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Merhaba Sevgili Çocuklar;

Güneşin sıcak yüzünü daha sık gös-
termeye başladığı, insanın içini umut ve 
sevinçle dolduran bahar aylarındayız. Hayata 
umut ve neşe taşıyan bu bahar günleri, bundan 
tam 102 yıl önce yine bu günlerde Türk milleti için 
yeni bir umudun habercisi olmuştu.
Soğuk kış günlerini andıran savaş ve yokluk yıllarında, bağımsızlık 
için ayağa kalkan Türk halkı Çanakkale’de dünya tarihine altın harflerle geçecek 
bir destan yazmış, 18 Mart günü yaşanan büyük zafer işgalden ve esaretten kurtuluş için 
umudumuz olmuştur. Esareti zulüm ve işkencenin en büyüğü olarak gören bu millet tarihin her 
döneminde bağımsızlık için canını vermekten asla geri durmamıştır.
7’ den 70’e binlerce vatan sevdalısının gözünü kırpmadan canını siper ettiği Çanakkale Savaşı; 
milletçe gösterilen azim ve kararlılıkla ülkemizi kurtuluşa götüren çok önemli bir adımdır. 
Anaların evlatlarını “ya şehit ol ya gazi” diyerek cepheye uğurladığı, kadını ve erkeğiyle, 
yaşlısıyla genciyle el ele omuz omuza vererek vatan savunmasına katıldığı destandır Çanakkale… 
İstiklal mücadelesinin de habercisi olan bu savaşta 250 bin evladını şehit veren bu millet, 
şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağının “geçilmez” olduğunu Çanakkale’den bir kez daha 
dünyaya haykırmıştır. 
Türk askeri, çetin mücadelenin yaşandığı savaş ortamında bile asla merhameti elden bırakmamış, 
yaralı bir düşman askerini sırtlayıp götüren şefkat timsali Mehmetçik ile dünyaya insanlık dersi 
vermiştir. Bugün dünya Mehmetçiğin o gün ortaya koyduğu merhamet ve insanlığa muhtaç hale 
gelmiş durumda ne yazık ki... Mehmetçiğin ortaya koyduğu merhamet ve cesaretin kaynağı 
yüreğindeki imandı şüphesiz… Ve bu iman ve inançla peygamberinin adını ordusuna isim olarak 
benimseyen tek ordu olma payesine erişti. 
Sevgili Çocuklar;
Sizler de Çanakkale destanını, o günlerde ülkemizin durumunu ve yaşananları iyi öğrenip 
anlamaya gayret edin. Çanakkale Savaşı’nın verildiği o yıllarda bütün zorluk ve yokluğa rağmen 
birlik ve beraberlik ruhunu asla kaybetmeyen, büyük bir inanç ve azimle düşmanı alt etmeyi 
başarmış o kahramanların torunları olduğunuz unutmayın. İşte o zaman Çanakkale ruhuyla 
kuşanıp dünyayı merhamet ve insanlıkla yeniden buluşturmak üzere yola çıkabilirsiniz.
Çünkü tarihinden ders alarak yolunu çizen ve yarınını geçmişin meşalesiyle aydınlatan bir toplum 
her zaman bir adım öndedir ve başarıya daha yakındır. Bu bilinç ve inançla yoğrularak geleceği 
imar edecek siz çocukların eliyle şekillenecek dünyanın daha güzel ve daha yaşanabilir bir dünya 

olacağına yürekten inanıyor hepinize en içten sevgi ve selamlarımı sunuyorum.

         Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Avrupa Ödülü Kazanan Kentler Birliği Başkanı
Küresel Tasarım Kentler Birliği Başkanı
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Merhaba Sevgili Arkadaşlarım;
22. Dönem çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor.Bir yandan okullarımız, 
derslerimiz, sınavlarımız, diğer yandan Pazar günleri büyük bir coşkuyla 
katıldığımız meclis toplantılarımız; zaman hızla geçiyor. 

O kadar güzel faaliyetler yaptık ki, her birisi başka bir tecrübe oldu bizler 
için... PTT Pul Müzesi ziyaretimiz, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sayın 
Orhan Erdem’i makamında ziyaretimiz, IV. Uluslararası Ombudsmanlar 
Sempozyumu, meclisimizde değerli konuşmacıların katılımıyla gerçekleşen 
“Çocukların Katılım Hakkı” semineri, fidan dikimi çalışmamız, hepsi çok 
değerli ve güzel çalışmalardı. 

Sayın Orhan Erdem’e, eğitimle ilgili kararlarımızı sunmaktan, “Göç ve 
Mülteciler” konulu sempozyuma Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi 
Sayın Şeref Malkoç tarafından davet edilmiş olmaktan ve Külliye’de 
gerçekleştirilen açılış töreni sonunda, Sayın Cumhurbaşkanımızla kısa 
da olsa bir araya gelmiş olmaktan; Başbakan Yardımcımız Sayın Numan 
Kurtulmuş ile tanışmaktan, çok büyük mutluluk ve gurur duyduk ve büyük 
bir heyecan yaşadık. Tüm bu anılar, gelecekte birer yetişkin olduğumuzda 
her zaman mutlulukla anacağımız harika deneyimler oldu bizler için.

Tüm ziyaretlerimizde, Ankara çocuklarının sesi olmak, en öncelikli 
amacımızdı. Eğitim başta olmak üzere, mülteci çocuklardan engelli 
arkadaşlarımıza, sınav sistemlerinden kararlara katılım hakkımıza kadar, 
toplantılarda tartıştığımız ve kararlar aldığımız konuları dile getirmek, 
çocuk haklarının savunucu olmak, hem öğrenmek hem de farkındalık 
yaratmak, büyüklere çocukların gözünden düşüncelerimizi aktarmak en 
temel görevimiz. 

Bugün kazandığımız tüm bu tecrübeler, biliyorum ki birer meslek sahibi 
olduğumuzda çocukları daha çok düşünen, hiç bir zaman “çocuğun üstün 
yararı” ilkesinden ayrılmayan yetişkinler olmamızda bizlere büyük katkı 
sağlayacak.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri'ni anma günü dolayısıyla yazdığımız 
şiirler ve resimlerimizi de sizlerle paylaşıyor olmaktan mutluyuz. Tarihin bu 
en önemli dönüm noktasında, bağımsızlığa giden yolda önemli bir adım 
olan bu büyük zaferin yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa 
Kemal ATATÜRK ve aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz.

Haberlerimizi ve daha pek çok önemli konuyu ayrıntılarıyla bulacağınız 
dergimizi zevkle okuyacağınıza eminim. Hoşçakalın ve bizi izlemeye devam 
edin... 

Ayşe Dila KARAKAYA
Ankara Büyükşehir Belediyesi

22. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı 
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ÇANAKKALE
GEÇİLMEZ!

Abdullah İNSAN
Çocuk Hakları Komisyonu

Yerin inlediği
Göğün haykırdığı

Mehmedim dediyse
Çanakkale geçilmez!

Bozulan düşmanlar
Mehmetçikten korktular.

Bütün millet haykırdı
Çanakkale geçilmez!

Cesur, güçlü ana kuzuları
Teker teker şehit oldu.

Yazıyorsam bu şiiri
Çanakkale geçilmez!

Silah, mermi, top değil
Türk'ün imanı kazandı.

Senin kanın asildir askerim
Çanakkale geçilmez!

Vatan kalbinin attığı
Can verilen topraktır Çanakkale!

Askerim, sayende
Geçilmez Çanakkale…



Her şeyin

Başı Sağlık

Hiperaktivite; yaygın bir durum olmasına 
karşılık çocuk ve ergenlerde sıkça görülen 
ancak nedenleri tam olarak bilinemeyen 
bir durumdur. Çocukta dikkatsizlik ve 
aşırı hareketlilikle seyreden hiperaktivite, 
3 yaş civarında başlar ancak genellikle 
tanısı okul döneminde konulabilir.

Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite 
bozukluğu, çocukların ve gençlerin okul 
başarılarını olumsuz etkileyerek günlük 
işlerini yapmada aksaklılara yol açar. 
Çocuklarda ve gençlerde sıkça görülen 
dikkat bozukluğu yaşa bağlı olarak azalır.

Tedavi edilebilen, bir durum olan dikkat 
eksikliği ve hiperaktivite, erkeklerde kızlara 
oranla daha fazla görülür. 7 yaşından 
önce belirti veren ve 6 aydan daha uzun 
süre devam eden dikkat eksikliği ve 
aşırı hareketlilik “hiperaktivite” olarak 
tanımlanmaktadır. 

Dikkat eksikliği tanısı, çocukla 
birebir görüşerek, anne-
baba, yakın akrabalar ve 

aile büyükleriyle, okuldan öğretmeni ve 
rehberlik uzmanı ile görüşme yapılarak, 
çocukla yakın iletişim halinde olan geniş 
bir gruptan bilgi alınmak suretiyle konulur. 
Tanı aşamasında çocukta görme ve işitme 
kaybı olup olmadığı da kontrol edilmelidir.

Duyu organlarının birinde veya birkaçında 
sorun olması, genetik yatkınlık, motiv-
asyon eksikliği, düzensiz uyku ve sağlıksız 
beslenme çocuklarda dikkat eksikliğini 
ortaya çıkaran nedenlerdir. 

