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Melih GÖKÇEK
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı,

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

Büyükşehir Belediyesi, toplumun her kesimi için çalışmalarını sürdürürken, gençlere ve çocuklara 
yönelik hizmetleriyle de adından söz ettiriyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kent genelinde bulunan aile yaşam merkezleri, çocuk kulüpleri 
ve gençlik merkezleri, eğitime katkılarının yanı sıra eğlencenin merkezi olmaya da devam ediyor. 
Bireye ve ailelere yönelik hizmet veren merkezler, toplum huzuru için sağlıklı bireyler ve güçlü 
ailelerin oluşumuna katkı sağlamak için çeşitli alanlarda çalışmalarını itinayla sürdürüyor.
Sevgili çocuklar,
Biz, Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak toplumun her kesimine hizmet vermeye, Başkentlilerin 
huzuru ve rahatı için çalışmaya devam edeceğiz. Mutlu ve umutlu yarınlar dileğiyle, sizleri 
sevgiyle selamlıyorum.

Sevgili Çocuklar,
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Batıkent Gençlik 
Merkezinde Bağlama 
Dersleri
Batıkent Gençlik Merkezi üyeleri, yaş 
sınırı olmadan bağlama derslerine 
katılım sağlıyor. Üyeler, “İkinci 
Baharımız” diye adlandırdığı merkezde 
oldukça keyifli zaman geçiriyorlar. 
Memnuniyetlerini dile getiren üyeler, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı 
Melih Gökçek başta olmak üzere, tüm 
yetkililere teşekkürlerini ilettiler.

Batıkentli Üyelerin 
Akvaryum Gezisi
Batıkent Gençlik Merkezi ve Çocuk 
Kulübü’nün düzenlemiş olduğu 
gezilere bu ay akvaryum gezisi de 
eklendi. Üyeler ve öğretmenleri, su 
altı dünyasının canlılarını ve çeşitli 
sürüngenleri, muhteşem dizayn 
edilmiş doğal ortamlarında yakından 
görüp inceleyerek keyifli saatler 
yaşadılar.

Batıkent Gençlik Merkezi 
ve Çocuk Kulübü
Ankara Katı Atık Projesi ile Endüstri 
Parkına Dönüşen Mamak Çöplüğünü 
Ziyaret EttiÖnceleri “Mamak çöplüğü” 
olarak anılan alan, Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin uyguladığı “Ankara 
Katı Atık Projesi” ile gelişmenin ve 
güzelliklerin merkezi oldu. Bu değişim 
ve gelişimi Batıkent Gençlik Merkezi 
ve Çocuk Kulübü üyeleri yerinde 
inceleyip gezdiler. Üye çocukların 
en çok dikkatini çeken şey, geri 
dönüşüm seralarında domateslerin 
yetiştirilmesi oldu. Bu muhteşem 
dönüşümü yerinde görerek gezen ve 
inceleyen üyelere son olarak orada 
yetişmiş domatesler ikram edildi. 
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Batıkent Gençlik Merkezi ve çocuk 
kulüBü etkinliklerine tüM Hızıyla 

DevaM eDiyor 
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Kelimelerin Yarışında Başarmanın 
Gururu
Sincan Çocuk Kulübü İngilizce öğrencileri 
düzenledikleri İngilizce Kelime Yarışmasında 
rekabetin tadını vardılar. 3. sınıf öğrencileri arasında 
düzenlenen yarışmada, ikişerli grup halinde yarışan 
öğrenciler, zorlu bir rekabetin ardından hedeflerine 
ulaştılar. Eğitimin eğlenceli hale getirilmesi, eğitime 
öğrencinin aktif katılımıyla başarının daha da etkili 
olacağı ilkesini benimseyerek, bu tür etkinliklere 
imza atan Sincan Çocuk Kulübü, eğitmenleri 
öğrencileriyle hem eğlendiler, hem de öğrencilerinin 
başarılarına bizzat tanık oldular. Yarışma sonunda 
her gruptan bir öğrenci, birinci olmanın mutluluğunu 
yaşadı. 

Karate Sporcuları Madalyaya 
Doymuyor
Şubat ayında Ankara Mamak Kapalı Spor Salonunda 
düzenlenen MEB Okullar Arası Seçmelerine 15 
sporcu ile katılan Sincan Çocuk Kulübü karate 
öğrencileri, 8 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 
toplamda 15 madalya ile antrenörlerine başarılarını 
kanıtladılar. Zorlu geçen müsabakalar sonucunda, 
Mustafa Arslan, Ferhat Akgündüz, Rabia Aykaç, 
Nazlıcan Tüfekçi, Ayşegül Tüfekçi, Pınar Ünlü, 
Gülsüm İnkaya, Hira Aykaç altın, Oktay Merey, 
Samet Karapaça, Busenur Bozyel gümüş ve Ali 
Uğur Kandemir, Cahit Önal, Tuğba Yıldız, Muhammet 
Talha Yavuz bronz madalyanın sahibi oldular.

Karate Sporcuları
Kemer İmtihanında
Sincan Çocuk Kulübü karate öğrencileri yapılan 
kemer imtihanının ardından bir üst kemerlerine 
kavuştular. Toplamda 40 karate öğrencisinin 
katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, sporcuları, aileleri 
de bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Her kemer 
imtihanı sonunda biraz daha profesyonelleşen üyeler 
yeni kemer renkleriyle başarılarını taçlandırdılar. 
Sincan Çocuk Kulübü Karate Antrenörü Banu Çilesiz 
tarafından düzenlenen imtihan sonunda ayın en 
başarılı sporcularına da plaketler verildi.

Sincan çocuk kulüBünDen

RENKLİ ETKİNLİKLER 
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Mini Mini Birlerin Okuma 
Bayramı Heyecanı 
Sincan Çocuk Kulübü 1. sınıf öğrencileri 
okuma bayramı sevinçlerini coşkuyla 
yaşadılar. Kulüplerinde düzenlenen okuma 
bayramı etkinliğine katılan 1. sınıf üyelerini, bu 
mutlu günlerinde aileleri de yalnız bırakmadı. 
Sömestr tatilinin girmesiyle birçok kutlama 
ve etkinlik düzenleyen Sincan Çocuk Kulübü, 
1.sınıf öğrencilerinin karne heyecanına ortak 
oldu. İlk defa karne almanın yanı sıra okuma-
yazma öğrenmenin de mutluğunu yaşayan 
üyeler, ailelerinin de desteğiyle zorlu bir dönemi 
geride bıraktılar. Eğitmenlerinin hazırladığı “Ben 
Artık Okuyorum” belgelerini ve nazar boncuklu 
kurdelelerini takan minik üyelerin sevinçleri 
ailelerini de oldukça mutlu etti.

Sincan Çocuk Kulübünün Tiyatro 
Keyfi 
Sincan Belediyesi Sincan Kültür Merkezinin 
sahnelediği tiyatro gösterisine konuk olan 
Sincan Çocuk Kulübünün üyeleri keyifli anlar 
yaşadı. 1. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirilen 
etkinlikte üyeler “Keloğlan İsrafa Karşı” adlı 
oyunu izlediler. Tasarrufun önemi ve israfın 
türlü sıkıntılara yol açtığını anlatan oyunu, 
Sincan Çocuk Kulübü’nün minik üyeleri 
eğlenerek öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar. 

