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İ. Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı,

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

Büyükşehir Belediyesi yeni yılda da çalışmalarıyla adından söz ettiriyor. 2017 yılında da, 
hizmetlerimizi toplumun her kesimi için sürdüreceğiz.
Büyükşehir Belediyesi’nin, yarıyıl tatiline giren çocuklar ve gençler için “Ankara’da tatil ayrıcalığı” 
yaşattığı çocuk kulüpleri ve gençlik merkezleri, eğlenceli ve eğitsel faaliyetlerle, güvenilir bir 
ortam sunarken, kurslarıyla çocuklarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunuyor. Çeşit çeşit 
etkinliğin sunulduğu bu merkezler, yarıyıl tatilinde de öğrencileri ağırladı. 
Başkentli çocukların sesi olan Çocuk Meclisi, yeni dönemde de çalışmalarını hız kesmeden 
sürdürüyor. Çocuk Meclisi, 22. döneminde de, çocukların haklarını ve taleplerini çeşitli 
platformlarda dile getirmeye devam edecek.
Sevgili çocuklar,
Eğitim – öğretim yılının ikinci yarısında da, bizler, Büyükşehir Belediyesi olarak, sizlerin yanında 
olmaya ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yeni eğitim-öğretim döneminde hepinize 
başarılar diliyor ve sizleri sevgiyle selamlıyorum.

Sevgili Çocuklar,
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Aktepe Çocuk Kulübünde Tiyatro 
Keyfi
Aktepe Çocuk Kulübü’nün her ay düzenli olarak 
kulüpte gerçekleştirdiği ana sınıfı tiyatro gösterisi 
Ocak ayında da devam etti. Bu ayın tiyatro oyunu 
“Uykucu Profesör” idi. Ana sınıfı miniklerinin hem 
eğlenip hem de öğrendikleri tiyatro oyununun 
konusu ise kısaca şöyleydi: Profesör ve asistanı 
Kara Karga dünyayı kökten değiştirecek bir icat için 
gece-gündüz çalışmaktadır. İcadın ismi “Çalışkanlık 
Makinesi”dir. Oyuna daha sonra Kurbağa Kral’ın da 
dahil olmasıyla olaylar hiç beklenmedik şekilde 
gelişir. 

Aktepe Çocuk Kulübünde Doğum 
Günü Heyecanı
Aktepe Çocuk Kulübünde eğitime devam eden ana 
sınıfı miniklerinden Ayşe ve Elif Toker kardeşler, 
bir yaş daha büyümenin heyecanını yaşayarak, bir 
yaş daha büyümenin mutluluğunu kulüpte sınıf 
arkadaşları ile coşkuyla kutladı. Pasta mumlarını 
söndüren Ayşe ve Elif kardeşler, arkadaşlarıyla 
doyasıya eğlendiler. 

Aktepe Çocuk Kulübünde Ana Sınıfı 
Gruplarının İlk Karne Heyecanı
Aktepe Çocuk Kulübü ana sınıfında 5 yaş ve 6 
yaş üyeler, ilk karne heyecanını yaşadı. Miniklerle 
birlikte aileleri de, ilk karne heyecanı sardı. 

Minikler, karnelerinde okuma yazmaya hazırlık, 
motor gelişimi, grup etkinliklerine katılım, düzen, 
temizlik, sevgi dersi ve oyun etkinliği konularından 
eğitmenlerinin verdiği notlarını aldılar. Neşeli 
Ayaklar, Umut Işıkları, Minik Yıldızlar, Sevimli 
Minişler grupları eğitmenleri ile beraber 
düzenledikleri parti ile karnelerini aldılar ve bol bol 
hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmediler.

Aktepe Çocuk Kulübü Minikleri 
Astronot Oldu
Aktepe Çocuk Kulübü ana sınıfı üyeleri “Uzayı 
Tanıyalım” teması kapsamında ‘astronot’ oldular. 
Gezegenler, ay ve güneş hakkında daha fazla 
bilgi edinen minikler, gece-gündüz kavramını da 
görsel olarak öğrenme fırsatı buldular. Uzayda 
oksijen olmadığı için özel kıyafetler giyilmesi 
gerektiğini anlatan eğitmenler, astronot kıyafetleri 
hazırlayarak bu kıyafeti denemelerini de sağladılar. 
Merakla astronot olmak için sıra bekleyen minikler, 
heyecan içinde birer astronot oldular.
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Aktepe Çocuk Kulübünden 
EğlEncElİ ETKİnlİKlEr 
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Çocuk Meclisi Yeni Dönem Komisyon 
Toplantılarına Başladı
İlk komisyon toplantılarını gerçekleştiren 22. 
Dönem meclis üyelerinin gündemi yoğundu. Yıllık 
çalışma planı çerçevesinde yapılan ilk toplantıda 
çocuklar,  hem ekip arkadaşlarını daha yakından 
tanıma imkanı buldular, hem de Çocuk Meclisi ile 
ilgili temel kavramlara giriş yaptılar. Komisyonların 
ilk toplantısında, ikinci kez seçilen Meclis Başkanı 
Ayşe Dila Karakaya ve Başkanlık Divanı üyeleri, tüm 
komisyonları ziyaret ederek, kendilerine güvenerek 
oy veren tüm meclis üyelerine teşekkürlerini sundu 
ve başarılı bir yeni dönem geçirme dileklerini 
yineledi. Başkanlık Divanı üyeleri, aylık genel 
kurul toplantıları dışında, zaman zaman komisyon 
toplantılarını da takip ederek, gündemdeki konular 
hakkındaki yapılan müzakereleri de yakından takip 

etmeyi hedeflediklerini belirttiler. Komisyonların 
Yönetim Kurullarının da seçildiği ilk toplantıda 
meclis üyeleri, heyecanlı bir oylamanın ardından,  
Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki de Sözcü 
seçerek, hızla yeni dönem çalışmalarına hızla 
başladılar. Çocuklar, kendilerini de ilgilendiren 
her konuda çocukların sesi olacaklarını, çocuk 
haklarının daha iyi anlaşılması için çalışacaklarını 
belirtirken, ilk toplantıda dile getirdikleri konularla, 
bol kararlı geçecek yeni bir dönemin sinyallerini 
de vermiş oldular. Meclis üyeleri, Çocuk Meclisi’ni 
kendilerine armağan eden Ankara Büyükşehir 
Belediye Başkanı Melih Gökçek’e teşekkürlerini 
dile getirirken, 22 yıldan bu yana, “çocukların 
kararlara katılım hakkı”nın önemini bir kez daha 
vurgulayarak, bu öncü meclisin seçilmiş birer 
üyesi olmaktan duydukları gurur ve mutluluğu da 
ifade ettiler.

Ç
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ÇocuK Meclisi ÇAlışMAlArınA 
TüM HızıYlA DEvAM EDİYOr 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
22. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, 
PTT Müzesi’nde Drama Etkinliğine 
Katıldılar
Ankara Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 
yürütülen Çocuk Dostu Şehir Ankara çalışması 
kapsamında düzenlenen etkinliğe davet edilen 22. 
Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, Drama Lideri – Çocuk 
Dostu Şehir Çankaya İlçe Koordinatörü Selda 
Doğan’ının yürüttüğü drama etkinliğine katıldılar. 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İhsan Yalçınkaya 
ve Çankaya İlçe Şube Müdürü Methi Çelik’in ve 
ilçe koordinatörlerinin katılımlarıyla gerçekleşen 
etkinlikte, Çocuk Meclisi 22. Dönem Başkanı Ayşe 
Dila Karakaya ve komisyon üyelerinden oluşan 18 
kişilik bir gurup, ilk kez bir drama etkinliğini müzede 
gerçekleştirmiş oldular. Müzede edindikleri bilgileri 
guruplar halinde canlandıran çocuklar, hem PTT 

