturdu. Genel klasman üçüncülüğünü ise 13 
madalya kazanan Cezayir ile 10 madalya çıkaran 
Ukrayna paylaştı. Altındağ Çocuk Kulübü adına 
turnuvaya katılan karate takımı farklı kategorilerde 
mücadele ederek 1 altın, 6 gümüş, 4 bronz madalya 
kazandı. Minikler, aldıkları derecelerden memnun 
olduklarını ifade ettiler. Dereceye giren minikler, 
İstanbul Panorama Tarih Müzesine de götürülerek 
unutamayacakları bir İstanbul deneyimi yaşatıldı.

Altındağ Çocuk Kulübü 
Etkinliklerine Devam Ediyor
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Ahmetler Çocuk Kulübü Üyelerinden 
Anıtkabir’i Ziyaret
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Ahmetler 
Çocuk Kulübü üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti. Üyeler, 
öncelikle Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ziyaret 
etti. Çanakkale Savaşı’nın maketlerle ve resimlerle 
canlandırıldığı müzede, çocuklar Cumhuriyet 
Bayramı’nın heyecanını coşkuyla yaşadılar. Atatürk’e 
ait birçok eşyanın ve maketler öğrencilerden yoğun 
ilgi gördü. Daha sonra, Anıtkabir’in en önemli 
bölümü olan Mozale’ye geçildi.

Ahmetler Çocuk Kulübünden Eski 
Meclise Gezi
Ahmetler Çocuk Kulübü, Teğmen Kalmaz İlkokulu 
3. sınıf öğrencileri ile tarihi bir yer olan eski meclisi 
ziyaret ettiler. Cumhuriyet Müzesinde ülkemizdeki 
ilk üç cumhurbaşkanı dönemini yansıtan olaylar, 
fotoğraflar, cumhurbaşkanlarının özel eşyaları ile o dönemde mecliste alınan kararlar ve kanunlar 
sergileniyor. Osmanlı motifleriyle süslenmiş binada, birbirinden değişik süslemeler yer almaktadır. 
Çocuklar ilgiyle ilk meclisi inceleyerek gezilerini tamamladılar.
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Ahmetler Çocuk Kulübü 
Etkinliklerine Devam Ediyor
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Ahmetler Çocuk Kulübünün 
Minikleri Eğlenceli Bir Etkinlikte Rol 
Aldı: Flamingo  Denge Testi

Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 
Antrenörlük bölüm öğrencileri, Psikomotor 
dersi müfredatında yer alan çocukların motorik 
özelliklerini incelemek için, Ahmetler Çocuk 
Kulübü okul öncesi minikleriyle eğlenceli bir 
etkinliğe imza attı. Miniklere, uluslararası 
geçerliliği olan flamingo denge testi yapıldı. İnce 
bir çubuğun üzerinde durma süreleri incelendi. 
Daha sonra bir denge parkuru hazırlandı ve önüne 
engeller konularak, çocukların ne kadar uzun 
süre durduklarına bakıldı.

Ahmetler Çocuk Kulübü’nin Kahvaltı 
Keyfi
Ahmetler Çocuk Kulübü personel ve idarecileri kulüp 
içinde birlik ve beraberliği pekiştirmek için güzel bir 
kahvaltı düzenledi. Genel Koordinatör Recep Araç, 
Koordinatör Yardımcısı Selçuk Boztepe ve Hidayet 
Okuyan’ın katıldığı katıldığı kahvaltı keyifli bir sohbet 
eşliğinde devam etti. Kahvaltıda dersler hakkında 
bilgi verilerek, fikir alışverişi yapıldı.
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Ansera Gençlik Merkezi’nin Minikleri 
Anıtkabir’de
Ansera Gençlik Merkezi, 10 Kasım münasebetiyle 
minik üyeleriyle birlikte Anıtkabir’e bir gezi 
düzenledi. Heyecanları sordukları sorulara 
yansıyan Anseralı minikler, meraklı gözlerle etrafı 
incelediler.

Ansera Gençlik Merkezi Üyeleriyle 
birlikte Ankara Kalesinde
Ansera Gençlik Merkezi, üyeleri için Ankara 
Kalesine bir gezi düzenledi. Aralarında Ankara 
Kalesini ilk kez görecek olan üye ve hatta velilerin 
de bulunduğu gruba bir rehber eşlik etti. Üyeler, 
Ankara Kalesi’nin tarihi hakkında bilgilendirildi.