Özelikle koruyucu ve boyar madde içeren 
gıda maddeleri ve yüksek miktarda şeker 
tüketilmesinin hiperaktiviteye yol açtığı 
yönünde bulgular vardır. 

Hareketlilik çocuklar için 
oldukça normal iken, 

öğrenmeyi olumsuz 
etkileyecek 
düzeyde aşırı 
hareketlilik hem 
çocuk hem de 
aile için

Çocuklarda

Dikkat Eksikliği ve
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önemli bir sorun haline gelebilir.Eşya ve 
oyuncaklarını sık sık kaybeden, verilen 
görev ve sorumlulukları yerine getiremeyen, 
söylenilenleri çabuk unutan çocuklarda 
dikkat eksikliğinden söz edilebilir.

Bu çocuklar; sırasını beklemekte zorlanan, 
istediğini hemen yapma eğiliminde olan, 
soru bitmeden cevap vermeye çalışan, 
sık sık başkalarının sözünü kesen, aceleci 
çocuklardır. Aşırı hareketlilik, daha 
fazla konuşma, çok soru sorma, yerinde 
duramama, eşyalara ve arkadaşlarına zarar 
verme, hiperaktif çocuğun sergilediği 
davranışlardır.

Pek çok anne baba, çocuğunun aşırı hareketli 
ve dikkatsiz olduğundan şikayet eder. Ancak 
hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda 
bu her yerde her zaman görülebilen bir 
durumdur. Bu çocuklar genelde çocukların 
uzun süre bıkmadan izlediği çizgi film 
izlerken, masal dinlerken,oyun oynarken 
bile sıkılabilir.

Dikkat eksikliği, çocuklarda bazı alanlarda 
görülebilecek öğrenme bozukluğu ile 
karıştırılmamalıdır.

Öğrenme bozukluğu;
çocuğun okuma,
yazma veya matematik
alanlarından birinde, yaşından
beklenen düzeyin altında
başarı göstermesidir. Dikkat eksikliği olan 
çocuklarda ise okul başarısı genel olarak 
düşüktür. 

Dikkat eksikliğinin neden olduğu bu 
başarısızlık, sosyal iletişim problemleri, aile 
ve okul ortamında arkadaşlarıyla yaşadığı 
sorunlar çocukta benlik saygısında azalmaya 
ve özgüven eksikliğine neden olabilir.Bu 

nedenle dikkatle takip edilmeli ve tedavisi 
yapılmalıdır.

Hiperaktivite ve dikkat eksikliği, doktor 
kontrolünde yapılacak ilaç tedavisi yanında 
ilaç kullanmaksızın aile terapisi, vitamin 
takviyeleri, boyalı ve katkı maddeli 
gıdalarla şekerli yiyeceklerden uzak 
durarak, biofeedback adı verilen hafızayı 
güçlendirmeye yönelik oyun ve aktivitelerle 
de tedavi edilebilmektedir. 



Eğitim 

Evet, sevgili çocuklar... Birçoğunuzun 
girmeye hazırlandığı TEOG sınavı yaklaşıyor. 
Önümüzdeki günlerde yapılacak olan sınava 
girecek öğrencilerin başarıya ulaşmak için 
öncelikle streslerini yenmeleri gerekiyor. 
Çünkü bu sınavlarda başarılı olmanın ilk şartı 
stresle başa çıkabilmek… Sınava giren her 100 
öğrenciden en az 65-70’ inin sınav kaygısı 
yaşadığını belirten uzmanlar, sınavda başarının 
iyi bir hazırlanma süreci kadar sınav sırasında 
oluşan kaygıyı kontrol altına almakla da çok 
yakından ilgili olduğunu belirtiyorlar.

Sınava girecek öğrencilere uzmanlar, sınav 
öncesinde stres değil iyi bir plan yapmalarını 
öneriyor. Çünkü bu sınavlarda öğrenciler yalnızca 

bilgi açısından değil psikolojik, teknik ve taktik 
yönünden de test ediliyor. Öğrenciler sınav 
sırasında derslerde öğrendikleri temel bilgilerin 
yanında okuduğunu anlama, zihinsel becerilerin 
ölçülmesi, temel kavramlarla düşünebilme gibi 
becerilerle de değerlendiriliyor. İşte tam da bu 
nedenle sınav sırasında sağlıklı düşünüp doğru 
karara varabilmek için stresi kontrol altına 
alabilmek gerekiyor. 

Sınav sırasında öğrencileri olumsuz etkileyen 
stresi yenebilmek için okullarda rehber 
öğretmenler ve psikologlar öğrencilere destek 
olmaya gayret ederken yapılan araştırmalar 
sınav öncesi rahatlama egzersizlerinin kaygıyı 
azalttığını ortaya koyuyor.

Stres Yapma Plan Yap!
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Sınav kaygısını kontrol altına alabilmek için 
sınav öncesinde zihinsel, duygusal, fiziksel bazı 
etkinliklerle bazı davranışsal yöntemler de var… 
Psikologlar sınava girecek öğrencilerin hafta 
boyunca derin nefes alıp verme egzersizleri, 
gevşeme hareketleri ve kendi kendine 
konuşma terapileriyle kaygılarını büyük ölçüde 
azaltabileceklerini ifade ediyor.

Diyafram solunumu ile 4 saniye burundan alınan 
nefesin 8 saniye içinde yavaşça ağızdan verilmesi 
ve bunun arka arkaya beş kez tekrarlanması 
etkili bir stres giderme yöntemi. Kendi kendine 
konuşma terapilerinde ise “bu sadece bir test”, 
"mükemmel olmak zorunda değilim”, “çok 
çalıştım ve sınavda da elimden geleni yapacağım” 
gibi rahatlatıcı ifadeler işe yarayacak bir başka 
yöntem…

Sınavla ilgili olumsuz düşüncelerden uzak durup 
"ya başaramazsam", “kanamazsam”, “sınav 
sırasında ya kötü bir şey olursa” gibi gerçekçi 
olmayan düşüncelerle, “başarısızım”, “çalışmam 
yeterli değil”, "yapamayacağım” şeklinde sürekli 
kişinin özgüvenine zarar verecek düşüncelerden 
uzak durmak gerekiyor. Sınavla ilgili iyi ve 

uygulanabilir plan yapmak, gerçekçi hedefler 
belirlemek, olumsuz düşüncelerden sıyrılıp 
objektif olarak gerçekleri görmeye çalışmak, 
kaygının daha kolay kontrol altına alınmasını 
sağlıyor. Sınavlarda neyin nasıl sorulacağını 
bilmek öğrenciyi rahatlatacağı ve kaygısını 
azaltacağından yetişkinlerin çocuklara bu 
noktada rehberlik yapması gerekiyor.

Öğrenciler bu sınavlarda zamanla da yarıştıkları 
için zamanı iyi kullanmalılar. Öğrencinin soruları 
cevaplamaya kendine en kolay gelen dersten 
başlaması, kodlamanın her bölümün sonunda 
yapılması zamanı iyi kullanmak bakımından 
faydalı olabilir. 

Bu arada TEOG sınavında verilen sürenin diğer 
sınavlara göre daha geniş olduğunu hatırlatmak 
isteriz. Değerlendirme sırasında yanlış doğruyu 
götürmediğinden uzmanlar soruların hepsi 
üzerinde dikkatle durulmasının ve soruların 
tamamının yanıtlanmasının önemli olduğunu 
belirtiyor.

Bizlerde bu hatırlatmaları yaptıktan sonra 
sınavlara girecek tüm öğrencilere stresten uzak 
başarılı bir sınav diliyoruz...



Bembeyaz traventenlerin oluşturduğu beyaz 
cenneti ile Denizli, 19 antik kenti, termal 
kaplıcaları, doğa ve tarih turizmi ile deniz 
turizmi hariç birçok alanda turistin akın 
ettiği önemli turizm kentlerinden biri...

Denizli; dünyada benzeri olmayan Pamukkale 
ve Leodikya Antik Kenti gibi binlerce yıllık 
geçmişe sahip tarihi güzelliklerine doğal 
güzelliklerini de ekleyerek yeni turizm 
alanları oluşturuyor. 

Her yıl yerli ve yabancı yaklaşık 2 milyon 
turisti ağırlayan ancak bugüne kadar tarım 
ve sanayi kenti olarak öne çıkan Denizli’de 
gerçekleştirilen yeni projelerle alternatif 
tatil deyince ilk akla gelen yayla turizminde 
de canlılık yaşanıyor. Kış turizmi ve yayla 

turizmini birleştiren Bağbaşı Yaylası; yaz kış 
ziyaretçi akınına uğruyor.

Bozdağ’da bulunan Bağbaşı Yaylası’na 
ulaşımı kolaylaştırmak için yapılan teleferik 
hattı mükemmel bir çözüm olmuş. Eşsiz 
manzara eşliğinde 1700 metrelik teleferik 
hattıyla normalde 2 saate yakın bir sürede 
ancak ulaşılabilen yaylaya 6 dakika gibi 
kısacık bir sürede ulaşılabiliyor. 1400 
metre rakımlı yükseklikte bulunan yaylaya 
gelen ziyaretçiler yazın kavurucu sıcağında 
yaylanın serinliğini doyasıya hissediyor. 