tarihine bir yolculuk yaptılar, hem de drama 
teknikleriyle, geçmişle bugün arasında özel bir 
bağ kurmuş oldular. Aileleriyle bu önemli müzeyi 
tekrar ziyaret etmek istediklerini ifade eden meclis 
üyeleri, oyunla öğrenmenin keyfini yaşadılar. 
Okullarda da derslerin bu gibi katılımcı tekniklerle 
öğretilmesinin daha yararlı olacağını vurgulayan 
çocuklar, sınav haftasının yorgunluğunu da bir 
nebze olsun hafifletmiş oldular.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 
22. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri 
Kamu Denetleme Kurumu Çocuk 
Ombudsmanlığını ziyaret Ettiler
6328 Sayılı yasanın ilgili maddeleri gereği, Çocuk 
ve kadından sorumlu Kamu Denetçisi Av. Celile 
Özlem Tunçak’ı ziyaret eden meclis üyeleri, kamu 
denetleme kurumunun işleyişi ve  çalışma konuları 
hakkında bilgiler edindiler; sorularına yanıtlar 
aradılar ve yeni görevi dolayısıyla başarı dileklerini 
belirttiler. Kamu Denetçisi Av. Tunçak’ın yanı sıra, 
sosyal hizmet uzmanları, sosyolog, psikolog ve 
hukukçulardan oluşan uzman ekibinin de hazır 
bulunduğu toplantıda, meclis üyeleri çocuklarla 
idareler arasında bir köprü görevi üstelenen, çocuk 
hakları ihlallerini önlemek için çalışan; çocukların 
seslerini duyurmalarına yardımcı olabilmek için 
çalışan çocuk ombudsmanlığı hakkında detaylı 
bilgiler edindiler. KDK Uzmanı Hande Hazneci’nin 
gerçekleştirdiği sunumda meclis üyeleri, İnternet 
üzerinden çocuklar tarafından yapılmış başvurular
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Komisyon Toplantıları
Sekiz komisyonun üyeleri  gerçekleştirdikleri toplantılarda, genel kurulda oylamaya sunulacak olan yeni 
önergelerini tartıştılar ve yeni kararlar aldılar.
Çocuklar ayrıca, ülkemizde ve tüm dünyada çocuklar için kutlanmakta olan belirli gün ve haftalar 
hakkında topladıkları bilgileri paylaştılar, çocuk hakları sözleşme maddeleri üzerine görüşlerini aktardılar. 
Meclis üyeleri, çocukların yaşama ve eğitim hakkı üzerinde dururken, mülteci çocukların sorunlarına da 
değinmeden geçmediler. Meclis üyeleri, çocukların kararlara katılım hakkının da daha yaygın biçimde 
kullanılması gerektiğini vurguladılar.
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İ ile çözülmüş örnekleri hakkında ayrıntılı bilgiler  
edindiler.  Toplantıya bizzat gelerek, sıcak 
yaklaşımıyla meclis üyeleriyle tek tek tokalaşarak 
tanışan Kamu Başdenetçisi  Şeref Malkoç’un katılımı 
ise, çocuklar için ayrı bir gurur ve mutluluk vesilesi 
oldu. Baş denetçi Malkoç; çocukların sorularını 
içtenlik ve samimiyetle yanıtlarken, halen kamu 
denetçiliği ve ombudsmanlık kavramlarının yeterince 
bilinmediğini, tanıtım  çalışmalara hız verildiğinin 
belirtti ve Çocuk Meclisi ziyaretinin bu sebeple 

çok daha önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, 
farkındalıkları dolayısıyla kendilerini tebrik etti. 
Toplantı sonunda Meclis Başkanı Karakaya; Çocuk 
Meclisi’nin anı çantalarını sundu ve toplu fotoğraflar 
çektirildi. Çocuklar, yepyeni bilgilerle ve kendilerine 
sunulan minik armağanlarını alarak Meclis’e 
dönerken, kdkcocuk sayfasına çocukların doğrudan 
başvurabilecekleri bilgisini diğer arkadaşlarıyla da 
paylaşacaklarını ifade ettiler.
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Suyun renklerle Dansı: Ebru
Ankara Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek 
Edindirme Kursları BELMEK’lerde, suyun renklerle 
dansı olarak tanımlanan “ebru” sanatı, büyük 
ilgi görüyor. Hacı Bayram BELMEK’te, her biri 
uzman eğitmenler tarafından verilen, geleneksel 
sanatlardan hat, tezhip ile çini kurslarının yanı 
sıra suyun üzerinde yapılan resim sanatı “ebru”,  
kendine özgü tekniklerle yapılıyor. 

“Sınırsız Hayal Gücüyle Ortaya Çıkan 
Görsel Şölen”  
Hacı Bayram BELMEK’te 22 yıldır ebru hocalığı 
yapan Ayşe Çağatay,  ebrunun, sanatçının sınırsız 
hayal gücünü suya yansıtarak muhteşem desenler 
ortaya çıkarabileceği çok özel bir geleneksel 
sanat olduğunu söyledi. Kurslarda usta-çırak 
ilişkisi içinde uygulamalı eğitim verildiğini belirten 
Çağatay, “Ebru, toprak boyaların, yoğunluğu 
(akışkanlığı) kitreyle artırılmış tekne içindeki su 
yüzeyine, at kılından yapılan fırçalarla serpilmesiyle 
elde edilen renkli desenlerin, kâğıda veya beze 
aktarılmasıyla gerçekleştirilir.” dedi. 

Geçmişi Yüzyıllara Dayanan Hat ve 
Tezhip Sanatı
Büyükşehir Belediyesi Beceri ve Meslek 
Edindirme Kursları BELMEK’lerde, geleneksel 
Türk sanatlarının gelecek nesillere aktarılması 
için büyük gayret gösteriliyor. Geçmişi yüzyıllara 
dayanan hat ve tezhip sanatı,  BELMEK’lerde 
sabır, dikkat ve sevgiyle hayat buluyor. Büyükşehir 

Belediyesi tarafından Hacı Bayram ve çevresinin 
restore edilmesinin ardından yaşanabilir alan 
haline getirilen Ankara Konakları, geleneksel 
kültür ve sanat etkinliklerinin de merkezi oldu. 
Hacı Bayram BELMEK’lerde, usta-çırak yöntemiyle 
genç nesillere aktarılan hat ve tezhip sanatının 
en güzel örnekleri ortaya çıkıyor.  BELMEK 
kursiyerlerin ifadesiyle “zor olanı başarma”larını 
sağlayan usta öğretici 13 yıllık Tezhip ve Hat hocası 
Emine Kuzucu, hat (yazım) ve tezhip (süsleme) 
sanatının Kur’ân- ı Kerim’e en güzel yazım şeklini 
vermek üzere ortaya çıkmış bir sanat olduğunu 
belirtiyor. Kuzucu, büyük bir sevgi ve sabır isteyen 
sanatın öğrenilmesi için en az 5 yıl eğitim alınması 
gerektiğini kaydediyor. İnce çalışma gerektiren 
sanat dallarında başarılı olmanın sırrının sevmek, 
sabır ve vazgeçmemek olduğunu kaydeden 
Kuzucu, farklı yaş aralığındaki öğrencileriyle 
öğrenmenin yaşının olmadığının en güzel örneğinin 
BELMEK’lerde görüldüğünü söyledi.
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BELMEK’tE
GeleneKsel sAnAt KurslArı 
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sincAn KApAlı spor sAlonu 
BAşArıdAn BAşArıyA 

KOŞuYOr 

Sporculardan Karatede Başarılar
Milli Karateci 5 sporcu, Kuşadası’nda, U21 Ümit 
Genç Avrupa Şampiyonası öncesi Milli Takım 
Kampındaydılar. Sonrasında Bosna’da gerçekleşen 
Avrupa Şampiyonasında Takım Katada Balkan 
Şampiyonluğu elde ederek gurur yaşattılar. 
Anadolu Yıldızları Karate İl Seçme Müsabakaları 
31 Aralık tarihi ile yılın son maçını salonumuzda 
gerçekleştirdik. Sincan Kapalı Spor Salonu 
sporcuları, EGO Sporlu karateciler, 2 altın ve 4 
bronz madalya aldılar. Antalya Serik’te gerçekleşen 
Avrupa Karate Şampiyonası Ulusal Eğitim Kampı’na 
katılan EGO Sporlu Milli karateciler, sonrasında 19- 
22 Ocak’ta Bolu’da tamamlanan Türkiye Büyükler 
Karate ve Avrupa Şampiyonası Seçmesindeydi. 
Emre Vefa Göktaş, Türkiye 3.sü oldu.
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Sincan Kapalı Spor Salonu Judoda 
İddialı
Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası ve Anadolu 
Yıldızlar Ligi Seçmeleri 30 Aralık’ta Ankara’da 
yapıldı. Bunun yanı sıra, Osmaniye’de Liseler grup 
müsabakasında sporcular, birincilik, ikincilik ve 
üçüncülük alarak dereceye girdiler. 20-22 Ocak 
tarihlerinde Kırşehir’de gerçekleşen Judo Analig 
Maçlarından dönen takım, 6 Altın, 1 Gümüş ve 1 
Bronz madalya elde etti. 07-08 Ocak’ ta yapılan 
Liseler Grup maçlarında salonumuz sporculardan 
Cem Ata Demirtaş 1., Burak Bozkurt 3. oldu.