TRT Haber Sincan Çocuk 
Kulübünde
2007 yılından günümüze faaliyetlerine devam 
eden Sincan Çocuk Kulübü birçok branşta 
Sincan ve çevre ilçelerinde ilk ve orta dereceli 
öğrencilere hizmet vermektedir. 5-14 yaş 
grubu öğrencilere Türkçe, Matematik, 
İngilizce, Resim-El Sanatları, Sosyal Bilgiler, 
Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Satranç, Karate, 
Jimnastik, Anasınıfı, Halk Oyunları ve 
Geleneksel Oyunlar branşlarında uzman 
eğitim kadrosu ile hizmet veren Sincan Çocuk 
Kulübü, belirli gün ve haftalar kapsamında 
da oluşturdukları Sosyal Faaliyetler, geziler 
ve kutlamalarla da öğrencilere eğitimin 
her dalında ulaşabiliyor. En son geçtiğimiz 
haftalarda TRT Haber kanalına başarılı 
faaliyetlerinde dolayı konu olan Sincan Çocuk 
Kulübü eğlenerek öğrenmenin en güzel adresi 
olarak Sincan halkını memnun etmeye devam 
ediyor.
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Aktepe Çocuk Kulübü 2017 
Yılının İkinci Dönemine Hızlı 
Başladı
2017 Şubat ayı itibari ile Aktepe Çocuk 
Kulübü ikinci döneme başladı. Ana sınıfı, 
matematik, Türkçe, bilgisayar, satranç 
ve masa tenisi kursları hızla devam 
ederken, bunun yanı sıra aylık olarak 
düzenlenen Tiyatro gösterileri, 3, 4 ve 
5. sınıflara yönelik deneme sınavları, 
geziler ve sosyal faaliyetler de düzenli 
olarak kulübümüzde devam edecek. 
Ayrıca kulübün “Kutlu Doğum Haftası” 
ve “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı” gösterilerine hazırlık 
provaları da hızla devam etmekte. 
Öğrenmenin dinlemeyle başladığını 
belirten eğitmenler; kursların hem etkili 
dinleme, hem de etkili ders çalışma 
tekniklerini minik üyelere aktarmaya 
çalıştıklarını belirttiler. Aktepe Çocuk 
Kulübünde, üyelere, kaliteli ve disiplinli 
eğitim anlayışı çerçevesinde hizmetlere 
devam edecek.

Aktepe Çocuk Kulübü 
Ana Sınıfı Minikleri “Sevgi 
Günü”nü Faaliyetler 
Eşliğinde Geçirdi
Günümüzde gittikçe artan sevgisizlik, 
sevgiye, sevgi dolu anlara ihtiyaç duyma 
ihtiyacını geliştirdi. Aktepe Çocuk 
Kulübü anasınıfı da bu konuya dikkat 
çekme amaçlı bir dizi etkinlik düzenledi. 
Öncelikle “Sevgi Nedir?” başlığı altında 
ana sınıfı üyeleriyle sohbetler yapıldı. 
Sevgi üzerine konuşularak, sevgi 
duygusunun öneminden bahsedildi. 
Sevgi Günü kapsamında sınıfta konu ile 
ilgili hikayeler okundu, sevgi kartları 
yapıldı. Aile sevgisi, vatan sevgisi, hayvan 
sevgisi, v.b konularından bahsedilerek 
şarkı ve şiirlerle bu günü kutladılar.

AkTePe ÇOCUk kUlüBü 
etkinliklerine DevaM eDiyor 
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BELMEK’te “El Nakışı” Branşına 
İlgi Büyük
Büyükşehir Belediyesinde hizmet 
veren Meslek Edindirme Kurslarından 
(BELMEK), “el nakışı” branşı, büyük 
ilgi görüyor. Hacı Bayram BELMEK’te 
eğitim alan kursiyerler; Antep İşinden, 
Tel Kırmaya, Hesap İşinden Maraş İşine 
kadar geçmişin en nadide el nakışlarını 
ilmek ilmek işleyerek, gelecek nesillere 
bırakıyor. 
BELMEK’te, 22 yıldır el nakışı öğretmenliği 
yapan Gül Cansız, kursiyerlere öncelikle 
sanatla ilgili teorik ve teknik bilgilerin 
verildiğini daha sonra pratik kısmına 
geçildiğini anlattı. 
Geleneksel işleme sanatlarının başında yer 
alan el sanatlarının hem yüzyıllar önceki 
orijinal haline sadık kalınarak hem de 
modernize edilerek yeniden işlendiğini ifade 
eden Cansız, “Ninelerimizin sandıklarından 
çıkan güzelim işlemeleri örnek alıp 
yeniden işleyerek hem öğreniyoruz, hem 
öğretiyoruz hem de gelecek nesillere 
bırakmanın hazzını yaşıyoruz.” dedi.
 Kursta, basit nakış olmak üzere Türk işi, 
hesap işi, file işi, Antep ajuru, Maraş işi, 
gibi geleneksel el işlerinin yapıldığı anlatan 
Cansız, genelde ev hanımı ve emeklilerden 
oluşan kursiyerlerin, ustalaştıktan sonra 
sipariş üzerine yaptıkları eserlerinin de 
satışlarını yaparak aile bütçelerine katkı 
sağladıklarını kaydetti. 
El nakış branşında eğitim alan kursiyerler, 
BELMEK’lerin bir nevi sanatevi gibi hizmet 
verdiğini belirterek, kursa katılmaktan 
zevk aldıklarını, el nakışı sanatının 
yaşamasına katkı sağladıkları için de çok 
mutlu olduklarını söylediler. Kursiyerler, 
geleneksel el işlerini geleceğe taşımanın 
önemli olduğunu, bu kursların kıymetli 
olduğunu, el emeği göz nuru geleneklerin 
ölmemesi temennilerini ifade ettiler.   

Büyükşehir Belediyesi
Meslek edindirMe kUrslArı

ilgi görüyor 
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Sincan Kapalı Spor Salonu 
Badmintonda İddialı
20- 22 Ocak 2017 tarihleri arasında 
Karaman’da yapılan Anadolu 
Yıldızlar Ligi Badminton Çeyrek Final 
Müsabakalarında EGO Spor Ankara 
Erkek Ve Kız Takım gruplarında 1. 
olarak yarı final müsabakalarına 
gitmeye hak kazandılar. 100. 
Yıl Ortaokulu oldu. Bursa’da 
tamamlanan Büyükler Türkiye 
Badminton Şampiyonasına katılan 
salon sporcusu Başak Kılıç 16. oldu. 
01- 10 Şubat tarihleri arasında 
Antalya’ da gerçekleşen Veteranlar 
Badminton Şampiyonası’nda Sincan 
Kapalı Spor Salonu antrenörümüz 
Fatih Kaymaz; 35 + çift erkekler ve 
40+ tek erkeklerde 3. oldu.

Sincan kapalı Spor Salonu 
Başarılarını Sürdürüyor 

Sincan Kapalı Spor Salonundan Atletizmde Dereceler 
İstanbul’da gerçekleşen Büyükler Salon Türkiye Şampiyonasına katılan EGO Sporlu atletlerden, Ahmet 
Mustafa Yılmaz Büyükler Kategorisi 60 m. engelli koşuda Türkiye 3.’sü 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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Sincan Kapalı 
Spor Salonundan 
Karatede Başarılar
17-19 Şubat tarihlerinde 
Bulgaristan’ da tamamlanan 
Avrupa Ümit, Genç, U21 
Karate Şampiyonasında yer 
alan EGO Sporlu karateciler, 
Enes Özdemir, Takım Katada 
Avrupa Şampiyonu, Emre 
Vefa Göktaş Avrupa 3. sü 
oldu. Emre Vefa Göktaş, 
Yağız Ücebakan ve Cengizhan 
Koca’dan oluşan takım, 
Avrupa 2. si oldu. 28- 29 Ocak 
Paris Açık (Open) Karate 
Turnuvası, Fransa’ da 170 
Ülke arasında yapıldı. Türk 
Milli Takımımızla Emre Vefa 
Göktaş da mücadele verdi.