Yapılan teleferik hattıyla ulaşımı kolaylaşan doğa 
harikası Bağbaşı Yaylası; yayla tatili yapmak 
isteyenler için yapılan tesislerle ülkemizde 
konaklama imkanı olan ender yaylalardan…

Gezginin
Günlüğü
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Teleferikle Ulaşılabilen Tek Yayla: 



9 

Yazın serinliğin kışın ise kayak 
yaparak bembeyaz karın keyfini 
çıkarabileceğiniz Bağbaşı 
Yaylası; bölgenin doğal mesire 
ve piknik alanı…

Yayla 30 adet bungalow, 
konaklama çadırları, yöresel 
ürünlerin satış ve sergi 
mekanları, satış büfeleri, kır 
lokantaları ve kır kahvesiyle 
ziyaretçilerin birçok ihtiyacına 
cevap verecek şekilde 
planlanmış.

Denizli’nin diğer güzelliklerinin 
yanında dağları ve yaylaları 
ile buluşarak temiz havanın ve 
eşsiz doğanın tadını çıkarmak 
isterseniz hemen harekete 
geçin...

Kışın kayak yaparak karın 
keyfini çıkarabileceğiniz, yazın 
ise serinleyip yayla havasını 
doyasıya içine çekebileceğiniz, 
doğayla baş başa olmak 
isterseniz kurduğunuz çadırda 
veya hazırlanmış ahşap evlerde 
konaklayabileceğiniz Bağbaşı 
Yaylası sizleri bekliyor.
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Sibel, geç saatlere kadar ders çalıştı. Yarınki matematik sınavından mutlaka iyi bir not 
almalıydı. Düşük not almak kadar kötü bir şey yoktu onun için. Hep arkadaşlarından önde 
olmak istiyor bu nedenle de çok ama çok çalışıyordu. Yine öyle yapmış çok çalışmış ve dersini 
çok iyi öğrenmişti. Saate baktı, vakit bir hayli ilerlemişti. Artık rahat bir uyku çekebilirdi. 
Dişlerini fırçaladı, pijamalarını giydi, yarınki sınavda yine yüksek not alacağını düşünerek 
yatağına uzandı. Üzerine düşen görevi yapmış olmanın huzuru içerisinde uykuya daldı. 

Ertesi sabah uyanır uyanmaz ders kitabını açtı, sayfalarını hızlı hızlı çevirdi. Bir yandan da:  
-“Evet, burayı biliyorum, burayı da biliyorum” diye kendi kendine söyleniyordu. Bütün 
konuları bildiğinden emin olunca da kitabını çantasına yerleştirdi ve hazırlanmaya koyuldu. 

Kahvaltıya oturduğunda ise neredeyse hiç bir şey yiyemedi. Çünkü O bir an önce okuluna 
gidip- her ne kadar bildiğinden emin olsa da - ders zili çalana kadar konuları tekrar gözden 
geçirmek istiyordu. Çantasını alıp hızla evden çıkarken annesi, sınavında başarılar diledi ve 
onu yanaklarından öperek uğurladı. 

Sibel, okula gelince konuları bir kez daha tekrar etti. Nihayet beklenen an geldi ve ders 
zili çaldı…Öğretmen sınıfa girdi, sınav kâğıtlarını dağıttı. Sibel sorulara önce şöyle bir göz 
gezdirdi. Bütün soruların cevabını biliyordu. Bu duruma çok sevindi. Başını önüne eğdi, 
soruları cevaplamaya başladı. Henüz birkaç soru cevaplamıştı ki, o da ne? Birdenbire gözü 
karardı, başı döndü. Başını sınav kâğıdının üzerine koyarak bir süre bekledi. Vücudunu 
ter basmıştı. Cebinden bir şeker çıkartıp ağzına attı. Bir süre sonra kendine gelir gibi oldu 
ve soruları cevaplamaya devam etti. O tam son soruyu cevaplarken teneffüs zili çaldı. 
Öğretmen sınav kâğıtlarını toplamaya başladı. Sibel ise sınav kâğıdını öğretmenine vermek 
istemiyordu. Çünkü soruların cevaplarını gözden geçirememişti henüz. Bu nedenle sınav 
kâğıdının üstüne eliyle bastırdı, yalvaran gözlerle öğretmenine baktı: 

 -“Lütfen öğretmenim, dedi. Teneffüs saatini de verin bana ne olur!” 

Öğretmen, böyle bir davranışın diğer öğrencilere haksızlık olacağını söyleyerek sınav 
kâğıdını Sibel’in elinden aldı. 



Sibel’in yanakları kıpkırmızı olmuştu. Dünya başına yıkılmıştı sanki. Ağlamamak 
için kendini zor tuttu. Ağlayıp da arkadaşlarına mahcup olmak istemiyordu. 
Oturduğu sıradan hiç kalkamadı. Yanına arkadaşı Ceylan geldi, sınavının nasıl 
geçtiğini sordu. 

Sibel öfkeli bir şekilde: 

-“Git başımdan!” diyerek tersledi arkadaşını... 

 Ceylan ne olduğunu anlayamamıştı. Sibel neden böyle davranmıştı kendisine? Bu 
soruyu Sibel’e sormak yerine sessizce oradan uzaklaştı. 

Sibel, o gün eve çok keyifsiz döndü. Odasına geçti, kendini yatağa atıp hüngür 
hüngür ağlamaya başladı. Ya gözünden kaçan bir şey olduysa… Düşük not alırsa 
bu duruma nasıl dayanacaktı? 

Sibel’in odasından uzun bir süre çıkmaması annesini kuşkulandırmıştı. Odaya 
girdiğinde, Sibel’in yatağına yüzükoyun uzanmış, hareketsiz bir şekilde yattığını 
gördü. Daha okul formasını bile üzerinden çıkarmamıştı. Annesi, Sibel’in okul 
kıyafetini çıkaramayacak kadar yorgun olduğunu düşünerek: 

-"Benim güzel kızım yorgunluktan uyuyakalmış," diyerek saçlarını okşadı. 
Sibel, annesi saçlarını okşayınca yatağından hızla doğruldu, annesine sarıldı. 
Gözleri kan çanağı gibi olmuş, göz kapakları ağlamaktan şişmişti. Annesi: 

-“Sen ağlamışsın ne oldu? Kötü bir şey mi var?” diye sordu. 

Sibel: 

-“Sınavım iyi geçmedi aneeeee!”diyerek tekrar ağlamaya başladı. 

-“Ucunda ölüm yok ya kızım,” dedi annesi. 

-“Zayıf alırsam ben ne yaparım anneeee!” 

Annesi, bu durumda Sibel’e karşı nasıl davranması gerektiğini kestirememişti. 

-“Hadi kalk, formanı çıkar, elini yüzünü yıka. Biraz açılırsın belki”, diyebildi. 

Sibel’in asık suratı, akşam yemeğinde babasının da dikkatini çekmişti. Sibel, 
yaşadığı endişeyi babasıyla da paylaştı. Babası: 

-“Seni anlayabiliyorum yavrum,” dedi. "Ben de öğrenciyken kötü not 
almaktan çok korkardım. Kendimi yok yere hırpalar dururdum. Kendimi 
hırpalayacak kadar hırslıydım çünkü. Ama zaman içerisinde, iyi ya da 
kötü her şeyin biz insanlar için olduğunu öğrendim. İnsanın hayatında 
beklenmedik durumların olabileceğini de… Sonra elimden gelenin en iyisini 
yapmaya gayret ettim hep. Ancak bu duygu rahatlatırdı beni…

Bazen başarıya ulaşmak için yalnızca kendi çabamız yeterli olmayabilir. Bizim 
dışımızda gelişen birçok faktör de hayatımızda rol oynar. Yani anlayacağın, çok 
çalışmak her zaman iyi sonuçlar doğurmayabilir. Hırslı olmak, insana çoğu zaman 
zarar verir yavrum! 

 Sibel, babasının yaptığı bu konuşmadan sonra biraz olsun rahatlamıştı: 

- “Teşekkür ederim babacığım, beni rahatlattın. Ama ben arkadaşım 
Ceylan’ı azarladığım için de üzülüyorum,” dedi. 

-“Bunun en kolay yolu, ondan özür dilemendir,” dedi babası. 

Sibel’in, ertesi sabah ilk işi arkadaşı Ceylan’dan özür dilemek oldu. Sınav 
sonuçlarına gelince... Sibel’in aldığı not hiç de düşündüğü kadar kötü değildi...

11 



Kültür
Mirasımız

Alara Çayı'nın hemen kenarında yer alan Alara 
Kalesi; Alanya’nın muhteşem değerlerinden ve 
buram buram tarih kokan yerlerinden biri... 
Selçuklu mimarisinin görkemini, inceliğini ve 
zarafetini yansıtan kale, Selçuklu Hükümdarı 
I. Alaaddin Keykubat tarafından Alanya 
Kalesi’nin fethinden sonra yeniden imar 
edilmiş.