Badmintonda Dereceler
3-4 Ocak’taki Liselerarası Erkek Badminton Ankara 
İl Birinciliği sonucunda salon, sporcuları okul olarak 
4. lüğü elde etti. Liseler Arası Kızlar Badminton 
Ankara İl 1.liği Şampiyonası 11 Ocak’ ta Sincan’ da 
yapıldı. Ankara 2.liğini Sincan Lisesi adına katılan 
salon sporcuları Aslıhan Ayna ve Başak Kılıç elde 
ettiler. 6-8 Ocak 2016 tarihlerinde Yozgat’taki 
Anadolu Yıldızlar Ligi Grup Müsabakalarında EGO 
Spor kız ve erkek takımlar, tüm rakiplerini 5-0 
yenerek gruplarında 1. oldu.  20-22 Ocak 2017 
tarihleri arasında Karaman’da yapılan Anadolu 
Yıldızlar Ligi Çeyrek Final Müsabakalarında Ankara 
erkek ve kız takım gruplarında birinci olarak yarı 
final müsabakalarına gitmeye hak kazandılar.

S
P

O
R

Sincan Kapalı Spor Salonu Atletizmdeki Başarılarını Sürdürüyor 
31 Aralık’ta Gaziantep’te EGO Sporlu Yıldız ve Genç Takımı Kros Türkiye Şampiyonasında 3. oldu. Zirvenin 
değişmeyen ismi Murat Yalçınkaya, Yıldızlar Kros 3000 m.de yine Türkiye Şampiyonu oldu. 16- 18 Yaş Altı 
Salon Türkiye Atletizm Şampiyonası İstanbul’da 23- 24- 25 Ocak tarihlerinde gerçekleşen müsabakada 
EGO Sporlu sporcular, Oğuzhan Sarı  Yıldızlar 60 m. Engelli Koşuda 3. , Veysel Timunçin Yıldızlar 3000 
m. Koşuda 2., Tayyip Öztürk 16 Yaş Altı 60 m. koşuda 2., Murat Yalçınkaya Yıldızlar 800 m. koşuda 2. oldu.
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Altındağ Çocuk Kulübü 
Anlamlı Müsabakaya Ev 
Sahipliği Yaptı 
14 - 15 Ocak tarihleri arasında Ankara 
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
karate eğitimi alan çocuklarımızın 
katıldığı birimler arası karate 
müsabakası Altındağ Çocuk Kulübünde 
yapıldı. Kahraman Kazan Belediyesi 
Spor Kulübü’nün de katıldığı müsabaka 
15 Temmuz Şehidimiz Ömer Takdemir 
anısına düzenlendi. Katılımın yüksek 
olduğu müsabakada hem sporcular, 
hem de aileleri oldukça çekişmeli geçen 
maçlarda heyecanlı anlar yaşadılar. 

Altındağ Çocuk Kulübünde 
Karne Heyecanı
Altındağ Çocuk Kulübü okul öncesi 
üyeleri ve okuma-yazma kursuna gelen 
üyeler yapmış oldukları faaliyetler ve 
çalışmalar sonucunda başarılarının 
göstergesi olan karnelerini aldılar. 
Oyun ve kutlamaları minik bir şenlik 
havasında geçen karne programı 
sonunda, üyelere, karneleri takdim 
edildi. Hayatlarındaki ilk karnesini 
alan miniklerin yüzlerindeki heyecan 
görülmeye değerdi.

Altındağ Çocuk Kulübü’nün 
Minik üyeleri Kitap Okuyor
Altındağ Çocuk Kulübü üyelerin 
kulübün kütüphanesinde kelimelerin 
dünyasında hayal güçlerini 
geliştiriyorlar... Altındağ Çocuk Kulübü, 
minik üyeleri için haftanın bir gününde 
kulübün kütüphanesinde okuma 
saati başlattı. Kitap okumanın hayal 
gücünü geliştireceği ve farklı dünyalara 
kapı aralayacağının bilincinde olarak 
üyeler, okuma saatini ciddiyetle 
değerlendirdiler ve okuma saatinden 
büyük bir keyif aldılar.

AlTınDAğ ÇOcuK KulüBü 
ETKİnlİKlErİnİ SürDürüYOr 
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Sokakta Çalışan Çocuklar 
Merkezi üyelerinin Ağız ve Diş 
Sağlığı Kontrolleri Yapıldı
Merkezin 7-14 yaş arası Türkmen 
üyelerinin merkeze gelen ağız ve diş sağlığı 
görevlileri tarafından üyelerin ağız ve diş 
sağlığı kontrolleri yapıldı. Bu kontroller 
kapsamında, tedaviye ihtiyacı olan üyelerin, 
Karapürçek Ağız ve Diş Sağlığı merkezinde 
kanal tedavisi, çürük diş tedavisi, dolgu gibi 
işlemleri gerçekleştirildi. Üyelere, oyuncak 
hediye edildi ve diş macunu ile diş fırçası 
hediye edildi. 

Merkezden Okuma-Yazma Kursu
Merkeze gelen 7-14 yaş aralığında Türkmen 
üyelere, ülkeye uyumlarını kolaylaştırma ve 
eğitim-öğretim süreçlerini sürdürmelerini 
sağlama amacıyla Türkçe okuma-yazma 
kursu veriliyor.

soKAKtA ÇAlışAn
ÇocuKlAr MerKezi 

ÇaLışMaLarıyLa ışıLdıyor 

Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezinden Judoda Büyük Başarı
Ankara Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi Judo takımı, 31.12.2016 tarihinde, Anadolu Yıldızlar Ligi 
seçmelerinde zorlu bir mücadeleye imza attılar. Zorlu mücadele sonunda, sporcular ikincilik kazanmışlardır. 
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Sincan Çocuk Kulübünde Sağlıklı 
Dişler 
Sincan Çocuk Kulübü, “Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” 
etkinlikleri çerçevesinde diş sağlığının önemini 
öğrenmek için öğrencileri ve velileriyle ağız ve 
diş sağlığı polikliniğini ziyaret ettiler. Henüz 
hayatlarının çok başında olan minik üyelere, 
daha sağlıklı bir yaşam için sağlam bir başlangıç 
yapma konusunda bilgiler verilmesi amaçlanarak 
gerçekleşen bu ziyarette diş hekimleri ilk olarak 
çocuklara muayenehanelerini gezdirdiler. Gönüllü 
diş hekimi Fatih Kaya --- diş hekiminin ismi 
verilmeli mi çocuklara dişlerin nasıl çürüdüğü, 
diş fırçalamanın önemi, dişleri korumak için 
günde kaç kez ve nasıl diş fırçalanması gerektiği, 
ağız sağlığında dikkat edilmesi gereken hususlar 
konusunda bilgiler verdi.

