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Sevgili Çocuklar,

İhtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştıran ve onları çeşitli alanlarda destekleyen 
Ankara Büyükşehir Belediyesi hizmetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e yaraşır projeler üretmeyi; Başkentlilerin, huzuru ve 
refahı için çalışmayı sürdürüyor. 

Sevgili çocuklar ve gençler,

Sosyal ve kültürel alanda önemli çalışmalara imza atan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
toplumun her kesimine hizmetlerini sürdürürken bugün olduğu gibi, gelecekte de 
çeşitli merkezleri aracılığıyla sizlerin yanında olmaya, yeni projeleri ve çalışmalarıyla siz 
çocuklara destek vermeye devam edecek. 

Sevgili Çocuklar,
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Ansera Gençlik Merkezi 
Etkinliklerine Hız Kesmeden 

Devam Ediyor 
Ansera Gençlik Merkezi Üyeleri 
Anıtkabir’de
Ansera Gençlik Merkezi üyeleriyle birlikte 
Anıtkabir’e bir ziyarette bulundu. Çevreyi 
ilgiyle ve dikkatle inceleyen üyeler, fotoğraf 
çekilmeyi de ihmal etmediler.

Ansera Gençlik Merkezinde 
Aşure Dağıtımı
Ansera Gençlik Merkezi Muharrem ayı 
sebebiyle aşure etkinliği gerçekleştirildi. 
Yapılan aşure, üyelere ve velilerine ikram 
edilerek paylaşmanın önemi vurgulandı. 
Etkinlik keyifli bir sohbet eşliğinde devam 
etti ve çekilen hatıra fotoğraflarıyla son 
buldu.

Ansera’nın Minikleri Evcil 
Hayvanlar Parkında
Ansera Gençlik Merkezi üyeleri için Evcil 
Hayvanlar Parkına bir gezi düzenledi. 
Birbirinden farklı hayvanları canlı olarak 
görmenin şaşkınlığını yaşayan üyeler, 
meraklı ve ilgili gözlerle etrafı ve hayvanları 
incelediler. 

Ansera Gençlik Merkezi’nin 
Minik Üyeleri Hem Geziyor 
Hem Öğreniyor
Ansera Gençlik Merkezi minik 
üyeleriyle birlikte THK Müzesine bir 
gezi düzenleyerek, onları geçmişe bir 
yolculuğa çıkardı. Minikler müzede, Türk 
havacılık tarihinin gelişimini fotoğraflarla 
gözlemlediler. Müzeyi ilgi ve merakla 
gezen minik üyeler, Türk Havacılık tarihini, 
Türk Havacılığı’nın ilerleme aşamalarını 
öğrenmekle beraber Hezarfen Ahmet 
Çelebi’yi de müze görevlilerinden dinleme 
fırsatını buldular. 
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Aktepe Çocuk Kulübü 
Etkinlikleriyle Dikkat Çekiyor 

Aktepe Çocuk Kulübünde Bir Doğum Günü Kutlaması Daha: Mutlu Yıllar! 
Aktepe Çocuk Kulübünde anasınıfı etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Anasınıfına gelen minikler 
kesme, yapıştırma, Türkçe dil etkinlikleri, tekerleme, İngilizce, drama v.b etkinliklerin yanında yeni yaşlarına 
yepyeni arkadaşlarla beraberce girmenin mutluluğunu yaşıyorlar. “Minik Kâşifler” grubu üyesi Eymen’in 
yeni yaş mutluluğunu pasta eşliğinde anasınıfı eğitmenler ile beraber alkışlar ve şarkılarla yaşadı. Eymen 
adına sınıfta düzenlenen partiye ailesi de katıldı.

Aktepe Çocuk 
Kulübünde Aşure 

İkramı

Aktepe Çocuk Kulübü 
personeli, her yıl olduğu gibi 
bu yıl da birliktelik, uyum ve 
paylaşmanın sembolü aşure 

yaparak üye, veli ve çevre 
esnaf ile paylaştı. Aşure, 

anasınıfı minikleri dahil tüm 
üye ve velilere bol bol ikram 

edildi.
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Aktepe Çocuk kulübünde “Cumhuriyet Bayramı” 
Aktepe Çocuk Kulübünde de Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm hafta boyunca sürdü. Geleceğin teminatı 
olan minik üyelere, bayrak ve vatan bilinci/sevgisi aşılayan, ecdadını tanıyan ve vatan sevgisi yüksek gençler 
olarak yetişmesi için katkıda bulunan merkezde, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bu kapsamda birçok 
etkinlik gerçekleştirildi. Hep bir ağızdan İstiklal Marşı söylendi, şiirler okundu. Anasınıfında çeşitli faaliyetler 
yapıldı. Kulüpte Cumhuriyet Panosu oluşturuldu. Birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel günlere adım 
atacağımız nice Cumhuriyet Bayramlarını kutlama temennileriyle etkinlikler tamamlandı.