Selçuklu devri eserleri arasında büyük bir önem 
taşıyan Alarahan’ın ilerisinde, dik bir tepe 

üzerine yapıştırılmış gibi duran Alara Kalesi; 
sarp kayalıklar üzerinde, her yöne egemen 
bir konumda inşa edilmiş. Kalenin Selçuklu 
devrindeki işlevi, Sultan Alâeddin Keykubat 
tarafından yaptırılan ve Alara Çayı’nın kıyısında 
yer alan Alarahan’da konaklayan kervanları 
korumak imiş. Selçuklu devrinde ulaşım ve 
ticarette önemli bir yere sahip olan Alarahan, 
Alaaddin Keykubat’a ait kitabeden anlaşıldığı 
kadarıyla 1231 yılında yapılmış.
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Dağlar Arasında Manzarasıyla

Kendine Hayran Bırakan Bir Değer: 



Görkemli ve zarif bir görünüme 
sahip kaleye, yüksek basamaklarla 
çıkılan duvar üzerindeki bir giriş 
tünelinden giriliyor. Kayalar 
oyularak tünelden yolların 
oluşturulduğu kale, dış ve iç olmak 
üzere iki bölümden oluşuyor 
ve iç kaleye, kare planlı bir giriş 
kulesinden geçiliyor. Bugüne 
ulaşan tarihi kalıntılar içinde, 
Selçuklular tarafından yapılmış 
küçük bir saray, kale görevlilerinin 
odaları ve hamam yer alıyor. 
Bölgede tarihi ve doğal güzel-
liklerin yan yana olması ziyaretçi-
lere farklı bir atmosfer yaşatıyor. 
Alara Çayı'nın bilhassa gün 
batarkenki görünüşü oldukça 
etkileyici ve masalsı… 
Kalenin ihtişamı ve manzarasının 
güzelliği ile bölgedeki tarihi doku, 
tarih severleri ve doğaseverleri 
derinden etkileyecek cinsten… 
Doğal ve tarihi güzelliklerin hoş 
bir ahenk içerisinde bir arada 
bulunduğu, manzarasıyla kendine 
hayran bırakan, ihtişamıyla dikkat 
çeken bu kale Alanya’yı kuş bakışı 
seyretme imkanı da veriyor. 
Kısacası Alara Kalesi ve Alarahan, 
ziyaretçilerini, etkileyici manzara 
eşliğinde tarihi bir yolculuğa 
çıkarıyor. 
Kalenin zirvesine çıkmak 
isteyenlerin biraz yorucu bir 
tırmanışa hazırlıklı olması ve 
tırmanış için gerekli donanıma 
da sahip olması gerekiyor. 
Zirvedeki manzaranın güzelliği 
ise, bu yorgunluğu unutturacak 
cinsten…



BİR AĞITTIR 
ÇANAKKALE
Bir ağıttır Çanakkale
Gözleri yaşlı,
Bir ağıttır Çanakkale
Arkasında binlerce yaşlı.

Zaferin çoşkusu içinde 
Buruk bir üzüntü var.
Zafer ne kadar mutlu etse de
İçinde şehitler var.

Bugünü kutlayalım
Şehitleri analım.
Onları unutmayalım
Hep bağımsız kalalım.

BAŞAK DOĞAN
Bilim ve Teknoloji Komisyonu 

ÇANAKKALE 
GEÇİLMEZ
İtilaf devletleri başkent için geldi,
Çanakkale Boğazı’nı ilk hedef seçti.

Başarısız olunca geri çekildi.
Karayı değil, denizi de istedi.

Bizim için toprak demek
Can demek, kan demek

Askerlerimiz de bu inançla
Çanakkale uğruna,
Dediler “Çanakkale geçilmez!”
Söyledikleri son sözleri
Bu oldu!

HELİN ÖZCEYRAN
Eğitim Komisyonu 

14 



ŞEHİTLERE
Çeşme gibi akan kanlar
Anılar, anılar.

Nasıl da gitti yavrucaklar
Analar ağlar.

Kimi nişanlı, kimi evli
Artık hepsi gitti, 

Kaldılar ortada
Evlerde aileleri 

Analar ağlar,
Ama isimleri hep yaşar..

ÖZGE ŞAHİN
Kardeşlik ve Yardımlaşma Kom.

ÇANAKKALE 
DESTANI
Mehmetçik geçit vermemiş,
Siper etmiş canını,

Her şeyden üstün tutmuş
Dinini, vatanını.

Sulamış toprağı,
Aziz şehitlerimizin kanı

Böyle yazılmış,
Çanakkale destanı

İşte böyle ecdadın 
Torunu olan bizler,

 Ne Çanakkale’den vazgeçeriz
Ne de güzel Türkiye’mizden…

EFE KUZEY AKTAY
Basın Yayın  Komisyonu 
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BİR DESTANDIR
ÇANAKKALE
Bir destandır Çanakkale
Asil olmak, damarlarında Türk’ün;
Yiğitlikse doğuştan,
Bunlardır ancak 
Türk evladında olacak!

Daha emzikli bebeğini,

“Evlat annesiz yaşar da 
Vatansız yaşayamaz” diyerek bırakıp
Savaşa giden anaların 
Destanıdır Çanakkale.

Eşşiz mücadele sonucu kazanıldı bu zafer, 
Bilindi ki 
Çanakkale geçilmez!

102 yıl geçse de üzerinden 
Bu destan hiç bitmez!

ENES BURAK ATAY
Bilim ve Teknoloji Komisyonu 
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Tarihe sayısız kahramanlık hikayeleriyle geçen Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı günlerdi. Çanakkale’nin 
köylerinden her gün yüzlere genç savaşa katılmak üzere birliklere koşuyordu. Acemi birliğine katılan 
askerler burada eğitimlerini tamamladıktan sonra cepheye gönderiliyordu.

Yüzbaşı Sırrı Bey, o gün öğleden sonra birliğe yeni katılan erleri teftiş ederken erlerden birinin saçının 
bir kısmının kınalanmış olduğunu fark etti. Biraz şaşkınlık biraz da şakayla karışık sordu:

- “Oğlum bu kına neyin nesi, hiç erkek kınalanır mı?" Hasan mahcup bir edayla cevap verdi:

- “ Buraya gelmeden anam kınalamıştı komutanım. Fakat sebebini bilmiyorum…” 

Yüzbaşı Sırrı Bey Hasan’dan annesine sorup bunun sebebini öğrenmesini istedi. Komutanın 
isteği üzerine annesine mektup yazan Hasan annesine:

-“ Anacığım buraya gelirken benim saçımı neden kınaladın? Komutanım bunun sebebini merak 
eder…” diye yazdı. Bir süre sonra gelen cevabi mektupta Hasan’ın annesi şöyle diyordu:

-“ Ey gözümün nuru Hasan’ım! Vatan sevgisi içimizde alev alev 
yanar. Sen de vatanını sevmekte ecdadından babandan 
geri kalmazsın. Bizleri Allah yarattı, bu vatan 
toprağı besledi … Bu vatanın ekmeği aşı iliklerinde 
duruyor. Allah seni bu vatan için yarattı. Sen bu 
ailenin vatan için seçilmiş kurbanısın. Hasan’ım 
söyle zabit efendiye bizim köyde kurban ve 
adağa ayrılan koyunlar kınalanır. Ben de 
seni evladım olarak vatan kurban adadım! 
Allah seni ilk kurban İsmail Peygamberin 
yolundan ayırmasın! Melekler bile seni 
rahmetle anacaktır… Gözlerinden hasretle 
öperim.” Annen Hatice…

Evet, sevgili çocuklar... Kınalı Hasan bu güzel 
vatan için adanmış bir kurbandı. Cephede var gücüyle 
savaştı savaştı… Ve bir gün vurularak yaralandı. Hemen 
cephenin gerisinde Kocadere Köyü’nde bulunan 
yaralıların tedavi edildiği alana getirildi. Fakat Kınalı 
Hasan’ın yarası ağırdı. Tedavi bile göremeden ruhunu 
teslim ederek oracıkta şehit oldu.
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Artık Hasan da kimlik tespiti 
yapılarak diğer şehitlerle birlikte 
en yakındaki köy mezarlığına 
defnedilecekti. Şehitlerin defin 
işleriyle görevli Zabit Mehmet 
Efendi, Hasan’ın ceplerini yokladı. 
Ceplerinden çıkanlar kayıt altına 
alınarak ailelerine teslim edilecekti. 
Bu sırada cebinden annesinin 
Hasan’a yazdığı mektupla birlikte 
henüz tamamlanmamış şiirin 
karalandığı bir kağıt parçası çıktı. 
Hasan şiirinde şöyle diyordu:

Anam yakmış kınayı adak diye
Ben de vatan için kurban olmuşum.

Anamdan Allah’a son bir hediye
Kumandanım ben İsmail doğmuşum!

Onu doğuran ana gibi Hasan da imanın, inancın, 
vatan sevgisinin,samimiyetin en değerli örnekleri 
olarak tarihe geçtiler.Tıpkı binlerce sayısız 
kahraman gibi… Onların bundan yüzyıl önce 
Çanakkale’de yazdıkları kahramanlık destanı 
dünden bugüne dilden dile, gönülden gönüle 
dolaşmaya devam ediyor. Öyle ki; bu destan 
bugün bile yepyeni kahramanlık hikayelerine 
ilham kaynağı olmaya devam ediyor ve inşallah 
yıllarca devam edecek…



Masal
Bahçesi

Ormanlar kralı aslan bir gün kendine hayvanlar arasından bir yardımcı seçmeye karar 
vermiş. Bu yardımcı hem çalışkan hem de güvenilir olmalıymış. Bu düşüncesini ormanda 
yaşayan tüm hayvanlara duyurup bu görevi üstlenmek isteyenlerin üç gün sonra sarayının 
önünde toplanmasını istemiş.