Minik üyeler, Tasarrufu Öğreniyor
Sincan Çocuk Kulübü’nün minik üyeleri Dünya 
Tasarruf Günü etkinlikleri kapsamında hoş bir 
projeye imza attı. Grup çalışması olarak düzenlenen 
etkinlikte minik üyeler, tasarrufun önemini 
yaptıkları dev resim ile sergilediler. Tasarruf 
bilincinin aşılanmak istendiği minik üyelere 
eğitmenleri, “evimizde boş yere yanan lambaları 

söndürmeyi unutmayalım”, “bozuk musluklarımızı 
onararak suyumuzun boşa akmasını önleyelim” 
ve “bu davranışları ömür boyu uygulayalım” 
nasihatlarında bulundu.

Sincan Çocuk Kulübünde Kar Sevinci
Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Başkent’i 
beyaza bürüdü. Sincan Çocuk Kulübü’nün minik 
üyeleri kar yağışının tadını neşeyle çıkarttı. 
Kartpostalı aratmayacak manzara eşliğinde, 
karla oynayan üyeler, tatlı bir yorgunluk yaşarken 
objektiflere poz vermeyi de ihmal etmediler.
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sincAn ÇocuK KulüBünden 

rEnKLi EtKinLiKLEr 
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Eğitim ve Sanat İç İçe
Sincan Çocuk Kulübü üyeleri 
hafta sonu etkinlikleri 
kapsamında düzenlenen 
etkinlikte “Badem İle Çilek” 
adlı oyunu izlediler. Sincan 
Belediyesi Sincan Kültür 
Merkezinde düzenlenen tiyatro 
gösterimi üyeler, tarafından 
ilgiyle izlendi. Sanatın her 
dalının eğitici etkisinin bilincine 
varılması düşüncesinde olan 
kulüp eğitimcileri bu tür 
faaliyetlere dönem boyunca 
devam ediyor.

Sağlıklı Yarınlara 
Bilgilenerek ulaşalım
Sincan Çocuk Kulübünde 
Veremle Savaş Eğitim 
Haftası nedeni ile verem 
hastalığı ile ilgili üyelerin 
bilinçlendirilmesinin amaçlandığı 
bir etkinlik düzenlendi. Kısa film 
şeklinde sunulan slaytta, üyeler, 
veremin erken teşhis, kişisel 
hijyen, verem aşısı ve hastalığın 
seyrinde dikkat edilmesi 
gereken hususlar konusunda 
bilgilendirildi. Hastalığın teşhis 
aşamalarında ivedilikle Verem 
Savaş Dispanserlerine gidilmesi 
noktasında üyeler uyarıldı.

Yeni Yıla Yeni umutlarla 
Merhaba
Acı ve tatlı hatıralarıyla koca bir 
yılı geride bırakan Sincan Çocuk 
Kulübü’nün minik üyeleri yeni 
umutlarla, yeni bir yıla girmenin 
heyecanıyla, yüreklerinden 
kopan temennilerini arkadaş 
ve eğitmenleriyle paylaştılar. 
Hepsinin ortak dileği ise, tüm 
insanların barış, huzur ve 
refah içinde yaşamaları oldu. 
Günümüzde eski bir gelenek 
haline gelen yeni yıl kartlarını bu 
umut dolu dilekleriyle aileleri 
için hazırladılar.
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Büyükşehir Belediyesi’nin tatil kampları, geçen 
yıl da hiç boş kalmadı. Akçay, Akçakoca ve 
Kesikköprü kamplarında 2016’da 10 bin 845 
kişi ağırlandı. Kamplarda, okulların yaz tatili 
süresinde başarılı öğrenciler, yıl boyu da yaşlı ve 
engelli vatandaşlar birer hafta tatil yapıyor. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’nin 22 yıldır sürdürdüğü 
hizmetle, toplam 65 bin 736 kişiye tamamen 
ücretsiz olmak üzere birer hafta süreyle tatil 
yapma imkanı sunuldu. Başarılı öğrencileri okullar 
tatile girince, yaşlıları ve engellileri de yıl boyunca 
tatil kamplarında ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, 
konuklarını, Ankara’dan kendilerine tahsis edilen 
otobüslerle alarak, doğal ve tarihi güzelliklere 
sahip Akçakoca, Akçay ve Kesikköprü kamplarına 
gönderiyor. Kamplarda yaşlılar, engelli vatandaşlar 
ve başarılı öğrenciler, gruplar halinde birer haftalık 
devrelerde ağırlanıyor. Temizlik ve hijyenin üst 
düzeyde tutulduğu ve çeşitli imkanların sunulduğu 
tesislerdeki hizmet anlayışı sayesinde yaşlılar 
ikinci baharlarını yaşarken, çocuklar yorucu eğitim 
maratonunun stresini atıyor, engelliler ise sunulan 
imkanlar dolayısıyla, zorluk çekmeden hoşça vakit 

geçiriyor. Kamplarda bulunan Büyükşehir yetkilileri, 
uzman personel ve eğitmenler gözetiminde çeşitli 
aktivitelerde eğlenen konuklar, tarihi ve turistik 
bölgelere düzenlenen gezilere de katılıyor.

Kamplar Hayran Bırakıyor
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2011 yılında 
gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonrasında 
Başkentlilerin hizmetine sunulan Altınoluk-
Akçay Kampı, doğası ve tarihi yerlere yakınlığıyla 
göz dolduruyor. Her akşam çeşitli etkinliklerin 
düzenlendiği, konukların eğlenmeleri için her 
türlü ayrıntının düşünüldüğü kampta, Çanakkale-
Gelibolu’daki şehitlikler de ziyaret ediliyor. Kampta 
bulunan gruplar, küçük gruplara ayrılarak, 
belirlenen günde Büyükşehir tarafından tahsis 
edilen otobüs ve rehber eşliğinde Çanakkale 
Şehitlerini ziyaret ediyor. Bir günü burada geçiren 
konuklar, rehberlerin etkileyici anlatımlarıyla, 
bölgede yaşananları öğreniyor, şehitlere dualar 
edip manevi bir yolculuğa çıkıyor. Konuklar, 
özellikle Çanakkale Şehitliklerine yapılan anlamlı 
ziyaretten oldukça memnun kalıyor.

TA
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BüyüKşehir’in tAtil KAMplArı 
doLdu taştı 
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Yeşil ile Mavinin Buluştuğu Yer: 
Akçakoca
 Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara dışında hizmet 
veren bir tesisi de Akçakoca’da bulunuyor. 
Konukların huzurlu bir ortamda dinlenerek yılın 
yorgunluğunu attığı Akçakoca Kampı, denizin 
mavisi ile doğanın yeşilinin buluştuğu bir noktada 
olması nedeniyle, “Batı Karadeniz’in incisi” olarak 
tanımlanıyor. Sosyal, kültürel aktiviteler ve gezilere 
katılarak unutamayacakları bir tatil geçiren 
konuklar, Fakıllı Mağarası, Ceneviz Kalesi, Aktaş 
Şelalesi başta olmak üzere tarihi ve turistik yerleri 
ziyaret ediyor.

Kesikköprü’de Stres Atıyorlar
 Büyükşehir Belediyesi’nin, Akçay ve Akçakoca 
tatil kamplarının yanı sıra Ankara’da bulunan 
Kesikköprü Kampı, yaşlılar, engeliler ve öğrencilere 
devreler halinde hizmet veriyor. Kesikköprü 
Kampı, bünyesinde barındırdığı aktivite alanlarının 
çeşitliliği nedeniyle, özellikle öğrencilerin ilgisini 
çekiyor. Kampta, masa tenisi, bilardo, masa 
futbolu, satranç, futbol, basketbol, voleybol gibi 
aktivitelere katılabilen konuklar, stres atıyor.

TATİL
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İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı (OICC), 
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 
yılında hizmete açılan ve Türkiye’nin en büyük 
aile yaşam merkezi olan Kuşcağız Aile Yaşam 
Merkezi’ne, “Belediye Hizmetleri, Peyzaj ve Çevre 
Ödülü” birinciliği verdi. Fas’ın başkenti Rabat 
şehrinde düzenlenen OICC 14. Dönem Genel 
Konferansı’nda, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, 
hem mimarisi hem de sunduğu kültürel ve sosyal 
hizmetlerle, OICC üye kentlerinin temsilcilerinin 
büyük takdirini kazandı. Büyükşehir Belediyesi 
Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, 
birincilik ödülünü; Fas İçişleri Bakanı ile OICC Genel 
Sekreteri Omar Abdullah Kadi ve Rabat Belediye 
Başkanı Mohammed Seddiqi’nin elinden aldı.