Judo Başarıları 

20-22 Ocak 2017 tarihleri 
arasında Kırşehir de yapılan 
Anadolu Yıldızlar Liginde 
Egosporlu Judocular, 
birincilik, ikincilik ve 
üçüncülük aldılar. Ümitler 
Türkiye Judo Şampiyonası 
ve Ümitler 1. Lig Seçme 
Müsabakaları 25- 29 Ocak’ 
ta Ordu’da tamamlandı. İlk 
gününde beş sikletin üçünde 
Ego Spor final yaptı. 70 kg 
Merve Topoğlu 1., aynı kiloda 
Senanur Sahbaz 5. olurken, 
ikinci gününde 66 kg Seyit 
Erel 3. aynı kilodaki diğer 
sporcu Doğuş Kırmızıtaş 
5. oldu. EGO Sporlu 
salonumuz sporcuları; Kız 
Takımı şampiyon, Erkek 
Takımı 2. olurken; toplamda 
2 altın, 2 gümüş 4 bronz 
madalya kazandılar. 17- 22 
Ocak tarihlerinde Alanya’ 
da gerçekleşen Büyükler 
Türkiye Taekwondo 
Şampiyonasında EGO Sporlu 
Tuğba Yılmaz, Türkiye 
Şampiyonu oldu.
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MAMAk GenÇlik Merkezi 
etkinlikten etkinliğe koşuyor 

“Dikkat Toplama ve Konsantrasyon Eğitimi”
Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi tarafından Mamak Gençlik 
Merkezinde 9-11 yaş grubu “Dikkat Toplama ve Konsantrasyon eğitimi verildi. Üyelerin okul başarılarını 
arttırma, anlatılan konuları hızlı ve etkili kavrama ve sınav süreleri boyunca dikkatlerini en verimli şekilde 
kullanmalarına yardımcı olan bu program üyeler tarafından yoğun ilgi görüyor. Program sonrasında velilere 
verilen seminer ile eğitim daha etkili hale getirilmektedir.

Mamak Gençlik Merkezi Üyeleri Bowlingte Neşeli Dakikalar Geçirdi
Mamak Gençlik Merkezi, Matematik etüt grubu üyeleri için Kuşcağız Aile Yaşam Merkezinde bowling 
turnuvası düzenledi. Üyelerin gruplara ayrılması ile başlayan turnuva çekişmeli ve eğlenceli anlara sahne 
oldu. Yarıyıl tatilini fırsat bilerek derslere ara veren merkez, üyeleri ile eğlenceli anlar yaşadı. Geziler, 
sinema gösterimleri, kartopu savaşları ve daha birçok faaliyet düzenleyerek üyelerine dolu dolu bir tatil 
yaşattı. Mamak Gençlik Merkezi bu tatilde de, keyifli anılar biriktirerek yeni döneme hızlı bir başlangıç yaptı.
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Spor Hayattır
Gençleri her türlü kötü 
alışkanlıktan koruyarak spora 
teşvik eden birimlerden Mamak 
Gençlik Merkezi, tekvando 
dalında bir başarıya daha imza 
attı. Spor İl Müdürlüğünün 
düzenlemiş olduğu Ankara 
Kupası tekvando turnuvasında, 
50 kg müsabakasında Mamak 
Gençlik Merkezi üyesi Efe 
Mersinli Ankara 3.sü oldu.

Mamak Gençlik 
Merkezinde Masa Tenisi 
Turnuvaları Devam 
Ediyor
Mamak Gençlik Merkezi, 
üyelerini, düzenlediği masa 
tenisi turnuvaları ile yarışmaya 
hazırlıyor. Küçük yaşlarda düzenli 
bir şekilde kursa devam eden 
üyeler, kendi alanlarında derece 
yaparak ödüllere doymuyor. 
Merkez içinde düzenlenen 
turnuvalarda, Enes Gödek 
birinciliği kazanırken; Salih 
Özdemir ikinci ve Ali Çelebi 
de üçüncü oldu. Yarışmacılar, 
turnuva sonunda eğitmenleriyle 
hatıra fotoğrafı çektirmeyi de 
ihmal etmediler.
Resim masatenisi

Mamak Gençlik 
Merkezinden Okuma - 
Yazma Kursu
Mamak Gençlik Merkezi, 
“İnsan için en etkili öğrenme 
yolu okumaktır. Okuyarak 
yetişmiş bir toplum, başarılı 
ve güçlü olacaktır.” düşüncesi 
ile başlatmış olduğu okuma ve 
yazma kursu ile birçok üyesine 
ulaştı. Orta yaş ve üzerinin yoğun 
talep göstermiş olduğu Okuma 
ve Yazma kursu ile babaanne 
ve anneanneler torunlarının 
derslerinde yardımcı olma 
hayalinin mutluluğunu yaşadılar.
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Batıpark Çocuk Kulübü 
Üye Aileleri Ziyaret Etti
Çocukların gelişimlerine ve 
eğitimlerine katkıda bulunmak 
adına Batıpark Çocuk Kulübü 
eğitmeni, ailelerle görüşerek fikir 
alışverişi yaptı. Ev ziyaretlerinde 
genellikle evin fiziksel durumu, 
çocuğun çalışma olanakları ve 
koşulları, ebeveynlerin çocuğun 
çalışmasına ne ölçüde yardımda 
bulunabileceği, ailenin kulüp ve 
kulüpte verilen hizmetlere karşı 
nasıl bir tutum ve anlayış içinde 
olduğu, kulüp çalışmaları hakkında 
neler düşündüğü hakkında bilgi 
edinildi.
Resim aileziyaret

Batıparklı Minikler, Feza 
Gürsey Bilim Merkezinde
Batıpark Çocuk Kulübü Feza 
Gürsey Bilim Merkezini ziyaret etti.  
Elektriğin günlük yaşamımızdaki 
etkilerinden yıldırımın oluşmasına, 
sıcak hava balonundan 
yerçekimine, algılama ve uzaya 
ilişkin kavramlara kadar pek çok 
bilimsel ve teknik konuda deneyler 
yapıp eğlenerek öğrenme imkanı 
buldular. 

“Meslekleri Tanıyalım”
Batıpark Çocuk Kulübü minik 
üyelerine meslekleri anlatarak 
onlara meslekleri tanıtmayı 
amaçlıyor. Çeşitli meslek gruplarını 
tanıtmak, bu mesleklerin neler 
yaptığını ve iş alanlarını aktarmak 
isteyen merkez,  minikleri ilk 
olarak “eczacılık” hakkında 
bilgilendirdi. Çocuklar “Eczacı 
kimdir? Ne yapar?” sorularının 
cevabı hakkında bilgilendiler.
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kUlüBünden eTkinlikler 



Sayı:161 / 2017

13

El Sanatları Kursunda 
“Amigurumi” 
Çalışmaları
Sinanlı Çocuk Kulübü üyeleri 
ile birlikte, el sanatları 
dersinde renkli iplerden 
amigurumi oyuncaklar 
yapıyor. Üyelere öncelikle tığ 
ile örgü aşamaları öğretildi. 
Eğitmen yardımıyla maymun, 
ördek, tavşan bebekler 
oluşturuldu. Bu etkinlik ile 
minik üyelerin el becerilerini 
geliştirmek amaçlandı.