Bunu haber alan tüm hayvanlar üç gün sonra sarayın önünde toplanmışlar. Ormanda 
yaşayan birçok hayvan bu önemli görevi alabilmek için oradaymış. Heyecanla bekleyen 

hayvanlar arasında tilki de bulunuyormuş. Hilekarlığı ve kurnazlığı dillere destan olan tilkinin 
de toplananlar arasında olması aslan kralın dikkatini çekmiş. Ve hayretle sormuş:

- “ Tilki kardeş, hadi diğer hayvanları anladım. Senin kurnazlığını ise bilmeyen yok. Sen niye 
böyle bir göreve talip oluyorsun?” Tilki gayet kendinden emin cevap vermiş:

- “ Sayın kralım haklısınız, ben kurnazlığı ile bilinen biriyim. Ancak artık değiştim, bu görevi alarak 
kötü şöhretimi değiştirmek, aslında ne kadar güvenilir biri olduğumu herkese göstermek istiyorum. Bu 
sebeple bu göreve talibim” diye cevap vermiş.

Tilkinin bu cevabı aslanı ikna etmemiş. Ancak yine de ona bir fırsat vermek istiyormuş. Tilkiye:

- “ Demek öyle kötü şöhretini değiştirmek istiyorsun. Eğer gerçekten söylediğin gibiyse seni 
ormanda en güvenilir kişi ilan edeceğim. Ancak bunu hak etmen gerekiyor” demiş. Tilki 
heyecanla sormuş:

- “Peki, bunun için benim ne yapmam gerekiyor?” Aslan:

- “Senin özel bir şey yapmana gerek yok. Sen her zaman ki gibi davranmaya, nasıl yaşıyorsan 
öyle yaşamaya devam et. Ben seni izleyip hiç beklemediğin anda yapacağım sınavla senin notunu 

vereceğim. Böylece gerçekten değişip değişmediğini de öğrenmiş olacağım.”
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Tilki aslanın sözlerini dikkatle dinlemiş ve sevinçle:

- “ Sayın kralım, çok yakında ne kadar haklı olduğumu göreceksiniz” diyerek aslana teşekkür etmiş.

Tilki o günden sonra daha dikkatli davranmaya başlamış. Ama bu hiç kolay değilmiş, her hareketine 
dikkat etmesi gerekiyor, eskisi gibi kurnazlık yapamıyormuş. Günler geçtikçe bu durumdan sıkılmaya, 
rahatsız olmaya başlamış. Artık rol yapmaktan vazgeçip kendisi olmak istiyormuş.

Aslanın da bundan sonra kendisini izlemekten vazgeçmiş olacağını düşünüp her zamanki gibi davranmaya 
karar vermiş. Aslan da tilkinin bir gün açık vereceğini biliyor sabırla bu anı bekliyormuş. Tilkinin 
rahatladığını fark edip ona bir oyun oynamaya karar vermiş. Böylece tilkinin gerçekten doğru söyleyip 
söylemediğini anlayabilecekmiş.

Tilkinin geçeceği yola boylu boyunca uzanıp tilkinin gelmesini beklemeye başlamış. Derken tilki uzaktan 
görünmüş, iyice kendine yaklaşınca da acıyla inleyip kıvranmaya başlamış. Aslanın acı içinde kıvranmakta 
olduğunu gören tilki içten içe sevinerek:

- “ Hayrola kralım, nedir bu halin, ne oldu böyle sana?" Diye sormuş. Aslan:

- “ Tilki kardeş ne olur bana yardım et, yaralıyım çok canım yanıyor!” diye yalvarmış. Tilki günlerdir 
çektiği sıkıntıların artık sona ereceğini düşünerek:

- “ Hayır, sana yardım etmeyeceğim. Ölür gidersen hepimiz senden kurtulur rahat ederiz,” demiş ve hızla 
oradan uzaklaşmış.

Aslanın oyunu tutmuş, ve böylece aslan tilkinin aslında hiç değişmediğini, güvenilir biri olmadığını üzülerek 
öğrenme fırsatı bulmuş. Güvenilir olmak hiç kimseyi yüz üstü bırakmayıp, yardıma ihtiyacı olan herkese 
karşılıksız yardım etmekmiş. Tilki ise aslana yardım etmeyerek girdiği sınavı kaybetmiş.

Aradan günler geçmiş. Tilki artık aslandan kurtulduğunu düşünüp keyifle ormanda gezinirken 
aslan birden bire karşısına çıkıvermiş. Neye uğradığını şaşıran tilkinin korkudan beti 
benzi atmış. Kendi kendine: - "Ama bu nasıl olur aslan ölmemiş miydi?" Diye 
söylenmiş. Fakat hemen kendini toparlayıp:

- “ Sevgili kralım! Ne güzeelll, siz yaşıyorsunuz!” diyerek sahte sevinç gösterisi 
yaptıysa da olmamış. Aslan:

- “ Evet ya ölmedim. O bir oyundu. Senin gerçekten değişip değişmediğini 
görmek istedim. Ancak tereddüt etmekte haklıymışım. Sen kurnazlıktan 
hiç vazgeçmeyeceksin."

- “ O gün eğer bana yardım etseydin geçmişi unutup seni vezirim 
yapacaktım. Sen ise dürüst davranmayıp bu fırsatı kaçırdın. Ne kadar  
           yazık!” diyerek tilkinin yanından hızla uzaklaşmış…



Bilim
Dünyasından

Çevre kirliliğinin hızla arttığı günümüzde, petrol atıkları çevreyi en çok 
kirleten sebeplerin başında geliyor. Çevre kirliliği ile mücadele etmek amacıyla 
yapılan çok sayıda çalışma var. Bu çalışmalardan birinde ilginç ve şaşırtıcı bir 
gerçek ortaya çıkarıldı.

Uludağ Üniversitesi’nde görevli bir grup araştırmacı, yaptıkları çalışmalar 
sırasında Tunceli ve Trabzon’dan alınan toprak örneklerinde petrole bağlı 
atıkları temizleyen bakterilere rastladı. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi, Biyoloji Bölümü öğrencileri, Türkiye’nin 61 ilinden herhangi bir 
şekilde kirlenmemiş alanlardan temiz toprak getirterek bunları incelemeye aldı. 

Getirilen bu toprak örnekleri öncelikle kurutularak, toprakta bulunan 
“Bacillus” türü bakterilerin ortaya çıkması sağlandı. Ortaya çıkan bakteriler 
beslenip gelişebilmeleri için petri kabına alınarak 37 derece ısıda 14 gün 
bekletildi. Bu şekilde beslenip gelişen Bacillus bakterilerinin Trabzon 
ve Tunceli yörelerinden getirilen topraktan elde edilen türlerinin petrolü 
parçalayabilme özelliğine sahip olduğu gözlendi.

Petrol atıklarını temizlemek bugün çeşitli kimyasallar kullanılıyor.Bu kimyasallar 
da çevrede başka kimyasal atıkların oluşmasına neden oluyor. Çok yakında bu 
bakterilerin, oluşan petrol atıklarının temizliğinde kullanılmaya başlanması, 
çevrenin daha doğal yöntemlerle korunmasını mümkün hale getirebilir...

BAKTERİ
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Baş döndüren hızla gelişen teknolojinin ortaya koyduğu yenilikler insan hayatını 
alabildiğine kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu yeniliklerden biri toprağın nemini 
ölçerek saksıdaki çiçeğin otomatik olarak sulanmasını sağlayan akıllı saksılar…

Zekasını ve yeteneğini, yaşadıkları ortamları güzelleştirmek ve günlük hayatı 
kolaylaştıracak birbirinden ilginç projeler geliştirmek için kullanan geleceğin dahi 
çocukları BİLSEM çatısı altında birleşerek birbirinden ilginç projelere imza atıyor. 
Zeka Küpü Projesi kapsamında bir grup öğrenci tarafından nemi azaldığında 
“susadım”, nemi arttığında da “ terledim” mesajı gönderen akıllı saksılar geliştirildi. 

Isı ve nemi algılayan sensörlerle desteklenen akıllı saksı projesi, bir bitkinin sağlıklı 
olarak yetişmesi için gerekli ısı ve nem oranlarını ayarlayıp sabit tutmak üzere 
hazırlanmış... 

Akıllı saksı bu oranların sürekli olarak izlenmesini sağlayarak ihtiyaç olduğunda 
saksıya su göndererek bitkinin susuz kalmasını önlüyor. Artık siz 

seyahate çıkarken çiçekleriniz uzun süre sulanmadığı için 
kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalmayacak!



Ben Dümendeyim

Beden eğitimi dersinde öğretmen öğrencilere kürek çekme alıştırmaları yaptırıyordu. 

Öğretmen bir ara çocuklardan birinin hareketleri yapmayıp öylece durduğunu fark etti. 

Merakla sordu:

- “Oğlum sen neden kürek çekmiyorsun? Çocuk gayet pişkin cevap verdi: 

- “Ben dümendeyim öğretmenim!”22 



Saat Neden Geri

Sınıfta öğretmen Temel’e sorar: 

- “Söyle bakalım Temel, Amerika’da saatler 

neden Avrupa’dan 5 saat daha geridedir?” 

Temel hemen cevabı yapıştırır:

- “Amerika Avrupa’dan çok daha sonra 

keşfedildu da ondandur öğretmenum!”

Başka Doktor

Ahmet işten dönen babasının yanına koşup 

sevinçle:

- “Babacığım bugün doktora gittik. Doktor 

beni muayene ettikten sonra ne dedi biliyor 

musun?”