Büyükşehir’e Ödül Yağmuru
Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2000 yılından bu yana 
OICC’nin farklı kategorilerinde verilen ödüllerini en 
çok kazanan belediye oldu. Bu ödüller şunlar:
-9. Genel Kurul’da, “Dikmen Vadisi Kentsel 
Dönüşüm” ve “Harikalar Diyarı” projeleriyle “Çevre 
Planlama Ödülü” birinciliği.

-12. Genel Kurul’da, “Kuzey Ankara Kentsel 
Dönüşüm Projesi” ile “Kentsel ve Bölgesel 
Planlama” birinciliği, “Göksu Park” ile “Çevre 
Düzenlemesi Ödülü Birinciliği” ve “Mogan Park” ile 
“Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü” 
ikinciliği.
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KuşcAğız Aile yAşAM MerKezine

uluSlArArASı ÖDül 
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-13. Genel Kurul’da, “Ulus Tarihi Kent Merkezi 
Yenileme Projesi” ile “Kentsel Planlama Birinciliği”.
İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı (OICC), kar 
amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak 
İslam başkentleri ve kentlerinin mirasını koruyarak 
gelişmesine yardımcı olmak, üyeler arasında 
desteği, yardımlaşma ve işbirliğini artırmak, üye 
başkent ve kentlerdeki kalkınma standartlarını, 
servislerini ve belediye kuruluşlarını geliştirmek 
amacıyla 1980 yılında kuruldu.
54 ülkeden 141 üyesi bulunan örgütün Genel 
Konferansı, 3 yılda bir düzenleniyor. Konferansta; 
belediyelerin, “mimari”, “kentsel ve bölgesel 
planlama”, “çevre düzenlemesi” ile “çevre koruma 
ve sürdürülebilir kalkınma” olmak üzere 4 ayrı 
kategorideki başarılı projeleri ödüllendiriliyor.

Kuşcağız, 2014 Yılında Hizmete 
Açılmıştı
Türkiye’nin en büyüğü Kuşcağız Aile Yaşam 
Merkezi, 7 Temmuz 2014 tarihinde, dönemin 
başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 
bakanlar, milletvekilleri ve binlerce vatandaşın 
katıldığı büyük bir törenle açılmıştı. Merkez, 
yaklaşık 50 bin metrekare peyzaj, 26 bin metrekare 
kapalı inşaat, 9 bin 450 metrekare teras alanına 
sahip 4 bloktan oluşuyor. Merkez bünyesinde 
Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi, Hanımlar Lokali, 
Engelliler Merkezi ve Yaşlılar Lokali bulunuyor.  
İçinde bowling salonu, elektronik oyun salonu, 
sinema salonları, 350 kişilik yemek salonu, yarı 
olimpik yüzme havuzları, kondisyon salonları, 
hamam, sauna, ve güzellik salonu yer alıyor. Dış 
alanda ise amfi tiyatro, futbol, voleybol ve basketbol 

sahaları, tenis kortu, çocuk oyun alanları, dinlenme 
alanı ve süs havuzları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, 
açık ve kapalı otoparklar bulunuyor.
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Büyükşehir Belediyesi’nin, yarıyıl tatiline giren 
çocuklar ve gençler için “Ankara’da tatil ayrıcalığı” 
yaşattığı çocuk kulüpleri ve gençlik merkezleri, 
eğlence, aktivite ve eğitsel faaliyetlerle hem 
sıcak aile ortamını hem de okul ayrıcalığını tek 
bir çatı altında buluşturuyor. Çeşit çeşit etkinliğin 
sunulduğu bu merkezler, yarıyıl tatilinde de 
öğrencileri ağırladı. 
Eğitim-öğretimde bir dönemin de tamamlanarak 
yarıyıl tatilinin başladığı günlerde gençler, 
“Tatil boyunca ne yapacağız?”, çalışan anneler 
de “Çocuklarımızı nereye bırakacağız?” diye 
düşünmüyor. Çünkü Büyükşehir Belediyesi’nin 
çocuk kulüpleri ve gençlik merkezleri, yıl boyunca 
olduğu gibi, tatilde de hizmette… Bu merkezlerde 
çocuklar güvenilir ellerde, gençler de çeşit çeşit 
aktivitelerle tatili doyasıya yaşayabiliyor.

Her Yaş Grubundaki Öğrenciye 
Hizmet
Bünyesindeki pek çok branşta sosyal, kültürel, 
eğitsel, sportif ve psiko-sosyal destek verilen 
faaliyetlerle çocuk ve gençlerin vazgeçilmezi 
haline gelen birçok çocuğun ve gencin faydalandığı 
Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk kulüpleri ve 
gençlik merkezleri, yarıyıl tatilinde de konuklarına 
kapılarını ardına kadar açıyor. 
Başkent’in pek çok farklı bölgesindeki; her yaş 
grubundaki öğrenciye hizmet veren merkezler, kız 
ve erkek öğrencilere hem tatillerde hem de eğitim 
süresince destek olunması amacıyla tercih edilen 
ilk adres olmayı sürdürüyor. Yılın 365 günü kapılarını 
açık tutan merkezler; yaz ve sömestr tatillerinde 
de mevsime özel aktivite ve faaliyetleriyle çocuk ve 
gençleri eğlendirmeye, dinlendirmeye, streslerini 
atmaya yardımcı olmaya, birçok konuda destek 
vermeye devam ediyor. 

ücretsiz Kurslar da veriliyor
Çocuk kulübü ve gençlik merkezleri; yıl boyunca 
üyelerine birbirinden faklı etkinlikler sunarken, pek 
çok branşta, çocukların ve gençlerin yeteneklerini 
geliştirmesine, matematik, Türkçe, İngilizce gibi 
kurslarla da eğitimlerine katkı sağlıyor. 

ÇocuK KuLüBü vE
GEnÇLiK MErKEzLErindE tatiL 
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Başkent’in farklı noktalarında bulunan pek çok 
ayrı noktada hizmet veren gençlik merkezleri ve 
çocuk kulüplerinde etkinlikler, alanlarında uzman 
profesyonel eğitmenler tarafından tamamen 
ücretsiz olarak düzenleniyor. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından merkezlerde 
düzenlenen kurslar ise çocuk ve gençlerin 
yaşına, gelişimine, ihtiyacına yönelik 
olarak uzmanların görüşleri doğrultusunda 
hazırlanıyor. Ayrıca her bölgenin ihtiyacı ve 
gelen talepler doğrultusunda merkezlerde 
farklı kurslar açılabiliyor.
Eğitim, sanat, müzik ve spor gibi pek çok 
konuda çocuk kulüplerinde, 15- 24 yaş arası 
gençler için de ücretsiz kursların düzenlendiği 
gençlik merkezlerinde, “Türkçe, tarih, sosyal 
bilgiler, matematik, fen bilgisi, İngilizce, Arapça, 
Osmanlıca, satranç, el sanatları, bilgisayar, 
resim, tahta boyama, takı tasarım, müzik (gitar, 
bağlama, keman, ud, ney, piyano), tiyatro-drama, 
diksiyon” olmak üzere pek çok konuda kurs 
verilirken, minikler için de okul öncesi faaliyetler 
gerçekleştiriliyor. 

Sanat, Spor, Eğlence...
Ailelerinin büyük bir güven içinde çocuklarını 
gönderebildikleri merkezlerde herkesin zevk 
alacağı, ilgi alanına uygun bir aktivite mutlaka 
bulunuyor. Resimden, tiyatroya, halkoyunlarından, 
sportif faaliyetlere kadar her türlü aktivitenin 
yanı sıra çocuk ve gençler, sağlık, psiko-sosyal 
destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden 
de yararlanabiliyor.