ÇocuklarınÇocukların

ANKARASI

6

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “4 Ekim Hayvanları 
Koruma Günü” nedeniyle, Pir Sultan Abdal 
İlköğretim Okulu ile birlikte etkinlik düzenledi.
 Düzenlenen programa belediye bürokratları, Pir 
Sultan Abdal İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet 
Özsoy ile öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan etkinlikte konuşan Pir Sultan Abdal 
İlköğretim Okulu Müdürü Mehmet Özsoy, “Canlılar 
Dünyası; insanlardan, bitkilerden ve hayvanlardan 
oluşur. İnsanların hayvanlarla olan ilişkileri çok 
eskilere dayanır. Önceleri hayvanları sadece gıda 
ve yolculuk aracı olarak gören insanların zamanla 
bakış açıları değişmiş, onlara şefkat götermeye, 
evcilleştirmeye ve onlarla dostluklar kurmaya 
başlamışlardır” dedi. Hayvan severlerin; insanların 
hayvanlara daha iyi davranmalarını ve hayvanların 
daha iyi koşullarda beslenme ve korunmalarını 
sağlamak amacıyla “Hayvanları Koruma Birliği”ni 
kurduklarını anlatan Mehmet Özsoy, “Bugün 
uygar ülkelerde hayvan hastaneleri kurulmuştur. 
Veterinerler, hayvan hastalıklarını belirleyip 
iyileştiriyorlar. Hayvan hastalıklarına karşı önlem 
alınıyor. Hayvanları hastalıklardan korumak için 
aşı yapılıyor.” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi 
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube 

Müdürü Paşa Enver Baysa da, şunları söyledi: 
“Bizler bu dünyanın canlılarıyız. Doğayı koruyup 
kollamak, hepimizin en büyük gayelerinden olmalı. 
Hiçbir canlı doğada tesadüfen var olmamıştır. 
Her canlı dünya yaşamında roller alır ve bu roller 
bozulduğunda yaşadığımız dünyanın dengelerinde 
tahribatlar başlar. Hayvanlar da doğduğumuz 
andan itibaren peluş oyuncaklar ya da oyuncak 
hayvanlar olarak hayatımıza girmeye başlar. 
Hayvanlar, yaşamımızda duygusal, sosyal, fiziksel, 
zihinsel gelişmemize katkıda bulunmaktadır. 
Her hayvan farklı renklere, özelliklere, şekillere 
sahiptir. Bu durum bizlerin araştırma, analiz etme, 
kategori yapma, ilişki kurma, problem çözme vb. 
becerilerimizin gelişmesine yardımcı olur.” Son 
yıllarda yapılan araştırmalarda, evcil hayvanların 
insanların bağışıklık sistemini güçlendirdiği 
ve ilerleyen yaşlarda daha az hastalandığını 
ortaya çıkardığını kaydeden Paşa Enver Baysa, 
“Hayvanlarımızı atılır, satılabilir bir nesne olarak 
görmemeliyiz. Bir hayvan besliyorsak onların da 
duyguları, canları olduğunu asla unutmamalıyız. 
İhtiyacı olan gıdasına, suyuna dikkat etmeliyiz, 
hayvanlarımıza zaman ayırmayı ihmal etmemeliyiz 
ve düzenli olarak sağlık kontrollerini veteriner 
hekimlere yaptırmalıyız” dedi. Baysa, Ankara 
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Büyükşehir Belediyesinden 
“Hayvanları Koruma Etkinliği” 
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Büyükşehir Belediyesi olarak Ankaralı vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek için Alo 153 No’lu mavi 
masaya, çalışmaları ile ilgili görüş, düşünce, şikayet ve tavsiyelerde bulunulabileceğini söyledi.
Etkinlikte, Veteriner Hekim ve Köpek Eğitim Uzmanı Tarkan Özvardar’ın “Axel” isimli köpeği ile yaptığı 
gösteri, çocukları ve büyükleri hem eğlendirdi hem de ilgiyle izlendi. Özvardar’ın köpeği “Axel” ile yaptığı frizbi 
oyunu ve sevimli köpeğin komutlara göre iki ayak üstünde eğitmenin etrafında yürümesi, büyük alkış aldı. 
Köpek Eğitim Uzmanı Murat Gümüş de köpeği “Heki” ile küçük, büyük herkesin merakla izlediği eğlenceli 
bir gösteri sundu.
Etkinlikte Pir Sultan Abdal İlköğretim Okulu öğrencileri hayvanlarla ilgili çeşitli şiirler okurken, Ağustos 
Böceği-Karınca oyunu ve halk oyunları gösterileri ile Kedi Misket, etkinliğe renk kattı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından programda patlamış mısır, pamuk şeker, misket kedi maskesi, boyama 
kitapları gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.
İsteyen çocuklar Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta yüzlerine boyama yaptırırken, şişme 
oyun alanında gönüllerince oynayıp keyifli bir gün geçirdi.
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Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 
minik öğrencileri misafir etti. İtfaiye Merkezi’ni 
ziyaret eden ana okul öğrencileri, cadde ve 
sokaklarda hızla geçen, kırmızı rengi, yanıp sönen 
lambaları ve siren sesleriyle tanıdıkları, itfaiyecileri 
yakından görme ve tanıma fırsatı buldular. 
Merkezde görevli itfaiye eğitim uzmanları, 
miniklere ilk olarak, yangına yol açan ateş ve ateş 