Ansera Gençlik Merkezi Üyelerine Seminer
Ansera Gençlik Merkezi sinema salonunda bir seminer düzenlendi. Üyelerin yoğun katılımıyla ve ilgisiyle 
gerçekleştirilen seminerde diyabet hastalığı ile ilgili bilinmeyenler ve yapılması gerekenler uzman doktorlar 
tarafından anlatıldı. Çağımızda artık küçük çocuklarda da görünmeye başlayan diyabet hastalığına dikkat 
çekmek üzere yapılan seminerle üyelere çeşitli bilgiler verildi. Ailesinde diyabet olan kişilerin yapması 
gerekenler, özellikle diyabet hastası çocuklar için aile büyüklerine düşen görevler büyüklerin çocukları 
şekerden korumada yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm yollarına yönelik tavsiyelerin anlatıldığı seminerimiz 
başarıyla gerçekleştirildi.
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Ansera Gençlik Merkezi 
Etkinliklerini Sürdürüyor
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Anseralı Üyelerden Hacı Bayram 
Ziyareti
Ansere Gençlik Merkezi üyeleriyle birlikte Hacı 
Bayram-ı Veli Camii’ne gitti. Ankara’nın görülmesi 
gereken yerleri arasında bulunan camide üyeler, 
dualarını ettiler ve caminin çevresini gezme 
imkanı da buldular.

KEÇİÖREN 
ÇOcUK KUlÜBÜ 

Çalışmalarıyla 
Dikkat Çekiyor

Keçiören Çocuk Kulübünde Çocuk 
Hakları Günü
Keçiören Çocuk Kulübü eğitmenleri tarafından 20 
Kasım Çocuk Hakları Günü kapsamında seminer 
düzenlendi. Keçiören Çocuk Kulübü üyelerinin 
katıldığı seminerde çocuk haklarını içinde 
barındıran sağlık, eğitim, yaşam gibi konulara 
değinildi. Ayrıca sosyal medya ve çocuk, çocuğa 
yapılan psikolojik ve fiziksel istismar konusunda 
üyeler bilgilendirildi.

Keçiören Çocuk Kulübü Tabiat Tarihi 
Müzesinde
Keçiören Çocuk Kulübü 35 üyeyle Tabiat Tarihi 
Müzesine gezi düzenledi. Keçiören Çocuk Kulübü 
üyeleri, müzede asırlar önce yaşamış dinozor türlerini, 
çeşitli fosilleri ve maketleri yakından görme fırsatı 
buldular. Üyeler, büyük bir merakla doğada oluşan 
kıymetli taşların özelliklerini tanımak ve onlarla ilgili 
bilinmeyenleri öğrenmek için keşif yaptılar.
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Keçiören Çocuk Kulübü Üyeleri, Bilgi Yarışması İçin Bir Araya Geldi
Keçiören Çocuk Kulübü üyeleri, bilgi yarışması için bir araya geldiler. Yarışmada öğrencilerin pratik zekalarını 
kullanması, kelime dağarcıklarını geliştirmesi hedeflenirken bir yandan da Türkçe ve dilbilgisi konularını 
pekiştirme amaçlı sorular yöneltildi. İki ayrı gruba ayrılan üyeler, tatlı bir rekabet içerisinde yarışmanın 
keyfini yaşarken hem öğrendiler, hem eğlendiler. Yarışma bitiminde birinci gelen gruba çeşitli hediyeler 
veren eğitmenler, yarışmayı sonlandırdılar.

Keçiören Çocuk Kulübünde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Keçiören Çocuk Kulübü Halk Oyunları 24 Kasım Öğretmenler Gününde yine coşkulu gösterilere imza attı. 
Halk oyunları ekibi, Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenmiş oyunları ile izleyicileri kendine hayran 
bıraktı. Eğitmenlerinin emeklerini boşa çıkarmayan üyeler, başarılı gösterileri ile takdir topladılar.

E
TK

İN
Lİ

K



Sayı:159 / 2016

25

Okullarla Eğitim, İşbirliği ve Etkinlik 
Çalışmaları
Çubuk Aile Yaşam tarafından “Çubuk’ta eğitime tam 
destek” sloganıyla hazırlanan okul etkinlik çalışmaları 
yoğun ilgiyle devam ediyor. Merkez, ilçe okullarının 
yanı sıra Çubuk Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerine 
de haftada bir gün kapılarını açıyor. Merkezde dolu 
dolu bir gün geçiren üyeler, keyiflerince eğleniyorlar. 
Diğer taraftan merkez kurs ve faaliyetlerinden 
faydalanan okullar, sunulan tüm faaliyetlerden sonuna 
kadar yararlanıyor. Okul serbest etkinlik çalışmaları 
sayesinde üyeler, kaliteli vakit geçirerek okullarına 
mutlu ve özgüven sahibi bireyler olarak dönüyorlar.