Miniklerin Hayalleri 
Renklerle Hayat Buldu
Sinanlı Çocuk Kulübünde 
düzenlenen resim 
dersinde üyeler, hayallerini 
resimleştirdi. Konuşan 
balıklar, çizgi film 
kahramanları, arabalar ve 
daha birçok obje rengarenk 
ve eğlenceli bir şekilde 
resmedildi. Rengarenk 
boyalarla boyanan resimler, 
daha sonra kulübün 
duvarlarını süsledi.

Sinanlı Çocuk Kulübü 
Bahçesinde Futbol 
Maçı
Sinanlı Çocuk Kulübü 
bahçesinde üyeler için 
futbol maçı düzenlendi. 
Yoğun derslerden ve soğuk 
havalardan bunalan üyeler, 
güneşi görünce kendilerini 
dışarı attılar. Aralarında 
iki takım oluşturan üyeler, 
heyecanlı anlar yaşadılar ve 
keyifli vakit geçirdiler.
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sinAnlı ÇOCUk kUlüBünden 

renkli eTkinlikler 



ÇocuklarınÇocukların

ANKARASI

14

Çocuk Meclisi Üyeleri, İlk Çocuk 
Kütüphanesinde
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi 
üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ali 
Dayı Çocuk Kütüphanesi’ni ziyaret etti. Başkent’in 
eski valilerinden merhum Hamdullah Şükrü 
Kenanoğlu’nun vasiyeti üzerine 1985 yılında kurulan 
kütüphanede, Çocuk Meclisi üyeleri, okul öncesi 
çocuklar ile 7-15 yaş grubu için düzenlenmiş katları 
dolaşarak, rengarenk döşenmiş binada, kitaplar 
arasında keyifli bir ziyaret yaptılar. Kütüphane 
yetkilileri, çocuklara okuma bilinci ve kitap sevgisi 
kazandırması bakımından öncü ve örnek bir görev 
üstlenmiş olan Kütüphane’de 20 binden fazla 
kitabın bulunduğunu ve her gün yaklaşık 100-
150 çocuğun ziyaret ettiğini söylediler. Çocuk 
Meclisi üyelerinin sorularını da yanıtlayan yetkililer, 
çocuklar için kitap tavsiyesinde bulundu.

Çocuk Meclisi Üyeleri, Milli Eğitim 
Bakanlığında
Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk Meclisi 
üyeleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan 
Erdem’i makamında ziyaret etti. Çocuk Meclisi 
Başkanı Ayşe Dila Karakaya ve komisyon 
temsilcilerinden oluşan 10 kişilik bir heyetle 
gerçekleştirilen ziyarette, Çocuk Meclisi’nin son 
3 dönemde eğitim konusunda aldıkları kararların 
yer aldığı bir dosya sunarak, alınacak kararlara 
katkı sunmak istediklerini dile getirdiler. Meclis 
üyelerinin sorularını cevaplandıran ve eğitim 
konusunda alınan kararlara ilişkin ayrıntılı bilgiler 
veren Erdem, Çocuk Meclisi üyeleriyle bir araya 
gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Çocuklar 
da eğitimde fırsat eşitliği, mülteci çocukların 
eğitimi, okullardaki güvenlik-temizlik konuları, 
yeni müfredat gibi konularda merak ettiklerini 
Bakan Yardımcısı Erdem’den bizzat öğrenme fırsatı 
buldular, konuları doğrudan en yetkili makama 
iletme imkanı elde ettiler.
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ÇOCUk MeClisi ÇAlışMAlArını 
hız kesMeden sürdürüyOr 
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Çocuk Meclisi, Kamu Denetçiliği 
Kurumu Tarafından Dördüncüsü 
Düzenlenen Uluslar Arası 
Ombudsmanlık Sempozyumu Açılış 
Törenine Katıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi 22. Dönem Çocuk 
Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görme 
imkanı buldular.
Kamu Denetçiliği Kurumu Baş Denetçisi Şeref 
Malkoç ve Kamu Denetçisi Çocuk Ombudsmanı 

Celile Özlem Tunçak’ın 
davetiyle katıldıkları 
toplantıda Çocuk 
Meclisi üyeleri, 
Türkiye’nin göç 
politikaları hakkında 
önemli bilgiler elde 
ettiler.
Meclis üyeleri, 
Birleşmiş Milletler 
Örgütü’ne kayıtlı 
mültecilerin yüzde 
42’sinin Türkiye’de 
olduğunu ve sayıları 
4 milyonu bulan 
mültecilerin 3 
milyonunun Suriyeli 
olduğunu öğrendiler. 
Sosyal Hizmetler 
Dairesi Başkanı Adnan 
Şeker de toplantıda, 
Çocuk Meclisi üyelerine 
eşlik etti.
Meclis üyeleri, 
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Başbakan 
Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş ile fotoğraf 
çektirmenin heyecanını 
da yaşadılar.

Çocuk Meclisi Oyuncak Müzesini 
Ziyaret Etti 
İlk olarak 1990 yılında, Prof. Dr. Bekir Onur 
tarafından kurulan bu üniversite müzesini ziyaret 
eden çocuklar, 200 yıl öncesine uzanan değerli 
koleksiyonların yanı sıra, el yapımı ya da fabrika 
üretimi birbirinden renkli oyuncakları görme imkanı 
elde ettiler; oyuncak tarihine bir yolculuk yaptılar. 
Okul, Ulaşım, Zeka Oyunları, Minyatür Ev Eşyaları, 
Sokak Oyunları, Bebekler temalı vitrinleri, rehber 
eşliğinde gezen çocuklar, ahşap, tel, bez, teneke, 
plastik gibi farklı malzemelerden yapılmış, yerli 
ve yabancı üretim yüzlerce çeşit oyuncak arasında 
güzel bir gün geçirdiler, yepyeni bilgiler edindiler. Ç
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Gençlik, Çocuk ve Aile Danışmanlık 
Merkezinde “Aile Eğitim 
Seminerleri” Bu Yıl da Tüm Hızıyla 
Devam Ediyor

Özellikle anneleri bilgilendirmeyi amaçlayan 
seminerlerde; bebeklikten başlayarak devam 
eden gelişim dönemleri içerisinde çocukları ile 
nasıl iletişim kurmaları gerektiğini öğrenmelerini, 
çocuk yetiştirme konusunda bilgi ve becerilerini 
geliştirmelerini, yaşadıkları günlük sorunlara 
çözüm bulabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. 
“Anne Olmak Güzeldir” semineri ile “günümüzde” 
anne olmanın gerektirdiği sorumluluklar, sorunlar 
ve çözümler annelere aktarıldı. Kendi annelik 
deneyimlerini samimi bir şekilde aktaran anneler; 
tüm annelerin benzer sorunlar yaşadıklarını 
görüp yaşadıkları günlük problemler için sunulan 
pratik çözümleri öğrenmenin mutluluğu içinde 
evlerine döndüler. “Ben Artık Bebek Değilim” 3-6 
yaş çocukluk dönemi seminerinde ise anneler bu 
dönemin özelliklerini öğrendiler. Çocukları ile hangi 
oyunları oynayarak keyifli vakit geçireceklerini 
uygulamalı olarak gördüler. Oyunların, çocukları 
üzerinde yaratacağı olumlu etki konusunda anneler, 
bilgi, beceri ve farkındalıklarını geliştirdiler.