- “Ne dedi yavrucuğum?”

- “İyileşmem için bir ay deniz kıyısında tatil 

yapmam gerekiyormuş, nereye gidelim dersin? 

Babası hiç düşünmeden cevap verdi:

- “Başka doktora tabi ki yavrucum!”

Zor Sorular

Temel sınavdan çıkan oğluna heyecanla sordu:

- “Uşağum nasi geçtu sınavun,sorular zor miydi? Oğlu 

Dursun gayet sakin cevap verdi:

- “Yok babacuğum sorular kolaydi da cevapları çok zor 

idu!”
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Sizden
Gelenler
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Ülkeler arasında savaşlar devam ederken, en büyük savaş aslında çocukların 
içinde oluyor. Bunu ne ülkeler, ne de kurumlar dikkate alıyor. Ülkeler arasında 
savaşlar durulsa da, fiziksel şiddet bitse de, psikolojik kavga hep sürüyor. 
Çocuklar da işte tüm bu zararlardan, ziyanlardan çok etkileniyorlar.

Size bir günden bahsetmek istiyorum:

Önce sormak isterim: Anne-babanızı seviyor musunuz? Peki ya onlarsız bir 
hayatın hali gözünüzde kâbus gibi canlanmıyor mu?

Peki ya savaşın, anne-babasından ayırdığı çocuklar? Halep de bir çocuk daha 
annesini kaybetti. Çok değil, iki dakika önce Suriye’de bir kardeşimiz babasını 
kaybettiği yerde ağlıyor. Afrika Mozambik’te bir küçük abla, kardeşinin ağır 
yarasını sarıyor şimdi ve an itibariyle bir ağabey, kız kardeşine ablasının 
ölümünü anlatmaya çalışıyor.

Rusya’nın verilerine göre şu an Dünya’nın üçte birinin savaşta olduğuna 
inanmak istemiyoruz değil mi hiçbirimiz. Daha kaç çocuk hem fiziken, hem 
de ruhen yaralanacak? . Peki ya üç dakika sonra? Belki 30, belki de 40 dakika 
sonra? İşte bu vahim ve kötü hali düşünen insanların ilan ettiği bir gün var 
hayatımızda. “4 Haziran Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü”!!! 

Çatışma kurbanı masum arkadaşlarımız nasıl unutamayacaksa 
ömür boyu bu savaşların etkilerini, bizim de asla 
unutmayıp, unutturmamamız gereken bir gün!

Sizden kendim, Halep, Somali ve diğer 
ülkelerde savaşa maruz kalan tüm 
arkadaşlarım adına bir şey istiyorum. Bu 
yazıyı okuyunca, gördüğünüz ilk on kişiye 
bu günü söyler misiniz? Cevabınız “evet” 
ise, size 84 ülke çocuğu adına teşekkür 
ediyorum.

Ayşe Dila Karakaya 
22. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı

SAVAŞIN MASUM 
KAHRAMANLARI 
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Yalnız bana göre değil, tüm dünyaca bilinen bir gerçekliktir ki, en temel hakkımızdır 
yaşamak.

En iyi şekilde, mutlu, huzurlu bir şekilde yaşamayı hepimiz hak ediyoruz, ve bu hakkın 
gözetilmesini istiyoruz. Lakin ne üzücüdür ki, günümüzde bu en doğal ve en temel 
hakkımız, aynı zamanda en çok ihlal edilen hakkımız ne yazık ki...

21. yüzyıl itibari ile son bulması gereken savaşlar harlanıyor ve bu ateş yavaş yavaş 
tüm dünyaya sıçrıyor. Öyle ki, sınır komşularımız bile bu ateşte yanıp kavruluyorlar. 
Öngörülere göre dünyada savaşlar üç yıl daha böyle devam ederse 10 yıl içerisinde 
3. dünya savaşı başlayabilir… ! Peki ya biz?

Yaşama hakkımızın ihlal edildiği bariz bir gerçekken, hayatta kalmak en doğal 
hakkımızken, savaşsız, silahsızlardan arınmış bir dünya dilemek hayal mi?
Ayşe Dila Karakaya / 22. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı

25 

EN TEMEL HAK MI?

İYİ ŞEYLER DE OLUYOR
Bazı yerlerde, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin maddelerine uyuluyor. Mesela 
Meclis’imizde arkadaşlarımız düşüncelerini açıkça söylemekte özgürler.

Okulumuzda annesi babasından şiddet gören veya gördüğünü söyleyen çocuk da 
pek yok. Ve bu mutluluk verici!

Ama çocuklarını okula göndermeyen, zorla çalıştıran, onlara şiddet uygulayan 
insanlar da yok değil tabii. Okula gidemeyen, gidenlere uzaktan özenerek bakan, çöp 
toplayan çocukları görüyoruz ya da zorla çalışmak zorunda kalan çocuklar da var.

Ve tabii en önemlisi savaşlarda öldürülen çocuklar var. Yaşama hakkı en önemli 
hakkımız ama insanlıktan çıkmış yöneticiler, sadece para düşünen insanlar bu 
haklarından yoksun bırakıyor çocukları.

Eğitimli insanlar bu haklara daha çok saygı duyarken cahil, gözünü para bürümüş 
insanlar, çocukları değil kendilerini düşünüyorlar.

Ekim Nehir Özkaya / Kültür Sanat Komisyonu Üyesi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk 
Meclisi öncülüğünde 22. Dönem çalışmaları 
kapsamında “Çocukların Kararlara Katılım 
Hakkı - Yönetimlerde Çocuk Katılımı” 
konulu bir seminer düzenlendi.

21 Mart'ta gerçekleştirilen seminerin 
açılış konuşmasını Sosyal Hizmetler Dairesi 
Başkanı Adnan Şeker yaptı. Çocuk Meclisi 
üyelerinin gurup çalışmalarının özet 
sunumlarının da yer aldığı seminer, veliler, 
öğretmenler, kurum temsilcileri ve üniversite 
öğrencilerinin yoğun katılımıyla iki oturum 
halinde gerçekleşti. 

Açılışta Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül’ün 
de yer aldığı semineri, Çocuk Meclisi 22. 
Dönem Başkanı Ayşe Dila Karakaya yürüttü. 
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’dan 
gelen kutlama telgrafı ise tüm çocukları 
heyecanlandırdı ve gururlandırdı.

Çocuk Dostu Ankara hedefini 22 yıl 
önce belirleyen ve öncü kararları ile diğer 
belediyelere de örnek olmaya devam eden 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih 
Gökçek tarafından kurulmuş olan Çocuk 
Meclisi’nin üstlendiği kurucu rolün de 
vurgulandığı seminerde; aileler, okullar 



ve yerel yönetimler başta olmak üzere, 
çocukların süreçlere dahil edileceği yöntem 
ve modellerin geliştirilmesi, katılımın 
çocukların özgüven başta olmak üzere kişisel 
ve sosyal gelişimlerine, demokrasi bilincini 
özümsemelerine sağlayacağı katkıların 
yanında, çocuk dostu yönetimlerin 
yaygınlaşması hedefine ilişkin uzmanların 
görüşlerine yer verildi.

İlk oturumda Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Çocuk Hakları Daire Başkanlığı 
Çocuk Hakları Tanıtım ve Bilinçlendirme 
Birim Yöneticisi Mustafa Bilir; T.C. Milli 
Eğitim Bakanlığı Öğrenci İşleri ve Sosyal 
Etkinlikler Daire Başkanı Yasin Vural , T.C. 
Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu Denetçisi - 
Çocuk Ombudsmanı- Celile Özlem Tunçak 
yer aldılar. 

İkinci oturumun ilk konuşmacısı ise Aile 
ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Ankara 
İl Çocuk Hakları Komitesi Başkanı İbrahim 
Agah Narin oldu. Ardından Uluslararası 
Çocuk Merkezi İnsan Hakları ve Çocuk 
Hakları Sorumlusu Adem Arkadaş Thibert 
söz aldı.Toplantının son konuşmacısı ise 
UNICEF Gençlik Katılımı ve Güçlendirilmesi 
Sorumlusu Nilgün Çavuşoğlu oldu.

Bu Seminer Neyi Amaçlıyor?

2015 İstatistiklerine göre Türkiye’de 
yaklaşık 23 milyon çocuk yaşıyor. Bu sayı 
nüfusun % 29'unu çocukların oluşturduğunu 
gösteriyor. Nüfustaki yeri kadar, toplumda 
böylesi büyük bir oran teşkil eden 
çocuklarla ilgili alınacak kararlar ve izlenecek 
politikaların gözden geçirilmesi, çocukların 
kendilerini de ilgilendiren konularda karar 
alma süreçlerine dahil edilmeleri öncelikle 
çocuk haklarının temel bir ilkesidir.

“Katılım”, “söz dinleyen çocuklar” olma 
anlamı dışında, çocukların toplumun tüm 
katmanlarında, görüşlerini rahatça ifade 
edebilmeleri, çözüm önerileri geliştirmede 
aktif rol üstlenmeleri, fikirlerine saygı 
gösterilmesi, önemsenmeleri anlamı da 
taşımaktadır. Çocukların kendilerini de 
yakından ilgilendiren hizmetlerle ilgili 
olarak, görüşlerini rahatlıkla açıklayabilmesi, 
en az büyükler kadar onların da hakkıdır.