10 Kasım’a Özel Turnuva, Etkinlik 
ve Gezi
Çubuk Aile Yaşam Merkezinde aylık olarak 
düzenlenen faaliyetler kapsamında Kasım ayında da 
birbirinden renkli etkinlik, turnuva ve gezi düzenlendi. 
Çubuk Aile Yaşam Merkezi drama grubu üyeleri, 
10 Kasım’da Anıtkabir’deydi. Etkinlik kapsamında 
giriş kat danışma biriminde üyeler ve eğitmenler ile 
birlikte 10 Kasım panosu hazırlandı. Ayrıca, merkez 
oyun salonunda düzenlenen 10 Kasım masa tenisi 
turnuvasına, üyeler, yoğun ilgi gösterdi.

Çubuklu Hanımlara Eğlenceli Etkinlik
Çubuk Aile Yaşam Merkezi gençlik merkezi ve 
24 yaş üstü bayan üyeler Kasım ayını da dopdolu 
geçirdi. Merkezde kurslara katılan üyeler kurs harici 
vakitlerinde düzenlenen seminer ve etkinliklere katıldı. 
Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi ve Hanımlar Lokalini 
gezen üyeler gezinin ve eğlencenin tadını çıkardılar.

Çubuk’un Gururu Oldu
Pursaklar’da Wushu Sanda Atatürk’ü Anma 
Turnuvası Minikler Ankara Şampiyonası düzenlendi. 
Çubuk Aile Yaşam Merkezi ve İlçe Halk Eğitim 
Merkezi işbirliği ile açılan Wushu Sanda kursuna 
katılan Çubuklu sporcu Rabia Avan 28 kiloda 
finale yükselerek Ankara 2.si oldu. Türkiye Wushu 
Federasyonu tarafından yapılan şampiyonaya 
Ankara ve ilçelerinden 22 kulüpten toplam 303 
sporcu katıldı. Pursaklar Spor Salonunda 12-
13 Kasım tarihleri arasında “Yıldızlar ve Minikler 
Wushu Sanda Ankara Şampiyonası”nda Çubuk Aile 
Yaşam Merkezi üyesi, 10 yaşındaki Rabia Avan 2.’lik 
madalyasıyla ilçeye dönerek ilçenin gururu oldu. 
Çubuk Aile Yaşam Merkezi ilçeye yeni sporcular 
kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.
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Merkezinden Etkinlikler
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Akyurt Aile Yaşam Merkezinden 
Eğlenceli Bir Gezi
Akyurt Aile Yaşam Merkezi, bu kez üyelerine farklı bir 
program hazırladı. Üyelerini bir alışveriş merkezine 
ve sonrasında sinemaya götürdü. Öncelikle, güzel bir 
yemek yiyen üyeler, sonrasında, sinema bölümüne 
geçtiler. Burada yaşadıkları atmosfer, onların daha da 
heyecanlanmalarına ve mutlu olmalarına sebep oldu. 
Aralarında ilk defa sinema salonunda film izleyen 
ya da ilk defa alışveriş merkezine giden üyelerinde 
bulunduğu, minikler, emeği geçen tüm yetkililere 
teşekkürlerini ilettiler.

Organ Bağışı Semineri
Üyelere bu ay içerisinde “Organ Bağışı Haftası” 
nedeniyle seminer verildi. Genel olarak organ bağışı 
ile alakalı bilgilendirme yapılırken aynı zamanda, 
organ bağışının İslami açıdan uygun olup olmaması ile 
alakalı gelen sorular, uzman eğitmenlerin bilgisinde 
cevaplandı. Akıllardaki sorulara cevap niteliğinde, 
verimli bir seminer gerçekleştirildi.
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Akyurt Aile Yaşam Merkezinden Anıtkabir Gezisi
Akyurt Aile Yaşam Merkezi, 10 Kasım sebebiyle, çözüm ortağı olarak çalışılan ilçe okul gruplarından birkaç 
bir grup sınıf öğretmeni ile beraber minik üyeler, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası” içerisinde Anıtkabir’e 
götürdü. İlk olarak anıt mezarı ziyaret eden üyeler, sonrasında öğretmenlerinin ve görevli rehberin 
anlatımlarıyla, bilgilendirildiler.