Okul Öncesi Sosyal Beceri Grupları
“Okul öncesi eğitimin amacı, öğrenmeye ilgi 
uyandırmaktır.”

Okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum 
açısından birçok faydası vardır. 0-6 yaş arasını 
kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı 
geliştiği dönemdir. Okul öncesi eğitimde çocukların; 
sosyal ve duygusal gelişimi desteklenerek, ileriki 
yaşlarda da üretken olmaları ve potansiyelini 
kullanabilmeleri hedeflenir. Okul öncesi sosyal 
beceri gruplarınıın çocuklar için önemli katkıları 
vardır. Duygusal olarak; çocuğun, kendi işlerini 
kendisi yapması, sorunlarını kendisinin halletmesi 
ve bazı kararları kendisinin vermesi sayesinde 
kendine güveni yükselir. Fiziksel olarak, kesme, 
yapıştırma, boyama, kalem kullanma gibi 
faaliyetlerin düzenli olarak yapılması sonucu ince 
motor becerileri gelişir. Ayrıca koşma, zıplama, 
fırlatma, tırmanma gibi kaba motor fonksiyonlarını 
da kullanır ve geliştirir. Zihinsel olarak; nesneleri 
eşleştirme, sınıflandırma, ölçme, gözlem yapma 
ve fikirler üretme gibi matematik ve bilim 
becerilerini kazanır. Canlandırma, taklit ve hayali 
oyunlar sayesinde hayal gücü gelişir. Dil becerileri; 
Kitapları incelemek, boyama ve çizimler yapmak, 
sohbet etmek gibi faaliyetler ile okuma ve yazma 
yetilerinin gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca okul 
öncesi faaliyetlerin dikkat ve konsantrasyon 
gerektirmesi çocuğun beyninin bu fonksiyonlarının 
gelişimine katkıda bulunur. Dikkat eksikliği sorunu 
ve öğrenme güçlüğü olan çocukların erken fark 
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GenÇlik, ÇOCUk ve Aile 
dAnışMAnlık Merkezi 

ÇAlışMAlArıylA dikkAT ÇekiyOr 
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edilmesi ve okula başlamadan gerekli önlemlerin 
alınmasını sağlar. Tüm bunlar da okula hazır 
olması ve okul başarısı açısından önem taşır. Okul 
öncesi sosyal beceri gruplarında etkinlik çeşitleri; 
Serbest zaman oyunları, drama ve oyunlar, 
sanat etkinlikleri, Türkçe dili etkinlikleri, müzik 
etkinlikleri (şarkı, dans vb), Fen ve Doğa (deney) 
çalışmaları, Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, 
aile katılımı. 

Dikkat Toplama ve Konsantrasyon 
Eğitimi - Hızlı Algılama ve Okuma 
Eğitimi
Gençlik, Çocuk ve Aile danışmanlık merkezinin 
eğitim faaliyetleri tüm yıl boyunca ara vermeden 
devam ediyor. Merkezde uzman eğitmenlerce 
öğrencilerin bireysel ve akademik başarılarını 
artırmayı hedefleyen “Dikkat Toplama ve 
Konsantrasyon Eğitimi” “Hızlı Algılama ve 
Okuma Eğitimi” uygulanmakta. Öğrenciler keyifli 
etkinliklerle dikkatlerinin kalitelerini, algılarını 
ve okuma verimlerini artırıyorlar, bunların 
yanı sıra başarı için gerekli stratejilerle birlikte 
farkındalıklarını geliştiriyorlar. Peki dikkati 
artırmanın ve okuma verimini geliştirmenin önemi 
nereden gelmektedir? Hayatın her alanında birincil 

derecede öneme sahip olan dikkat kavramı, konu 
öğrenme olunca ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü 
öğrenmenin ilk ve en önemli basamağı “dikkat”tir. 
Ayrıca okuma en temel öğrenme eylemidir. Tüm 
öğrenme faaliyetlerimizin % 60-70 ‘ini okuma 
yoluyla sağlıyoruz. Uygun egzersiz ve etkin okuma 
stratejileri ile okumamızın verimini artırmak 
mümkündür. Bu eğitimlerin amacı; bilgiyi etkin 
bir şekilde kullanan, özgüveni yüksek, kendini 
gerçekleştiren bireyler yetiştirmektir. 
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Keçiören Çocuk 
Kulübünde 
Eğlence Var!
Yoğun geçen bir 
dönemin ardından 
Keçiören Çocuk 
Kulübü minik 
üyelerine bir eğlence 
düzenledi. Yarıyıl 
eğlencesi adı altında 
düzenlenen etkinlikte, 
çeşitli oyunlar oynayıp 
müzikle keyifli vakit 
geçirerek dans eden 
minikler, eğlencenin 
tadını çıkardılar. 
Resim yarıyıleğlence

Keçiören 
Çocuk Kulübü 
Miniklerinin 
Tiyatro Keyfi
Keçiören Çocuk 
Kulübü öğrencilerini 
yarıyıl tatilinde 
çeşitli etkinliklerle 
miniklerin yüzünü 
güldürdü. Minikler, 
eğitmenleri eşliğinde 
tiyatroya gitti. 
Çocuklar oyun 
boyunca keyifli 
dakikalar geçirirken, 
yüzlerinden tebessüm 
eksik olmadı. 
Oyun bitiminde 
öğretmenlerine 
teşekkür eden üyeler, 
mutlu bir şekilde 
evlerine döndüler.
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keÇiören ÇOCUk kUlüBü 
eğlenceli etkinliklerine

devam ediyor 
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Keçiören Çocuk 
Kulübünde Tatil 
Eğlenceleri
Keçiören Çocuk Kulübü’nün 
minikleri yarıyıl tatilinde 
birbirinden hareketli ve 
eğlenceli günler yaşadı. 7-14 
yaş arası üyeler, birbirinden 
farklı yeteneklerini 
sergileme imkanı bularak, 
eğlenceli ve neşeli günler 
geçirdiler. Üyeler, dans, 
taklit vs gibi alanlarda 
yeteneklerini arkadaşlarına 
gösterdiler. 
Resim yarışma

Keçiören Çocuk 
Kulübünde Satranç 
Turnuvası 
Keçiören Çocuk Kulübü 
yarıyıl tatilinde 15 günde 
15 program kapsamında 
yapılan projeye satranç 
turnuvasıyla start verdi. 
Keçiören Çocuk Kulübünde 
yapılan satranç turnuvasında 
bir dönem boyunca 
öğrendiklerini sergileyen 
üyeler, kıyasıya yarıştılar. Üç 
turdan oluşan turnuvanın 
sonunda dereceye giren 
üyelere ve tüm katılımcılara 
karne hediyeleri eğitmenleri 
tarafından verildi.