Çocukların görüşlerini ifade edebilecekleri 
sistemlerin yaygınlaştırılması, çocuklar 
kadar yetişkinlere de fayda sağlayacak, 
çocukların sözleriyle ifade etmek gerekirse 
"Yetişkinler, çocuklardan alacakları fikir-
lerle, belki de yanlışlarından dönecek” ve 
“Çocukları daha çok keşfederek tanıma 
fırsatı yakalayacaklar”.
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1. Aliminyumun ham maddesi olup çok hafiftir. Kremle kırmızı 
arasında değişen rengi olup sanayide kullanılır.

2. Kolay işlenebilen koyu gri renkli bir metaldir.Hava, su, 
toprak yoluyla besinlere karışarak zehirlenmelere sebep 
olabilen ağır metallerdendir.

3. Doğada kahverengi-siyah toz görünümünde bulunur. Toz 
olarak temizlikte ve ısı yalıtımında yaygın olarak kullanılır. 
Oldukça sert olup doğada borat biçiminde bulunur.

4. Doğada yaygın olarak alçı veya kireçtaşı katmanları arasında 
bulunur ve limon sarısı renktedir. Eski çağlardan bu yana 
bilinen 9 madenden biridir.

5. Asit ve bazın reaksiyonu ile oluşan beyaz renkli kayaçlardan 
elde edilir. Yemeklerde, besinlerin uzun süre saklanmasında 
ve kimya sanayinde kullanılır. 

6. Sıvı gümüşü andıran oldukça zehirli bir metaldir. 25 
derecede sıvı halde bulunur. Termometre ve barometrelerde 
kullanılır.

7. Sert ve kırılgan yapıya sahip parlak gümüş renkli metaldir. 
Paslanmaya karşı dayanıklı olduğundan bazı metal eşyaların 
kaplanmasında, pillerin imalatında ve bozuk para yapımında 
kullanılır.

8. Yüzyıllardır mücevher ve takı yapımında kullanılan sarı renkli 
değerli maden. 

9. Organik maddelerin toprak altında zaman içinde kimyasal 
olarak dönüşüme uğramasıyla oluşur.Siyah renkli olup 
karbon ve yanıcı gazlar bakımından zengin olduğundan 
ısınmada kullanılır. 

10. Kırmızımsı kızıl renge sahip bir metaldir. Eskiden kap kaçak 
yapımında daha çok kullanılırken günümüzde elektriği ilettiği 
için elektronik aletlerde yaygın olarak kullanılmaktadır.

11. Hafif, ince gözenekli, kolayca işlenebilen beyaz taş. Bu taşın 
tamamı ülkemizde Eskişehir civarında çıkarılmaktadır.

12. Demir bakır gibi madenlerden üretilen eşyaların 
korunmasında ve kaplanmasında kullanılan gri gümüş renkli 
maden. Eskiden evlerde kullanılan bakır kaplar bu işlemden 
geçirilirdi.

13. Kahverengi kömür olarak da bilinen kalorisi en düşük kömür 
çeşidi. Daha çok termik santrallerde yakıt olarak kullanılır.

14. Yeryüzünde yaygın olarak bulunmaktadır. En çok da camın 
ana maddesi olan kumda bulunur. Yarı iletken, sert ve koyu 
gri renktedir. 

15. Tüm metaller içinde en çok kullanılan metaldir. Sert koyu 
gri renkli çabuk paslanabilen bir metaldir. Yerkabuğunu en 
iç kısmında bol miktarda bulunduğundan dünyanın manyetik 
alanını oluşturduğu düşünülmektedir.

16. Yoğun sert ve demire benzeyen bu metal elementler 
arasında özgül ağırlığı en yüksek olandır. Doğada çok az 
bulunur. Nükleer santrallerde enerji üretiminde kullanılır. 

17. Açık gri renkte kırılgan bir metal olup düşük kaynama 
sıcaklığına sahiptir. Saatlerin akrep ve yelkovanlarında bileşiği 
kullanılarak karanlıkta parlayarak görünmesini sağlar.

18. Kayaçlarda bulunan kromit madeninden üretilen, demir 
ve çeliğin paslanmasını önleyip dayanıklılığını artırmada 
kullanılan bir metaldir. 

19. Işığı iyi yansıtan ısı ve elektriği ileten madenlerdendir. 
Asit ve bakteri oluşturmayan yapıya sahip olduğundan 
antibakteriyel malzeme üretiminde, süs ve takı eşyası 
olarak, fotoğrafçılıkta ve aynaların arkasında bulunan sırın 
yapımında kullanılır.

20. Doğada bileşik halde bulunur. Demir ve çeliğe katılarak 
bunların çekme direncini artırır. Bu madenin suyu ayrıştırma 
özelliği vardır.

21. Cilalı parlak yapısıyla binaların sütun ve yüzeylerinin 
kaplanmasında mutfak tezgahlarında kullanılan kalsiyum 
karbonat bileşiğinden oluşan taş. Ülkemizde en çok Afyon 
civarında çıkarılır.

Hazırlayan:
N. KURTULUŞ



zeynep gökkaya
kardeşlik yardımlaşma kom.

BORa gÜnDÜz
kardeşlik yardımlaşma kom.

MeRVe eRDOĞan
1.lik ödülüBORa gÜnDÜz

kardeşlik yardımlaşma kom.

BeRke eMRe çalıR
kardeşlik yardımlaşma kom.

zÜBeyıR ahMet hORan
Bilim teknolojı kom.



Ankara Büyükşehir Belediyesi 22.Dönem Çocuk 
Meclisi Üyeleri, Kamu Denetçiliği Kurumu 
tarafından dördüncüsü düzenlenen Uluslararası 
Ombudsmanlık Sempozyumu açılış törenine 
katıldı. Farklı ülkelerden 50 ombudsmanın 
katılımıyla iki gün süren sempozyumun açılış 
töreninde, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı 
Adnan Şeker de meclis üyelerine eşlik etti. Meclis 
Üyeleri; Göç ve Mülteciler konulu sempozyumun 
açılışına 17 kişilik bir heyetle katıldı.

Açılış konuşmasını Şeref Malkoç’un yaptığı 
törende üyeler Başbakan Binali Yıldırım ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görme 
ve konuşmalarını dinleme imkanı buldular. 
Sürdürülen çalışmalar ve Türkiye’nin göç 
politikaları hakkında önemli bilgiler edinen 
çocuklar Birleşmiş Milletlere kayıtlı mültecilerin 
% 42'sinin Türkiye’de olduğunu, sayıları 4 
milyonu bulan mültecilerin 3 milyonunun 
Suriyeli olduğunu öğrendi.

Malkoç konuşmasında; Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından 500.000 Suriyeli çocuğa ilk ve orta 
eğitimlerine devam etme imkanı sağlandığını 
belirterek 200.000 Suriyeli bebeğin Türkiye’de 
dünyaya gözlerini açtığı bilgisini de verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, vatandaşla idareyi 
barıştırma görevini üstlenen Kamu Denetçiliği 
Kurumu’nun rolünün önemini vurgularken, 

ülkelerini terk etmek zorunda kalan 130.000 
mültecinin denizlerden kurtarıldığını; bugüne 
dek, mültecilere yardımda, 26 milyar dolarlık 
harcama gerçekleştirildiğini belirtti. Başbakan 
Yıldırım; Halep’ten gelen Şensima İsmail’in 
Türkçe okuduğu şiir dinlerken gözyaşlarını 
tutamazken, Şensima salondan büyük alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
kürsüye çıkması, tüm seyirciler gibi, Meclis 
Üyelerini de heyecanlandırdı. Konuşmasını 
alkışlarla sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuya ilişkin önemli bilgiler verdi. Göç ve 
mülteci konusunun sadece güvenlik boyutu 
olmadığını, insani boyutunun çok daha ağır 
bastığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin mültecilere kucak açan en cömert 
ülke olduğunu da sözlerine ekledi. 

ÇOCUK MECLİSİ CUMHURBAŞKANLIĞI 
KÜLLİYESİ’NDEYDİ
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Bizden
Haberler



Ankara Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk 
Meclisi Üyeleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Orhan Erdem’i makamında ziyaret etti. 

Başkan Ayşe Dila Karakaya ve komisyon 
temsilcilerinden oluşan 10 kişilik bir heyetle 
gerçekleştirilen ziyarette üyeler Orhan 
Erdem’e, son üç dönemde Çocuk Meclisi’nin 
“eğitim” konusunda almış olduğu kararların 
yer aldığı bir dosya sunarak, alınacak kararlara 
katkı sunmak istediklerini dile getirdiler.

Her meclis üyesinin ilettiği konuya, yönelttiği 
soruya açıklık getiren, ayrıntılı bilgiler veren 
Bakan Yardımcısı Erdem; “Ziyaretinizle güne 
güzel başlamış olduk” diyerek çocuklarla sıcak 
bir buluşma gerçekleştirdi.

Çocuklar; eğitimde fırsat eşitliği, mülteci 
çocukların eğitimi, okullardaki güvenlik ve 
temizlik konularıyla, yeni müfredatla ilgili 
merak ettiklerini Bakan Yardımcısı Orhan 
Erdem’den bizzat öğrenme ve konuları 
doğrudan en yetkili makama iletme imkanı 
elde etmiş oldular.