kaynaklarını tanıttı. İtfaiyeciler, yangınların çoğu 
zaman dikkatsizlik ve ihmal sonucu meydana 
geldiğine dikkat çekerek, miniklere, ateş ve ateş 
kaynaklarından uzak durmaları uyarısında bulundu. 
Yangına başlangıç aşamasında müdahalenin çok 
önemli olduğunu, can ve mal kaybının önlenmesinde 
etkin rol oynadığını anlatan uzmanlar, yangın 
tüpüyle ateşin nasıl söndürüleceğini gösterdiler. 

Ankara İtfaiyesi’nin
Minik Misafirleri 
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Miniklere yaşlarının çok küçük 
olduğunu söyleyen ve yangın tüplerini 
kullanabilmeleri için biraz daha 
büyümeleri gerektiğini anlatan eğitim 
uzmanları, kendilerine düşen görevin 
herhangi bir ateş gördüklerinde ortamdan 
uzaklaşarak, büyüklerine haber vermeleri 
olduğunu söylediler. 
Daha sonra İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nda 
ilk defa eğitim amaçlı kullanıma başlanan 
“elektronik yangın söndürme similasyonu 
cihazının” ekranından, temsili yangın 
ve buna bağlantılı olarak da duman 
similasyonu gerçekleştirildi. 
Tatbikatın ardından, eğitim uzmanlarının 
“Kim itfaiyecilik mesleğini seçmek 
istiyor?” sorusuna, minikler yarışırcasına 
parmak kaldırarak itfaiyeci olacakları 
cevabını verdiler. 
Anaokulu öğrencilerini, itfaiyeciler ve 
itfaiyecilikle ilk tanışması, yaşadıkları 
eğlenceli ve sıcak ortam oldukça mutlu 
etti. Miniklere boyama kitapçığı armağan 
edildi.
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Gençlik Parkı Gençlik 
Merkezi Etkinlikleriyle 
Adından Söz Ettiriyor
Gençlik Parkı Gençlik 
Merkezinde, yeni eğitim – 
öğretim dönemiyle birlikte 
üyelerine, drama, İngilizce, 
işaret dili derslerine başladı. 
Merkezin kondisyon salonu, 
masa tenisi, bilardo vb 
gibi imkanlarından da 
yararlanmaları için kişilerin 
merkeze üye olmaları yeterlidir. 
Merkezin sinema salonu 
bulunmaktadır. Merkezde, 
eğitici/dinlendirici gösterimler 
- seminerler yapılmakta ve 
dersler arasında, üyelere, 
doğum günü kutlamaları vb 
gibi dinlenme, sosyalleşme 
ve motivasyon arttırmaya 
yönelik etkinliklere imkan 
verilmektedir.