Her yaşa ve ilgi alanına uygun aktivitelerle dolu 
merkezlerdeki faaliyetlerden bazıları şöyle: 
Gençler ve çocukların ikili veya takım olarak 
yapabilecekleri voleybol, basketbol, futbol, 
badminton, karate-do, taekwondo, güreş, judo, 
boks, masa tenisi, bowling, bilardo gibi sporların 
yanı sıra yüzme, pilates, step- aerobik, jimnastik 
gibi bireysel sporlar, zeka oyunları, halk oyunları, 
tiyatro,bağlama, ud, ney, gitar, piyano, diksiyon.
Bu merkezlerde düzenlenen tarihi ve kültürel geziler, 
sinema günleri, seminerler de sosyalleşmelerine ve 
kültürel alt yapılarını geliştirmeye katkı sağlarken, 
zeka oyunları ve internetin doğru kullanımı 
konularında verilen eğitimlerle de çocukların sağlıklı 
gelişimine önem veriliyor. Büyükşehir Belediyesi’nin 
bu etkinliklerinden, isteyen öğrenciler tatil boyunca, 
isteyen öğrenciler de merkeze üye olarak yıl boyunca 
faydalanabiliyor.
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Keçiören Çocuk Kulübü, Geleneksel 
Çocuk Oyunları ile Eğlendi
Keçiören Çocuk Kulübü, minik üyelerine, 
unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk 
oyunlarını oynattı. Üyeler, günümüzün bağımlılığı 
olan teknoloji oyunlarından biraz olsun 
uzaklaşmanın tadını çıkardılar. Büyüklerin dahi 
keyif aldıkları ve unutamadıkları, yakan top oyunun 
kuralları, üyelere anlatıldı. Oyunlar sırasında, neşeli 
kahkahalar hiç eksik olmadı.

KeÇiören ÇocuK KulüBünde 
EğLEncE vE BiLGi yan yana 

Sosyal Sorumluluk Projesi 
Kapsamında Bir Seminer: “Enerjide 
Tasarruf ve Tasarruf Yöntemleri” 
Keçiören Çocuk Kulübü üyelerine sosyal sorumluluk 
projesi kapsamında “Enerjide Tasarruf ve Tasarruf 
Yöntemleri” konulu seminer verildi. Türkiye’de her 
yıl ocak ayının ikinci haftasında kutlanan “Enerji 
Tasarrufu Haftası” dolayısıyla, enerji savurganlığının 
önlenmesi ve enerji kaynaklarının daha etkin ve 
verimli kullanılması amacıyla öğrencilere enerji 
tasarrufu anlatıldı. Seminerlerde öğrencilere, 
üretimden tüketime kadar evde, okulda ve hayatın 
her alanında günlük yaşam konforundan herhangi 
bir kayıp olmadan enerjinin akıllıca ve doğru 
kullanımı anlatıldı. 

Keçiören Çocuk Kulübünde Eğlence 
zamanı
Yoğun ders programı arasında üyelerine nefes 
aldırmak isteyen Keçiören Çocuk Kulübü yetkilileri 
farklı bir etkinlik düzenledi. Üyelere patlamış 
mısır ve meyve ikram edilirken, günün sonunda 
çocuklardan öğretmenlerine bol teşekkür geldi.
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Keçiören Çocuk 
Kulübünde verem 
Savaş Haftası ile 
İlgili Program 
Düzenlendi
Her yıl ocağın ilk haftası 
olan Verem Savaş 
Haftası nedeniyle 
seminer düzenlendi. 
Keçiören Çocuk Kulübü 
eğitmenleri tarafından 
yapılan seminerde, kulüp 
üyelerine, veremle ilgili 
bilgiler detaylarıyla anlatıldı. 
Keçiören Çocuk Kulübü, 
yaş aralıklarına göre nasıl 
bir beslenme şekli olması 
gerektiğini anlattı. Düzenli 
ve sağlıklı beslenmenin 
öneminden bahseden 
eğitmenler, veremin ve 
birçok hastalığın sebepleri 
arasında, düzensiz ve 
sağlıksız beslenmenin 
olduğunu belirttiler.

Minikler, Deniz Dünyasında
Keçiören Çocuk Kulübü, üyelerini Deniz Dünyası’na götürdü. Çok çeşitli deniz canlılarının bulunduğu Deniz 
Dünyası akvaryumunda, pirana, timsah, deniz kaplumbağası, rengarenk Japon balıkları gibi birçok canlı 
gören üyeler hayretle izlediler. Ansızın yükselen timsah, en çok dikkatlerini çeken canlıydı. Günün anısına 
hediyelik eşyalar alan üyeler çokça fotoğraf çektirip ayrıldılar.
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AhMetler ÇocuK KulüBü 
GEziLErinE vE EğLEncELi 

EtKinLiKLErinE dEvaM 
Ediyor 

Ahmetler Çocuk Kulübü, 
Meteoroloji Genel 
Müdürlüğüne Gezi Düzenledi
Ahmetler Çocuk Kulübü üyeleri ve velileri, 
yarıyıl tatilinde boş durmadı. Bu kez, 
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne bir gezi 
düzenledi. Hava ölçümünün nasıl yapıldığını 
merak eden küçük üyeler, öncelikle müzeyi 
gezdiler. Üyeler, geçmişten günümüze 
insanların nasıl hava ölçümü yaptıkları, 
ölçüm için hangi araçların kullanıldığı 
konusunda bilgilendirildi.

Ahmetler Çocuk Kulübü İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret Etti
Ahmetler Çocuk Kulübü, gezilerinin sonu gelmiyor. Gezilerine, İtfaiye Müdürlüğünde devam ettiler. İtfaiye 
araçları, itfaiyecilerin yangına daha hızlı müdahale edebilmeleri için kullanılan direkler, kıyafetler, başlıklar 
ve kullanılan diğer aletler öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Yangın anında neler yapılabileceği ve hangi 
numaranın aranacağı konusunda bilgi verildi. Üyeler için en dikkat çekici aktivite, yangın tatbikatı oldu. 
Üyeler, hem eğlenceli, hem de eğitici-öğretici bir gezi oldu.
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Ahmetler Çocuk 
Kulübü cemil Meriç 
Kütüphanesinde

Ahmetler Çocuk Kulübü 
üyeleri, Keçiören ilçesinde 
bulunan Cemil Meriç 
Kütüphanesini ziyaret etti. 
Üyeleri, kitap okumayı 
sevdirmeye yönelik 
bu gezide, birbirinden 
farklı kitabın bulunduğu 
kütüphane, üyelerin 
oldukça ilgisini çekti. 
Üyeler, kitapları inceleyerek, 
ilgi ve keyifle kütüphaneyi 
dolaştılar.

Okul Öncesinin 
Minikleri İlk 
Karnelerini Aldı

Anasınıfı minikleri ilk 
karnelerini, heyecan 
içinde öğretmenlerinden 
aldılar. Bir dönemi neşeyle 
bitirmenin mutluluğunu 
yaşayan küçük üyeler, 
öğretmenlerine teşekkür 
ettiler. Hediyeleriyle 
birlikte karnelerini alan 
üyelerimizin sevinçleri 
gözlerinden okunuyordu.

Ahmetler Çocuk 
Kulübü, Oyuncak 
Dünyasında

Ahmetler Çocuk Kulübü 
üyeleri, Ankara Üniversitesi 
Eğitim Bilimleri Fakültesi 
içinde bulunan yüzlerce 
değişik oyuncağın yer 
aldığı, Oyuncak Müzesini 
ziyaret etti. Keyifle ve 
ilgiyle müzeyi gezen 
üyeler, eğlenceli bir günü 
mutlulukla noktaladılar.
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Mamak Gençlik Merkezinden 
Elmadağ Kayak Merkezine Gezi
Mamak Gençlik Merkezi bayan kondisyon grubu 
üyeleri için Elmadağ Kayak Merkezine gezi 
düzenledi. Bembeyaz bir örtüye bürünen ve tüm 
cazibesiyle kışın olmazsa olmaz eğlence merkezi 
haline gelen Elmadağ Kayak Merkezinde üyeler 
doyasıya eğlendi. Geleneksel kayma yöntemleri ile 
kayılarak kar topu savaşları yapıldı. Şehrin güney 
cephe manzarası fotoğraflandı. Temiz kar havası 
olan üyeler, keyifli bir şekilde, tatlı bir yorgunlukla 
günü tamamladılar.