Keçiören Çocuk 
Kulübü Çuval 
Yarışıyla Eğlendi
Keçiören Çocuk Kulübünde 
düzenlenen eğlenceli 
etkinliklerden bir diğeri 
de, çuval yarışmasıydı. 
On tur şeklinde yapılan 
eğlenceli yarışmadan her 
turun birincileri yarıştı ve 
yarışmanın birincisi olan 
üyeye hediyelerin en güzeli 
olan “kitap” ile armağan 
edildi.
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Ahmetler Çocuk 
Kulübü’nün Minikleri 
Oyuncak Müzesinde
Okul öncesi minikleri, Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri 
Fakültesi içinde bulunan  
yüzlerce değişik oyuncağın 
yer aldığı, Oyuncak  Müzesi’ni 
ziyaret etti. Geçmişten 
günümüze her çeşit oyuncağın 
sergilendiği müzede, 200 
yıllık oyuncakları da görmek 
mümkün. Oyuncak Müzesinde, 
geleneksel çocuk oyun 
ve oyuncaklarının çeşitli 
örnekleri sergileniyor. Gerçek 
malzemelerden oluşan 
oyuncaklar, teneke ve tahta 
oyuncaklar, arabalar, bebekler 
miniklerin oldukça ilgisini çekti.

aHMetler çocuk kulüBü 
öğreTiCi Gezilerine 

devAM ediyOr 
Ahmetler Çocuk Kulübünde Seminer
Ahmetler Çocuk Kulübü’nün üyeleri ve velilerine “yangın ve depremden korunma yolları ve yangınla 
mücadele teknikleri” ile ilgili bir seminer verildi ve konu detaylı bir şekilde anlatıldı. Sorularına aldıkları 
cevaplar ile konu hakkında bilgilendirilen üyeler, herhangi bir durumda nasıl davranmaları gerektiği 
konusunda da bilinçlendirildi.
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Ahmetler Çocuk Kulübü’nün 
Vakıflar Gezisi Müzesi
Ahmetler Çocuk Kulübü üyeleri manevi 
değerleri olan farklı bir müzeyi ziyaret 
etti. Türkiye’nin bütün yörelerinden 
toplanmış halı ve kilim örnekleri, 
şamdanlar, Kur’ân-ı Kerimler,  Padişah 
Vakfiyeleri, saatler, Hat levhalarının yanı 
sıra, Ahi Evran Camii’nin 13. yüzyıla 
ait ahşap pencere kanatları ile vaaz 
kürsüleri, çini panolar, para keseleri, 
önceki yıllarda yurt dışına kaçılmış ve 
geri alınmış eser örneklerinden Kabe 
örtüleri ve Sivas -Divriği Ulu Camiine ait 
kapı kanatları, ahşap paneller, Vakıflar 
Genel Müdürlüğünde kullanılmış 
fotoğraf makineleri, cam filmler  ve 
aksesuarları, her türlü teknolojik 
imkanların yardımıyla sergilenmektedir. 
Vakıflar Müzesini ilgiyle gezen üyeler, 
yıllarca korunan değerlerimizi yakından 
görmüş oldular.

Ahmetler Çocuk Kulübü 
Üyeleri Mavi Masa’yı Ziyaret 
Etti
Ahmetler Çocuk Kulübü üyeleri, 
Ankara’nın önemli hizmet merkezi olan 
Mavi Masa’yı ziyaret ettiler. Ankara’nın 
çözüm merkezi ve hizmet sunumunda 
yeni bir dönem olan Mavi Masa çağdaş 
belediyecilik anlayışı olarak Ankara 
halkına sunulmuş önemli bir hizmettir. 
Ankara halkına her konuda yol gösteren 
istek ve şikayetlerin dinlendiği merkez 
olan Mavi Masa’yı 153 no’lu telefondan 
aranabilir. 

Ahmetler Çocuk Kulübü 
Tiyatroda 
Ahmetler Çocuk Kulübü Peyami 
Sefa İlkokulu 3.sınıf öğrencileri ile 
Keçiören’de bulunan Yunus Emre 
Kültür Merkezi’nin hazırladığı,  
“Karagöz’ün Bahçesi”  adlı tiyatro 
oyununu izledi. Sağlıklı beslenmenin 
önemi ve hormonlu yiyeceklerin 
zararlarının anlatıldığı oyunda çocuklar 
hem öğrendi, hem eğlendi.  Üyeler, 
tiyatrodan sonra Gençlik Parkında kısa 
bir gezinti de gerçekleştirdiler. 
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Ansera Miniklerinin İlk 
Karne Sevinci
Ansera Gençlik Merkezinde faaliyet 
gösteren 4 yaş çocuk grubu miniklere 
hizmet veren kreşte karne heyecanı 
yaşandı. Okul öncesi eğitimle, 
çocukların öğrenim yaşamlarını 
belirleyecek olan zihinsel, duygusal 
gelişimleri, eğitim programı 
çerçevesinde yürüten Ansera kreşinde 
minikler, karne sevinci yaşadılar.

Ansera Gençlik Merkezi 
Üyelerinin Tiyatro Keyfi
Ansera Gençlik Merkezi’nin minik 
üyeleri ve velileri “Küçük Prens” adlı 
oyunu izledi. Görselliğiyle de öne çıkan 
oyunu izleyen üyeler, oldukça keyifli 
vakit geçirip mutlu oldular.  Hatıra 
fotoğrafı da çektirtmeyi ihmal etmeyen 
üyeler, keyifli bir etkinlikle mutlu bir 
şekilde günü tamamladılar.

Ansera Gençlik Merkezi 
Üyeleri Sinemada
Ansera Gençlik Merkezi’nin minikleri, 
merkezde bulunan sinema salonunda, 
sinema keyfi yaptılar.  Güzel vakit 
geçiren üyeler, film sonunda etkinliğin 
tekrarı konusundaki isteklerini de 
belirttiler.

Ansera Gençlik Merkezinden 
Anlamlı Bir Yardım 
Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Ansera Gençlik Merkezi Diyarbakır’da 
bir ilköğretim okuluna bot-kaban 
yardımında bulundu. Hediyelerine 
oldukça memnun olan miniklerin 
mutluluğu gönderdikleri fotoğraftaki 
gülen yüzlerinden belli oluyordu.

AnserA GenÇlik 
Merkezinde eğlenCeli 

Günler 
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Sokakta Çalışan Çocuklar 
Merkezinde Üyelere Güreş 
Sevdiriliyor
Merkeze devam eden7-14 yaş 
aralığındaki Türkmen üyelere bir 
eğitmen eşliğinde güreş dersi 
veriliyor. Çocuklara ata sporumuz 
olan güreş sevdiren ve onları bu 
alandaki turnuvalar için de yetiştiren 
merkez, spor disiplinini üyelerin 
yaşamlarında da içselleştirmesini ve 
yaşam biçimlerine faydalı olmasını 
amaçlıyor.

Üyelerin Judo 
Turnuvasındaki Başarıları
Sokakta Çalışan Çocuklar Merkezi 
judo takımı, 19 Mayıs Kapalı Judo 
Spor Salonunda Orta Okullar Arası 
Türkiye Şampiyonası seçmelerinde 
zorlu bir mücadele vererek başarıya 
ulaştılar. Orta Okullar Türkiye 
Şampiyonası seçmelerinde derece 
yapan judocular, 32 kg.da Berivan 
Korkmaz altın madalya, 44 kg.da 
Şüheyda Karaben gümüş madalya, 
55 kg.da Mert Çınar, 66 kg.da 
Mihrali Turunç bronz madalya 
kazanmışlardır. 