Erdem, 53 kitapla ilgili çalışmaların web 
sitesinde yayınlanmakta olduğunu, 10 
Şubat’tan itibaren yeni kitapların yazılmaya 
başlanacağını, Çocuk Meclisi’nin de kitaplarla 
ilgili önerilerini iletebileceklerini hatırlattı. 
Yeni müfredatla teknik ve ezbere dayalı bir 

yapı yerine, daha çok muhakemeye dayalı bir 
eğitimin hedeflendiğini vurguladı.

Bir soru üzerine, milletvekili olduğu dönemde 
sürdürmüş olduğu sokak çocuklarına yönelik 
komisyon çalışmalardan da söz eden Orhan 
Erdem; mülteci çocuklarla ilgili konularda 
merak edilen soruları da yanıtladı. Türkiye’de 
3 milyona yakın mülteci ailenin bulunduğunu, 
yaklaşık 900 bin kadar eğitim verilmesi 
gereken çocuk ve gençten, şu ana kadar 
550 binine ulaşıldığını, savaştan kaçan bu 
çocukların eğitimlerini almaya devam ettikleri 
bilgisini verdi. 

Bakanlık bünyesinde, çocukların görüş 
ve önerilerini doğrudan iletebilecekleri 
“Çocukların Sesi” adıyla bir birim açılması 
önerisini değerlendirebileceklerini ifade eden 
Erdem; meclis üyelerine, iyi bir eğitim almaları, 
zamanlarını verimli kullanmaları tavsiyesinde 
de bulundu. 

ÇOCUK MECLİSİ’NDEN MİLLİ EĞİTİM 
BAKANLIĞI’NA ZİYARET
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Ankara Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem 
Çocuk Meclisi Üyeleri, genel kurul toplantısı 
öncesi LÖSEV yetkilileri tarafından verilen 
seminere katıldı. “Kansere Karşı Farkındalık 
ve Doğru Beslenme” konulu seminerde meclis 
üyeleri ve aileler, Lösemili Çocuklar Vakfı 
yetkilileri Macide Ercan ve Şeyma Ayhan’ın 
vermiş olduğu bilgileri dikkatle dinlediler.

Ailelerin de yoğun katılım sağladığı seminerde, 
sağlıklı beslenme, beslenmede yapılan yanlışlar, 
kanserin sebepleri ve dikkat edilmesi gereken 
konulara yer verildi. Çocuklar, seminerde 
anlatılanların ardından, çok sevdikleri ve 
sıklıkla tükettikleri cipsleri, boyalı şekerleri, 
aromalı yiyecekleri, şekeri, tuzu, salam-
sosisleri daha az tüketmeye çalışacaklarını ve 
beslenmelerinde annelerinin yaptığı yemekleri 
tercih edeceklerinin sözünü verdiler. Soruların 
da yanıtlandığı seminerde meclis üyeleri, 
kendileri de birer gönüllü olarak çalışacaklarını 
belirterek seminerin kendi okullarında da 
düzenlenmesi amacıyla harekete geçeceklerini 
belirttiler.

Meclis Üyeleri, 1998 yılında, Dr. Üstün Ezer 
tarafından lösemili çocukları tedavi etmek 
amacıyla kurulmuş olup tamamen gönüllülük 
esasına dayalı hizmet veren LÖSEV’in 
çalışmaları hakkında önemli bilgiler edindiler. 

Binlerce çocuğu ve ailesini yaşama döndürmeyi 
başarmış, kurduğu modelle Birleşmiş Milletler 
Ekonomik ve Sosyal Konseyi Özel Danışmanlık 
statüsüne kabul edilmiş olan LÖSEV’in, hasta 
çocuklara eğitim ve tedavi imkanı sağlayan 
köyünü, artık yetişkinlere de hizmet veren 
Lösante Hastanesi'ni en kısa zamanda ziyaret 
edeceklerini belirten meclis üyeleri, yetkililere 
çalışmaları için teşekkür etti.

ÇOCUK MECLİSİ LÖSEV’LE BULUŞTU
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22. DÖNEM
ÇOCUK MECLİSİ KARARLARI

13. Eğitim Komisyonu’nun: “Anne-babasını kaybetmiş 
veya anne babası ayrılmış, ailesinden ayrı yaşayan 
çocuklara okulların rehberlik bölümleri tarafından 
psikolojik destek sağlanması” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

14. Spor Komisyonu’nun: “Okullarda tüm branşları 
kapsayacak spor salonlarının açılması ve çocuklara 
her branşta spor eğitim verilebilmesi için okullara 
destek sağlanması’’ teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif 
oy birliğiyle kabul edildi.

15. Spor Komisyonu’nun: “Yaşadığımız çevrede 
bulunan parklar içerisinde daha fazla spor 
yapabileceğimiz alanların çoğaltılması ’’ teklifi 
Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

16. Kültür Sanat Komisyonu’nun: “Kültür sanat 
etkinliklerinin okul çağındaki öğrenciler için 
ücretsiz olması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

17. Kültür Sanat Komisyonu’nun: “Caddelere ve 
sokaklara atılan küçük kâğıtların toplatılması” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul 
edildi.

18. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu’nun: 
“Toplumsal olayların ve manevi değerlerimizin, 
gündemden örneklerle ele alınacağı konuların 
derslerde işlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. 
Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

19. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu’nun: 
“Okullarda öğretmenlerin çocuklara daha saygılı 
davranmalarının sağlanması” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

20. Kardeşlik ve Yardımlaşma Komisyonu’nun: 
“Mülteci çocukların haklarına öncelik verilmesi 
” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla 
kabul edildi.

21. Çocuk Hakları Komisyonu’nun: “Çocuklara şiddet 
uygulanmasının önlenmesi amacıyla, yetişkinlere 
anne-baba eğitimi verilmesi” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

22. Çocuk Hakları Komisyonu’nun: “Çocuk haklarına 
uymayan kişi ve kurumlara yaptırım ve ceza 
uygulanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
çokluğuyla kabul edildi.

23. Çocuk Hakları Komisyonu’nun: “Çocuk işçiler 
sorununun çözümü için daha çok çalışma yapılması 
ve uymayanlara ceza verilmesi ” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

24. Bilim Teknoloji Komisyonu’nun: “Çocukların 
eğitimdeki başarılarını artırabilmeleri için, okullara 
eğitimle ilgili gerekli materyallerin sağlanması” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy çokluğuyla 
kabul edildi.

25. Bilim Teknoloji Komisyonu’nun: “Eczanelerde 
reçetesiz ilaç verilmemesi” teklifi Meclis’e sunuldu. 
Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

1. Başkanlık Divanı’nın: “ANKA PARK içerisinde, 
çocukların hayallerinden esinlenilerek tasarlanacak 
bir bölüm oluşturulması ve bu amaçla Çocuk 
Meclisi öncülüğünde okullar arası bir yarışma 
düzenlenmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

2. Kültür Sanat Komisyonu’nun: “Okullarda el 
yazısının zorunlu olmaması, derslerde düz yazının 
da kullanılması yazılması” teklifi Meclis’e sunuldu. 
Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

3. Spor Komisyonu’nun: “Ankara’daki tüm çocuk 
parklarına, mobese kameraları ve acil yardım 
butonları konulması” teklifi Meclis’e sunuldu. 
Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

4. Kültür Sanat Komisyonu’nun: “Olası tehlikelere 
karşı çocukların şikâyet ve yardım taleplerini 
bildirebileceği, sadece çocuklara özel bir acil 
telefon hattı kurulması” teklifi Meclis’e sunuldu. 
Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

5. Başkanlık Divanı’nın: “Çocukların kültür sanatla 
ilgili çalışmalarını sergileyecekleri bir sokak 
belirlenmesi, buranın çocuklara tahsis edilmesi” 
teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul 
edildi.

6. Başkanlık Divanı’nın: “Belediyemize bağlı Çocuk 
Kulüpleri ve Aile Yaşam Merkezleri’nde, milli-
manevi değerlerimizin uzmanlarca çocuklara, 
gençlere ve ailelere anlatılacağı seminerler 
verilmesi” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

7. Basın Yayın Komisyonu’nun: “Şehrimizin, 
çocuklar başta olmak üzere her yerinin engelliler 
düşünülerek planlanması ve eksiklerin giderilmesi 
” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul 
edildi.

8. Basın Yayın Komisyonu’nun: “Çocuk 
hastanelerinin sayılarının arttırılması” teklifi 
Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

9. Basın Yayın Komisyonu’nun: “Çocukların 
özgüven eksikliği ve diğer psikolojik sorunlarının 
çözümlenmesine yönelik çalışmalar ile 
bilinçlendirici kamu spotları yapılması ” teklifi 
Meclis’e sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

10. Eğitim Komisyonu’nun: “Okullardaki derslerin 
monotonluktan çıkarılması için Japonya’daki 
eğitim modelinin örnek alınması” teklifi Meclis’e 
sunuldu. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

11. Eğitim Komisyonu’nun: “Engelli çocuklara okula 
gidiş ve gelişlerinde ücretsiz servis imkânının 
sağlanması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.

12. Eğitim Komisyonu’nun: “Elektrik kesintisinin 
sık yaşandığı bölgelerdeki okullarda kesintiden 
kaynaklanan problemlerin çözülmesi için jeneratör 
kullanılması” teklifi Meclis’e sunuldu. Teklif oy 
birliğiyle kabul edildi.