Mamak Gençlik Merkezinde Mehmet 
Akif Ersoy Anıldı
Mamak Gençlik Merkezi Türkçe derslerine katılan 
üyelerin katılımıyla Mehmet Akif Ersoy’u anma 
haftasında “Bir Çocuğun Gözünden Mehmet Akif 
Ersoy” adlı kompozisyon yarışması düzenledi. En 
saf ve en samimi duygular ile yazılan kompozisyon 
yarışmasında, minikler yazdıkları ile ayrıca milli 
birlik ve beraberliğe de vurgu yaptılar. Yapılan 

puanlamada, birinci seçilen üyeye hediyesi takdim 
edildi.

Mamak Gençlik Merkezi Diksiyon 
Kursları
Mamak Gençlik Merkezi diksiyon kurslarına katılım 
sağlayan üyeler, bir dönemi daha geride bıraktı. 
Üyeler, doğru ve etkili bir konuşma kurallarını 
öğrendiklerini ve bu kurallar ile kendilerini daha 
iyi ifade ettiklerini dile getirdi. Diksiyon kurs 
katılım sertifikası alan üyeler, ufak bir çay partisi 
ile eğlenceli bir sohbet eşliğinde eğitmenlerine 
teşekkür ederek çekilen hatıra fotoğrafları ile 
kendilerini ödüllendirdi.

MAMAK GenÇliK MerKezi 
EtKinLiKLEri diKKat ÇEKiyor 
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Ansera Gençlik Merkezinde 
Karne Sevinci
Ansera Gençlik Merkezi üyeleri, yoğun 
geçen ilk dönemin ardından üye 
çocuklar, tatile girmenin mutluluğunu 
bir eğlenceyle kutladılar. Merkezde 
yapılan kutlamada, birlikte yemekler 
yenildi, çocuklar, müzik eşliğinde 
oyunlar oynadılar. Hatıra fotoğrafı 
çekilmeyi de ihmal etmediler.

Anseralı üyeler, Mehmet 
Akif Ersoy’u Andı 
İstiklal Marşı’nın yazarı, Mehmet Akif 
Ersoy Anseralı çocuklar tarafından 
ölüm yıl dönümünde saygıyla anıldı. 
Mehmet Akif Ersoy’un hayatının 
anlatıldığı slayt gösterisinin ardından 
Anseralı çocuklar İstiklal Marşı’nı bir 
ağızdan söylediler. 

Anseralı Minikler, 
Etnografya Müzesinde
Ansera Gençlik Merkezi üyeleriyle 
birlikte Etnografya Müzesi ve Ankara 
Devlet Resim ve Heykel Müzesine 
bir gezi düzenledi. Anseralı çocuklar, 
rehber eşliğinde müzeleri gezerek, 
sergilenen eserlerin tarihleri hangi 
yörelere ait oldukları konusunda 
ve eserlerin yapımında kullanılan 
teknikler hakkında detaylı bilgiler 
aldılar.

Ansera Gençlik Merkezinde 
Sinema Keyfi
Ansera Gençlik Merkezinde bulunan 
sinema salonunda, üyelere keyifli bir 
gün sunmak amacıyla “sinema günü” 
düzenlendi. Salonu dolduran üyeleri 
arkadaşlarıyla vakit geçirmenin 
ve birlikte sinema izlemenin 
mutluluğunu yaşadılar ve neşeli bir 
gün geçirdiler.

AnserA GenÇliK MerKezi 
EtKinLiKLErini Sürdürüyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, tedavi olmak için 
yurt içi ve yurt dışından Başkent’e gelen hasta 
ve hasta yakınlarını, Etlik, Rüzgarlı, Varlık, Ulus 
ve Onkoloji Şefkat Evlerinde ağırlıyor. 2016 yılı 
içinde 12 bin 71 hasta ve hasta yakınına hizmet 
veren Büyükşehir Belediyesi, 12 yıldır devam 
eden bu hizmetiyle, hasta ve hasta yakınlarına 
barınma, ulaşım ve beslenme imkanı sağlıyor. 
İçinde banyosu, tuvaleti bulunan özel odalarıyla, 
güvenli, hijyenik ve konforlu barınma imkanı 
sağlayan şefkat evlerinde bugüne kadar 116 bin 81 
hasta ve yakınını ağırlayan Büyükşehir Belediyesi, 
konuklarına sağladığı ücretsiz yemek, servis, 
rehberlik, danışmanlık ve kültürel hizmetleriyle 
de moral desteğinde bulunuyor. Yurt içi ve yurt 
dışından gelen ve kalacak yeri olmayan hastalar 
ile yakınları, şefkat evleri sayesinde hastane 
bahçelerinde, banklarda, parklarda kalmak 
zorunda kalmıyor. Onkoloji hastası çocuğunun 
tedavisi için Hakkari’den gelen Asya ve Sayit 
Akbulut çifti, 10 aylık tedavi sürecinde Varlık 
Şefkaevi’nden faydalandıklarını belirterek, “Burası 
bizim ikinci evimiz. Bu hizmeti bizlere sunanlardan 
Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyoruz. Çok 
ilgileniyorlar. Bu hastalıklarla mücadelemizde 
bizim gibi çaba gösteriyorlar. Her konuda maddi-
manevi yardımcı oluyorlar. Ayrıca Hakkari’den 
telefon açıyoruz, bize yardımcı oluyorlar, yol 
gösteriyorlar.” diye konuştu. İlik nakil tedavisi 

için sık sık Amasya’dan Ankara’ya gelen Şennaz 
Erzurum, eşi İsa Erzurum ile birlikte 2014 yılından 
beri Büyükşehir’e ait şefkat evlerinde kaldığını 
belirterek, “Bize hizmet veren herkesten Allah 
razı olsun. Tedavi sürecinde bizim hijyene, sağlıklı 
beslenmeye ve en önemlisi de morale ihtiyacımız 
var. Hastanede işlemlerimiz bitince,‘Evimize 
gidiyoruz’ diyoruz.” şeklinde konuştu. Onkoloji 
hastası eşi Hayriye Beyaz ile Onkoloji Şefkatevi’nde 
kalan Ekrem Beyaz, Şefkatevi’nin hasta bakımı için 
uygun bir ortama sahip olduğu belirterek, “Eşimin 
bir yıldır tedavisi sürüyor. Van’dan Ankara’ya gelip 
gidiyoruz. İlk geldiğimizde nerede kalacağımızı 
düşünüyorduk. Sonra hastanenin başhekimi, bize 
Büyükşehir Belediyesi’nin hizmetinden bahsetti. 
Burası tertemiz, gönül rahatlığıyla kalıyoruz. Allah 
razı olsun herkesten” diye konuştu. Çocukları İbrahim 
Erdil’in tedavisi için Gaziantep’ten Ankara’ya gelen 
Mehmet Erten ve Filiz Erdil çifti de 1 haftadır Onkoloji 
Şefkat Evi’nde kaldıklarını bildirerek şunları söyledi: 
“Çok temiz bir ortam var burada. Gönül rahatlığıyla 
kalabiliyoruz. Tanıdığınız, akrabanız olsa bile böyle 
bir durumda birinin yanında kalmak zordur. Biz 
nerede kalırız, ne yaparız diye düşünürken, böyle 
bir hizmetten haberimiz oldu. Çok büyük bir hizmet. 
Düşünenlerden, yapanlardan Allah razı olsun.”