Akyurt Aile Yaşam Merkezinde 

Bigi ve Eğlence Yan Yana
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 Akyurt Aile Yaşam Merkezinden 
Satranç Turnuvası
Merkezde yaz okulu dönemi boyunca satranç 
kurslarına katılım gösteren üyelerin beklediği an 
geldi. Öğrendiklerini sergileyecekleri ve kendilerini 
sınayacakları bir müsabaka düzenlenmesini isteyen 
kursiyerler için bir satranç turnuvası düzenlendi. 
Tatlı bir rekabet içerisinde süren turnuva sonunda, 
kazananlar zaferlerinin tadını eğitmenlerinin 
sürprizleri ile çıkarırken, turnuvadaki diğer 
yarışmacılara da teselli ödülü verildi.

Tekvando Dersinde Etkinlikler Bitmiyor
Merkezde tekvando dersinde her ay mutlaka en az iki ya da daha fazla olacak şekilde çeşitli etkinlikler 
düzenleniyor. Bu kez, merkezde, “Tekvando Açık Gösteri” adı verilen bir gösteri düzenlendi. Tekvando sporcuları, 
sergiledikleri disiplinli davranışları ve dudak uçuklatan showları ile bir kez daha göz doldurmayı başardılar.

Tekvando Sınıfı Üyeleri İle “Aşure Günü” Etkinliği
Muharrem ayının 10. günü olan “Aşure Günü” Akyurt Aile Yaşam Merkezinde de çeşitli etkinliklerle hatırlandı. 
Merkez, Tekvando dersi üyelerinin sevgili velileri de, bu önemli günün anlamını çocuklarına öğretmek için 
evlerinde yapmış oldukları nefis aşureleri antrenman sonrası sporcu üyelere ikram ettiler.
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Sincan Kapalı Spor Salonu 
Badmintondaki Başarılarını 
Sürdürüyor
Amatör Spor Haftası sebebiyle 9 Yaş Altı 
Ankara Badminton Turnuvası; 15-16 Ekim 
2016 tarihlerinde Sincan İlçe Spor Salonu’nda 
yapıldı. EGO Sporlu badmintoncuların da katıldığı 
turnuvada pek çok salon sporcusu madalya 
almaya hak kazandı. Sporcuların, EGO Spor olarak 
katıldıkları 5 ve 6 Kasım’da Pursaklar İlçe Spor 
Salonunda düzenlenen 9 ve 11 Yaş Altı Badminton 
Ankara İl Birinciliği Turnuvasından sporcular yine 
çeşitli derecelerle ayrıldılar. 21-23 Ekim 2016 
tarihlerinde Antalya/ Kemer’ de düzenlenen 
İnci Life Türkiye Badminton Süper Liginde 3. 
etap geride kalırken, genç sporculardan oluşan 
EGO Sporlu Badminton takımı etabı 7. sırada 
tamamladı. 17-20 Kasım 2016 tarihleri arasında 
Sincan İlçe Spor Salonunda yapılan 17 Yaş Altı 

Türkiye Badminton Şampiyonasında EGO Sporlu 
sporcular, çift bayanlarda Merve Demir-Başak Kılıç 
ve karışık çiftlerde Merve Demir-Nurullah Saraç 
3. oldu. Ayrıca takım ve antrenör sıralamasında 
da 3.lük elde etti. 13 Yaş Altı Balkan Badminton 
Şampiyonasında Furkan Saraç tek erkeklerde, 
Burak Mert Alkaya-Furkan Saraç çift erkeklerde 
Balkan Şampiyonu ve Yaren Turhan-Zehra Güldal 
çift kızlarda Balkan ikincisi oldular.
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Sincan Kapalı Spor Salonu 
Başarılarıyla Dikkat Çekiyor



Sayı:159 / 2016

29

Sincan Kapalı Spor Salonu Atletizmde İddialı
Gençler Ligi Atletizm 1. Kademe Yarışlarında takım olarak 4.lüğü; Adana’da yapılan 2. Kademe Yarışlarında 
da 3.lüğü elde etti. Ankara’ da 10 Kasım 2016 günü koşulan Atatürk’ü Anma Kros Yarışında Sincan Kapalı 
Spor Salonu atlet, EGO Sporlu Murat Yalçınkaya 4000 m. de 1. oldu.