Sokakta Çalışan Çocuklar 
Merkezi Üyelerine Sağlık 
Taraması
Geçtiğimiz günlerde, özel bir tıp 
merkezinde, Sokakta Çalışan 
Çocuklar Merkezi Türkmen 
üyelerinin detaylı bir sağlık 
kontrolleri yapıldı. Üyelere, sağlık 
durumları hakkında bilgi verildi. 
Üyeler, onlara bu imkanı sağlayan 
bütün yetkililere, tıp merkezi 
doktorlarına ve tüm çalışanlarına 
teşekkürlerini ilettiler.
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sOkAkTA ÇAlışAn ÇOCUklAr Merkezi 
ÇAlışMAlArınA devAM ediyOr 
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Pursaklar Aile Yaşam 
Merkezi Üyelerinden Mini 
Konser
Pursaklar Aile Yaşam Merkezi’nin 
“gitar kulübü” öğrencileri, yarıyıl 
tatilinin son gününde mini bir 
konser vererek neşeli bir gün 
geçirdi. Öğrendiklerini ve hünerlerini 
sergileme imkanı da bulan üyeler, 
orkestra uyumunu dinleyici ile 
buluşturarak dinleyicilerin de 
kulaklarının pasını sildi.
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Pursaklar
aile yaşam merkezi

eTkinliklerine devAM ediyOr 

Pursaklar Aile Yaşam Merkezi Üyelerinden “Elma Şekeri” Yapımı
Pursaklar Aile Yaşam Merkezi yarıyıl tatilinin her günü üyelerini ağırlamaya devam etti. Eğlenceli 
etkinliklerle, üyelerin tatil günlerini şenlendiren merkez, üyelerini, bu kez, “el yapımı elma şekeri” 
etkinliğinde buluşturdu. Faaliyete katılan her bir üye, personel gözetiminde elmalarını karamele batırarak 
elma şekeri yapımına ortak oldu.

Pursaklar Aile 
Yaşam Merkezi’nin 
Minikleri Kış Aylarının 
Güzelliklerini Renklerle 
Kağıda Döktü 
Pursaklar Aile Yaşam Merkezi 
miniklerine keyifle katılım 
sağlayacakları bir etkinlik 
gerçekleştirdi. Kış ayının 
güzelliklerini, eğlencesini, 
o muhteşem Ankara 
manzarasının yansımasını 
kağıda dökecekleri bu etkinlikte 
üyeler, hayallerini yarıştırdılar. 
Katılım sağlayan tüm üyelerin 
resimleri güzellikleriyle göz 
doldurdu. Yarışmada birincilik, 
ikincilik ve üçüncülük ödülleri 
kazanan üyeler ise oldukça 
mutlu oldu.
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Pursaklar Aile Yaşam 
Merkezinde Karaoke 
Eğlencesi
Pursaklar Aile Yaşam Merkezi üyeleri 
için bir karaoke etkinliği düzenledi. 
Etkinliğe, çocuk kulübü, gençlik 
merkezi üyeleri ve velileri katıldı. 
Neşeli gülüşmelerin eksik olmaduığı 
etkinlikte, katılımcılar keyifli 
dakikalar geçirdi.

Pursaklar Aile Yaşam 
Merkezinde Satranç 
Turnuvası
Pursaklar Aile Yaşam Merkezi satranç 
turnuvası düzenledi. Öğrendiklerini 
sergileme ve kendilerini ölçme imkanı 
da bulan üyeler, heyecan içerisinde 
yarıştı. Turnuva, beş tur üzerinden 
gerçekleşti. Yarışmacılar, her turda 
rakiplerini eleyerek bir üst tura 
geçtiler. Satranç turnuvasında dikkat, 
konsantrasyon, sabır, sebat ve sıralı 
düşünme birçok becerinin çocuklara 
kazandırılması amaçlanmıştır. İlk üçe 
giren yarışmacılar, çeşitli hediyelerle 
ödüllendirildi.

Çocuk Kulübü Üyeleri 
“Sigaranın Zararları” 
Konulu Bir Pano Hazırladı
 Pursaklar Aile Yaşam Merkezi Çocuk 
Kulübü üyeleri “sigaranın zararları” 
hakkında etkinlik düzenledi. Üyeler, 
sigaranın insan vücudu üzerindeki 
etkilerinden, zararlarından ve 
sigaranın sebep olduğu hastalıklardan 
bahsettiler. Ve sigaranın zararlarını 
çizimleriyle kağıda dökerek 
resmettiler. Resimleriyle bir pano 
oluşturdular.

Pursaklar Aile Yaşam 
Merkezinde Şiir Yarışması
Merkez minik üyeleri için “Öğretmen” 
konulu bir şiir yarışması düzenledi. 
Katılımcıların arasından dereceye 
giren öğrencilere hediyeleri takdim 
edildi.

E
TK

İN
LİK



ÇocuklarınÇocukların

ANKARASI

26

E
TK

İN
Lİ

K

Akyurt Aile Yaşam 
Merkezinde “Taş 
Boyama” 
Merkez, yarıyıl tatili boyunca 
etkinliklerine ara vermeden 
devam etti ve her bir etkinliğe 
bir yenisi eklendi. Merkezde ilk 
defa gerçekleşen “Taş Boyama” 
etkinliği tüm üyelerin dikkatini 
çekti. Birbirinden güzel ve 
dikkat çekici taşları sağlığa 
zararlı olmayan özel boyama 
malzemeleri ile boyayarak 
renklendiren çocuk kulübü 
üyeleri, yaptıkları bu etkinlik 
ile çok mutlu oldular. Bugünün 
birer hatırası olarak kendilerine 
armağan edilen boyadıkları 
taşları birer mücevhermişçesine 
çok severek evlerine götürdüler.

akyurt aile yaşam 
merkezi

eğlenCe dOlU
Çocuklar Yarışıyor
Merkezde 1.si “Gençler Yarışıyor” ismiyle yapılmaya başlanan ve artık geleneksel olma yolunda olan etkinlik, 
2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı sömestr tatilinde “Çocuklar Yarışıyor” adı altında gerçekleşti. Katılımın 
çok yüksek olduğu bu etkinlikte, hazırlanan yarışma platformunu gören çocuk kulübü üyeleri, programa 
katılmak için heyecanla beklediler. Yarışmacı taleplerini karşılamak ve isteyen her üyeyi oyun sahasına 
alabilmek için eğitmenler ve jüri yoğun çaba sarf etti. Yarışma içerisinde mücadele eden ve eğlenen üyeler, 
yarışmanın sık sık tekrarlanmasını istediler. 
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Akyurt Aile Yaşam Merkezinde Kondisyon Yarışması
Merkezde tekvando derslerine katılan çocuk kulübü üyelerinin hem kendilerini denemek ve sınamak, hem 
de öğrendiklerini hocalarına arkadaşlarına ve velilerine göstermek için düzenlenen kondisyon yarışmasında, 
yeni renkli anlar yaşandı. Öğrendikleri yeni hareket ve duruşları kalabalık karşısında sergilemeye alışan 
sporcular, ilk gösteriden bu yana, kendilerini ne kadar geliştirdiklerini hocalarına özgüvenli bir şekilde 
gösterdiler. 

Çubuk Aile Yaşam Merkezinde Karne 
Tatili Bir Başka Güzel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çubuk Aile 
Yaşam Merkezi, yarıyıl tatili nedeni ile üyelere 
‘Karne Eğlence Şenliği’ programı yapıldı. Merkez 
salonunda gerçekleşen, eğitmen ve üyelerin 
sahne aldığı programa üyeler, aileleri ve davetliler 
katıldı. Programda birbirinden renkli gösteri ve 

yarışmalar ilgiyle izlendi. Ayrıca şenlikte, yarıyıl 
tatilinde düzenlenen turnuva ve yarışmalarda 
dereceye giren üyelere ödülleri verildi. Yarıyıl tatili 
nedeni ile merkezde yapılan eğlence programında 
gitar, mumya yapma, kaşıkla top taşıma, sandalye 
kapma gibi etkinliklerle üyeler, eğitimde birinci 
dönemin stresini biraz da olsa üzerlerinden atarak 
eğlenceli dakikalar geçirme fırsatı buldular.