Ş
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BüyüKşEhir’dEn,
hAstA yAKınlArınA şefKAt eli... 
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Sincan Aile Yaşam Merkezi Minikleri Telekominikasyon Müzesinde 
Sincan Aile Yaşam Merkezi Çocuk kulübü üyeleri için Telekomünikasyon Müzesine bir gezi düzenledi. 
Telgrafı, Mors Alfabesini, Jetonlu kartlı ankesörlü telefonları tanıyıp haberleşme tarihinde geziye çıktılar. 
İletişim tarihi hakkında bilgi sahibi olarak cihazları uygulamalı olarak denediler.

sincAn Aile yAşAM MerKezi
EtKinLiKLErini Sürdürüyor 

Ana Sınıfının Minikleri Yeni 
Döneme Hazır!
Sincan Aile Yaşam Merkezi ana sınıfının 
minikleri yeni eğitim dönemine büyük bir 
çoşku ve heyecan ile “merhaba” dedi. Yeni 
dönemin ilk gününü heyecan ve keyifle 
geçiren minikler, ilk kez ebeveynlerinden ayrı 
kaldılar, bu duruma eğitmenlerinin desteği 
ile alışmaya çalışarak, oyunlar, şarkılar 
faaliyetler ile dolu dolu vakit geçirdiler.

Sincan Aile Yaşam Merkezi 
Çocuk Kulübü üyeleri MTA 
Tabiat Tarihi Müzesinde
Sincan Aile Yaşam Merkezi Çocuk 
Kulübü üyeleriyle MTA Tabiat 
Tarihi Müzesine gezi düzenledi. 
Gezide, ilk olarak güneş ve güneş 
sistemlerdeki gezegenlerin orantılı 
modelleri ile uzaya kısa bir yolculuk 
yapıldı. 4,5 milyar yıl önce jeolojik 
devirler boyunca yaşamın nasıl 
gerçekleştiğine dair canlı ve fosil 
örnekleri incelendi.
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AKyurt Aile yAşAM MerKezi 
EtKinLiKLErinE dEvaM 

Ediyor 

Ana Sınıfı Döneme veda Kahvaltısı
Akyurt Aile Yaşam Merkezi bünyesinde hizmet veren ana sınıfında bir gelenek halini almış olan “Yarıyıl 
Kahvaltısı Etkinliği” bu sene de gerçekleştirildi. Bir dönemin yorgunluğunu atmak için düzenlenen “1. 
Döneme Veda Kahvaltısı” ile minikler, mutlu ve güzel anılarına bir yenisini daha eklediler. Böylece biraz 
olsun, miniklerin karne heyecanı da dinmiş oldu.

Ana Sınıfı Miniklerinin Karne Heyecanı 
Akyurt Aile Yaşam Merkezi anasınıfı minikleri de karne aldı. Velilerin de davetli olduğu minik tören eşliğinde 
karnelerini alan minikler, ilk karneleri ile mutluluk, heyecan ve tatlı bir şaşkınlık yaşadılar. Veliler de, 
miniklerin tatlı heyecanına, kendi heyecanlarıyla ortak oldular.
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Akyurt Aile Yaşam Merkezinden 
voleybol Kursları
İlçede, gençlerin yoğun olarak rağbet 
gösterdiği bu kurs, her hafta sonu aksamadan 
devam etmekte. Voleybol kursunda üyelere 
sporun sağlıklı bir yaşam için önemini ve 
insana kazandırdıklarını, iyi bir sporcu olmanın 
kural ve koşullarını vurgulayan merkez, üyeleri 
voleybol oyunu ve ekipmanları hakkında teorik 
olarak da bilgilendiriyor.

Akyurt 
Aile Yaşam 
Merkezinde 
Miniklere ront 
Dersi 
“Ront” dersleri, 
Akyurt Aile Yaşam 
Merkezinde bu eğitim-
öğretim yılında da 
devam ediyor. 1.sınıf 
öğrencisi olan üyelere 
için düzenlenen “ront” 
dersleri ile eğlenceli 
vakit geçirmeleri 
amaçlanıyor.

Akyurt Aile Yaşam Merkezinde Tekvando Kuşak Sınavı
Merkez tekvandocu üyeleri ile “Tekvando Kuşak Terfi Sınavı”nı gerçekleştirdi. Akyurt Aile Yaşam Merkezi’nin 
birinci katında gerçekleşen bu organizasyona dünya çapında birçok şampiyonluğu olan başarılı milli sporcu 
Hadime Bıçkın olmak üzere, Akyurt İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Çiçek, Akyurt Halk Eğitim Merkezi 
Müdürü Ali Işık, Akyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Salih emanet ve değerli eşi Akyurt Halk 
Eğitim Müdür Yardımcısı Ayşegül Emanet, Akyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kemal Yurtoğlu katıldı.
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ÇuBuK Aile yAşAM MerKezinde 
hEr yaş iÇin FarKLı 

EtKinLiK  
Çubuk’ta 
Bayan üyeler 
İçin Faaliyetler 
Bitmiyor
Her yaş grubuna farklı 
kurs, etkinlik ve faaliyetler 
düzenleyen Çubuk Aile 
Yaşam Merkezi ocak 
ayında 24 yaş üstü bayan 
üyelerini de unutmadı. 
Bayan üyeler günlük 
hayatın stresinden bir 
parça da olsa, uzaklaşarak 
dekoratif el sanatları, 
Kur’ân-ı Kerim, manevi 
sohbet, takı tasarım gibi renkli etkinlik ve kurslara katılarak birlikte güzel bir vakit geçirmenin mutluluğunu 
yaşıyorlar. Günlük koşuşturmaların arasında kendilerine vakit ayırma imkanı bulan bayan üyeler, bu tür 
güzel faaliyetten dolayı emeği geçenlere teşekkürlerini ilettiler.

Çubuk’ta 
Seminerler Tüm 

Hızıyla Devam 
Ediyor

Çubuk Aile Yaşam 
Merkezinde seminer 

programı kapsamında 
bilgilendirici seminerler 

düzenlendi. “Enerji 
Tasarrufu Haftası” 

nedeniyle çocuk 
kulübü üyelerine enerji 

tasarrufunun neden 
yapılması gerektiği slayt 

gösterileri eşliğinde 
anlatıldı.

Müziğin tarihi önemi, müzik aletleri ve çeşitleri müziğin bizlere kazandırdıkları ile ilgili yapılan seminerde 
de insana müziğin etkisi anlatıldı. “Yeşilay Haftası” münasebetiyle slayt eşliğinde düzenlenen seminerde 
sigara, alkol ve diğer kötü alışkanlıklar hakkında açıklayıcı bilgiler verildi. Kötü alışkanlıklar konusunda 
üyelere daha dikkatli olmaları gerektiği bilgisi verildi. Seminerlerin sonunda üyeler aklına takılan soruları 
sorarak cevaplarını öğrendiler.
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Çubuk Aile Yaşamda Spor
Çubuk Aile Yaşam Merkezinde “Sağlam 
kafa, sağlam vücutta bulunur.” 
sloganıyla her yaş grubuna sportif 
kurslar ve etkinlikler düzenleniyor. Bay 
ve bayan kondisyon kursuna gelen 24 
yaş üstü üyeler eğitmenleri eşliğinde 
spor yapıyorlar. Bayan üyeler, aerobik 
çalışmalarının yanı sıra step, kardio, 
plates kursuyla forma girerken, çocuk 
kulübü, gençlik merkezi ve 24 yaş üstü 
erkek üyeler ise masa tenisi, boks, 
tekvando, wushu sanda ve kick boks 
çalışmalarında ter atıyorlar. Sağlıklı bir 
yaşam için Çubuk Aile Yaşam Merkezi’nin 
ücretsiz kurslarından faydalanan üyeler 
bu sosyal imkanlardan dolayı spor 
yapmanın keyfini ve bundan duydukları 
memnuniyeti dile getirdiler.

Çubuk’ta Turnuvalar Bitmiyor
Çubuk Aile Yaşam Merkezinde çocuk 
kulübü ve gençlik merkezi üyeleri 
için turnuvalar düzenlenmeye devam 
ediyor. Merkez oyun salonunda, çocuk 
ve gençlik merkezi üyeleri arasında 
masa tenisi turnuvası yapılırken, satranç 
biriminde çocuk kulübü üyeleri arasında 
beyin sporu olan satranç turnuvasında 
ise üyeler en iyi olmak için yarıştılar. 
Çekişmeli geçen turnuvalarda çocuk 
kulübü ve gençlik merkezi üyelerine 
çeşitli ödüller verildi.
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