Sporculardan Karatede Yeni Dereceler
Sincan Kapalı Spor Salonunda yapılan 10 Kasım Ata’yı Anma ve Ankara Karate Şampiyonasında, EGO 
Sporlu erkek ve bayan kumite takımlarından; Alper Gürsaç 1., Furkan Kayalı 1., Mehmet Fatih Güven 1., 
İrem Bay 2., Melike Saraç 3., Emre Atılgan 3., Emine Kaplan 3., Ahmet Ayaz 2. oldu. İstanbul’da 19 Kasım 
2016 tarihinde başlayan Uluslararası Marmara Cup Şampiyonasında Yıldız Erkekler Kategorisinde 54.kgda 
ülkemizi temsil eden EGO Sporlu Milli Sporcu Alper Gürsaç 2. oldu.
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Türkmen Çocuklarımız Ankapark’ta 
Gönüllerince Eğlendiler
Bir süredir merkezde eğitim gören Musul ve 
Telafer’den gelen Iraklı Türkmen çocuklar, 
savaş nedeniyle yarım kalan eğitimlerini Ankara 
Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezinde 
devam ettiriyorlar.  Merkez tarafından Ankapark’a 
düzenlenen gezide, Türkmen çocuklar,  Ankapark’ı 
gezerek gönüllerince eğlendiler.

Türkmen Üyeler, Feza Gürsey Bilim 
Merkezini Ziyaret Etti
Feza Gürsey Bilim Merkezi’ni ziyaret eden Türkmen 
üyeler, yeni ve farklı bilimsel deneyler yaptılar. 
Deneyler yapılırken hem yeni bilgiler öğrendiler; 
hem de eğlenerek güzel vakit geçirdiler. Özellikle 
“küre”ye dokunduklarında saçlarının elektriklenerek 
havaya kalkması çocukları hem çok şaşırttı; hem 
de eğlendirdi. Bilimsel birçok konu, çocuklara 
hem teorik, hem uygulamalı olarak eğlenceli bir 
yolla anlatıldı. Gezinin sonunda hediye edilen bilim 
dergileri, çocukları çok mutlu etti.

Ankara Sokaklarında Çalışan 
Çocuklar Merkezinde Judo Kuşak 
Sınavı

Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar Merkezi, 
judo takımı kuşak sınavı başarılı bir şekilde 
sonuçlandı. Üyelerin, başarılı bir şekilde 
becerilerini sergiledikleri sınava ilgi oldukça 
yoğundu.

SİNANlI ÇOcUK 
KUlÜBÜNDEN 

Eğlenceli Etkinlikler
Sinanlı Çocuk Kulübünde 29 Ekim 
coşkusu

Cumhuriyetimizin 93. yıl kutlamaları Ayaş Kapalı 
Spor Salonunda yapıldı. Sinanlı Çocuk Kulübü 
üyeleri ve eğitmenleri de kutlamaya katıldı. Merkez 
üyelerinin de görev aldığı şiir dinletisi, gösteri 
grupları, halk oyunları, seğmenlerin gösterisi 
görülmeye değerdi. 
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Ankara Sokaklarında Çalışan 
Çocuklar Merkezi Çalışmalarına 

Devam Ediyor
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Sinanlı Çocuk Kulübünde Eğlenceli 
Turnuvalar
Sinanlı Çocuk Kulübünde düzenli olarak 
tekrarlanan turnuvalar her hafta daha da 
heyecan dolu geçiyor. Masa futbolundan masa 
tenisine, bilardodan satranç turnuvasına kadar 
tüm turnuvalar, birbirinden çekişmeli anlara 
sahne oluyor. Birbirleriyle kıyasıya mücadele 
eden üyeler, enerjileriyle kendilerine hayran 
bırakıyorlar. Turnuvalarda dereceye giren üyelere 
çeşitli hediyeler verildi. Masa tenisinde Berat Can 
Kılıç, Masa futbolunda Serhat Duran, bilardoda 
Ahmet Pekşen ve satrançta Semih Türk birinci 
oldu. Hediyelerini eğitmenlerinden alan birincilerin 
mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Sinanlı Çocuk Kulübü Sonbaharın 
Tadını Çıkarttı
Sinanlı Çocuk Kulübü’nün bahçesi sonbaharın 
gelmesi ve yaprakların da dökülmesiyle rengarenk 
yapraklarla süslendi. Sökülen yapraklar ile 
oynayan ve birlikte eğlenen üyeler ayrıca bahçedeki 
yaprakların toplanmasına da yardımcı oldular.
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