Çubuk Aile Yaşam Merkezi 
Etkinlikten Etkinliğe Koşuyor
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Huzur Evi 
Sakinlerinden 
Ziyaret
Çubuk’ta sosyal ve kültürel 
hayatı canlandırmayı 
hedefleyen ve her yaş 
grubuna hizmet veren 
Çubuk Aile Yaşam Merkezi, 
huzurevi yaşlı bakım ve 
rehabilitasyon merkezi 
yaşlılarını çiçeklerle ağırladı. 
Grup, öncelikle merkez 
birimlerini gezerek bilgi aldı. 
Sinema salonunda misafir 
edilen gruba merkezin 
hedefleri ve çalışmaları 
hakkında kısaca bilgi verildi. 
Yapılan ikram ile sona eren 
ziyarete katılan huzurevi 
sakinleri, kendilerine 
gösterilen sıcak ilgiden 
duydukları memnuniyeti 
dile getirirken merkez 
imkanlarından bundan sonra 
daha çok yararlanmak için 
yeniden ziyaret etme ve üye 
olma isteklerini ilettiler.

Çubuk’ta Üyeler 
Yetenek ve Bilgilerini 
Sergiledi
Çubuk Aile Yaşam Merkezi, 
aylık yarışma, gezi, gösteri 
ve turnuvalar programı 
çerçevesinde Şubat 
ayında da üyelerini renkli 
etkinliklerle eğlendirdi. 
Merkez içinde hızlı okuma 
yarışması, masa tenisi, film 
gösterisi, karaoke, mangala 
satranç, jenga yarışmalarının 
yanı sıra, resim terapisi ve 
agat taşı atölye gezisi gibi 
birbirinden renkli etkinlikler 
düzenlendi. Üyeler, bu 
yarışmalarla çeşitli alanlarda 
yetenek ve bilgilerini sınama 
imkanı bulurken, hem 
eğlenceli vakit geçiriyor; hem 
de turnuvaların sonunda 
çeşitli ödüller kazanıyorlar.
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Mamak Çocuk Kulübünde Büyük 
Mutluluk
Mamak Çocuk Kulübü bir dönemini tamamladı. 
Yarıyıl tatilinde de faaliyetlerini sürdüren kulüp, 
üyelerini çeşitli etkinliklerde buluşturdu. Dönem 
oyunca düzenli olarak anasınıfından faydalanan 
üyeler, ilk karnelerini almanın mutluluğu 
içindeydiler. Türkçe, Matematik, İngilizce, 
Güreş, Jimnastik, Futbol ve Resim kurslarına 
katılan üyelere de dönem sonu eğlence 
programı düzenlendi. 

Mamak Çocuk Kulübü Aile İçi 
İletişim Konulu Seminer 
Mamak Çocuk Kulübü velilerine “Aile İçi 
İletişim” konulu seminer düzenledi. Gençlik 
Parkı Necip Fazıl Salonunda düzenlenen 
seminer çok sayıda davetli tarafından ilgi gördü. 
İlk olarak Mamak Çocuk Kulübü slaytı izlendi. 
Daha sonra halk ekibi misafirlere bir gösteri 
sundu. Seminer uzman psikolog tarafından 
verildi. Soru-cevap bölümünün de yer aldığı  
seminerde veliler, sorularına cevap alma imkanı 
da buldular.

mamak Çocuk kulüBü 
etkinliklerini sürdürüyor 

Mamaklı Üyelerin 
Bowlingdeki 
Mücadeleleri 
Mamak Çocuk Kulübü üye 
öğrencilerini eğlenceli dakikalar 
geçirmeleri amacı ile bir bowling 
salonuna götürdü. Gruplara ayrılan 
üyeler birbirleri ile tatlı bir rekabet 
içerisinde yarıştılar. Eğlenceli 
dakikalar geçiren üyelerin oyun 
boyunca neşeleri hiç eksik olmadı.

Mamak Çocuk Kulübü Tiyatroda
Mamak Çocuk Kulübü üyeleri Gençlik Parkı Necip Fazıl Sahnesinde Dünya Çocuk Hakları dolayısıyla  ‘Kendi 
Oyununu Kendin Yaz’ adlı tiyatro oyununu izleme fırsatı buldular. Oyun içeriği ve görselliği ile üyelerin 
ilgisini çekecek nitelikteydi. Böylece üyeler, çocuk hakları hakkında bilgilendirilmiş ve bilinçlendirilmiş 
oldu. Eğlenerek öğrenen üyeler, oyunun sonunda beğenilerini dile getirdiler.
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Sincan Aile Yaşam Merkezi 
Üyelerinin Satranç Başarısı 
Ankara’da yapılan Küçükler ve 
Yıldızlar İl Birinciliği Satranç 
turnuvası sonunda satranç kursu 
katılımcılarından Hasan Melih Ölmez 8 
Yaş Genel kategorisinde birinci, Deniz 
Alpaydın 18 Yaş Genel kategorisinde 
Birinci, Beyza Göksu 13 yaş kızlar 
kategorisinde birinci, Enes Kaan 
Çağlar 11 Yaş Genel kategorisinde 
ikinci ile eş puanlı altıncı, Taha Göksu 
14 Yaş Genel kategorisinde beşinci, 
Mustafa Burak Zengin 11 yaş genel 
kategorisinde 4 puan, Elif Beyza Işık 
8 Yaş kızlar kategorisinde 4 puan 
almıştır. 

sincan aile yaşam merkezi 
ETKİNLİKLERİNE DEVAM 

EDİYOR 
Sincan Aile Yaşam Merkezinde Karne Dağıtım 
Sincan Aile Yaşam Merkezinde faaliyet sınıfının minikleri için karne dağıtım töreni düzenlendi. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Vedat Üçpınar ile Kültür ve 
Sosyal İşler Dairesi Başkanı Büşra Aldoğan da miniklerin karne heyecanına ortak oldu.
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273 40 58 - 272 05 88
 01 - 02

Sincan Aile Yaşam 
Merkezinde 
Bilardo Turnuvası
Sincan Aile Yaşam 
Merkezinde düzenlenen 
Gençlik Merkezi bilardo 
turnuvası sona erdi. 
Çekişmeli ve heyecanlı 
geçen turnuvanın 
final karşılaşmasında 
rakibini yenen tecrübeli 
oyunculardan Celal Temel, 
Çağrı Yüksel, Mertcan 
Karakuş başarı gösteren 
sporcular oldu.

Sincan Aile Yaşam 
Merkezi Üyelerinin 
Tiyatro Keyfi
Sincan Aile Yaşam 
Merkezi Çocuk Kulübünün 
minik üyeleri, Yunus 
Emre Kültür Merkezinde 
sahnelenen tiyatro 
oyununu izledi. ‘Tiyatroya 
gitmeyen çocuk kalmasın’ 
sloganı ile harekete 
geçen Sincan Aile Yaşam 
Merkezi bu ay sonu itibari 
ile 200’e yakın üyeyi 
tiyatro ile tanıştırdı.