Gençlik Parkı Gençlik 
Merkezi Etkinliklerine 

Devam Ediyor 
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Büyükşehir Belediyesi’nin, Cinnah Caddesi’nde 
bulunan ve genellikle 60 yaş üzerindeki, 
“öğrenmenin yaşı yok” diyenlerin tercih ettiği ve 
bilgisayar, akıllı telefon kullanımını gibi teknolojik 
bilgilerin verildiği Bilgi Erişim Merkezi, yoğun ilgi 
görüyor.
Kırkpınar Alt Geçidi’nde ücretsiz aldıkları kurslarla, 
temel bilgisayar programlarını kolaylıkla kullanan 
60 yaş üstü üyeler, tablet ve akıllı telefonlarıyla, 
popüler sosyal medya platformlarını ve internet 
uygulamalarını kullanmayı da öğreniyor.
Yetkililer, kursların, 7’den 70’e tüm vatandaşlara 
açık olduğunu, ancak Merkez’i, özellikle 60 yaş 
üzerindeki emeklilerin ve ev hanımlarının tercih 
ettiğini ifade ettiler. Merkez’deki kurslara katılan 
teknoloji meraklısı vatandaşlar, torunlarıyla 
ve yakınlarıyla görüntülü konuşuyor, internet 
üzerinden haberleri okuyor, sosyal medyanın 
inceliklerini öğreniyor. Sosyal paylaşım sitelerinin 
popüler uygulamalarını da kurslar sayesinde 
yakından takip eden üyeler, bol bol fotoğraf çektirip, 
takipçileriyle paylaşıyor.
Bilgisayarla ilgili temel programları, verilen 
kurslarda öğrenen üyeler, “öğrenmenin yaşı yok” 
diyerek, “bilgi çağı”na ayak uydurmanın zevkini 
çıkartıyor. Merkezde verilen kursların yanı sıra 

üyeler için ücretsiz pek çok seminer, gezi, turnuva 
ve sergi de düzenleniyor. Yaşlılar ve Gençler Bilgi 
Erişim Merkezi’nde, derslerin yanı sıra çok çeşitli 
geziler de düzenleniyor. Her ay periyodik olarak 
2 kez Devlet Tiyatrolarına giden üyeler, sinema 
günlerinin yanı sıra önemli gün ve haftalarda 
düzenlenen seminerlere katılıyor. Merkez 
bünyesinde, kent içinde ve dışında tarihi ve turistik 
yerler ile müze, kurum, park ve buna benzer birçok 
yere de geziler gerçekleştiriliyor. 

ÖğrEnMEnİn YAşı Yok 
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Edindirme 
Kursları (BELMEK), yeni dönem eğitimlerine 17 bin 
571 kursiyerle başladı. BELMEK’lere her yıl olduğu 
gibi 2017-2018 eğitim yılında da Başkentli kadınlar 
yoğun ilgi gösterdi. Kursiyerlere 6’sı ana merkez 
başta olmak üzere 151 yerde, 31 farklı branşta 370 
usta eğiticiler tarafından eğitim veriliyor. Ankara 
Büyükşehir Belediyesi, tarafından Başkentli 
ev kadınlarının meslek sahibi olmasına olanak 
sağlamak amacıyla 1994 yılında hizmete açılan 
ve bugüne kadar 289 bin 741 kişinin faydalandığı 
BELMEK’ler, bugün her yaş ve meslekten kadının 
hobisini geliştirdiği, yeni bir meslek öğrenerek 
üretimin bir parçası olduğu Türkiye’nin en büyük 
yerel mesleki eğitim kursları olarak yola devam 
ediyor. Haftanın 7 günü eğitimlerin devam ettiği 
BELMEK’lerden, hafta içinde genellikle emekli ve 
ev kadınları, 6 ana merkezdeki kurslardan ise hafta 
sonları özellikle çalışan kadınlar ile öğrencilerden 
oluşan gruplar faydalanıyor. 
Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilen 
kurslar sayesinde, kursiyerler hem meslek 
öğrenerek bütçelerine katkı sağlıyor, hem de 
birbirinden güzel ve kaliteli el ürünlerini ortaya 
çıkararak hobilerini geliştiriyor. BELMEK’lerde 
giyim, mefruşat, yemek, resim, el örgüsü, gümüş 

ve deri işlemeciliği gibi birbirinden farklı branşların 
yanı sıra ebru, taş bebek, çini, mozaik gibi geçmişin 
unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarının da 
geleceğe taşınmasına ev sahipliği yapılıyor. 
Büyükşehir Belediyesi ile İşkur Ankara İl Müdürlüğü 
arasında imzalanan protokol çerçevesinde de, iğne 
oyası, yemek, giyim, ebru ve trikotaj branşlarında 
eğitim veriliyor. BELMEK-İşkur işbirliği 
çerçevesinde ilki 2015 yılında açılan kurslardan 
bu yıl da 666 kişi faydalanıyor. İşkurlu kursiyerlere 
ayrıca İşkur tarafından da cep harçlığı adı altında 
maddi destek sağlanıyor.

“BELMEk”lere Bu Yıl Da
İlgi Büyük 
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Büyükşehir Başarı 
Öğrencileri Yaz 
Tatilinde Kamplarında 
Ağırladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
okullarında takdir ve teşekkür 
belgesi alan 5 bin öğrenciyi, 
Altınoluk Akçay, Akçakoca ve 
Kesikköprü’de bulunan tatil 
kamplarında, yaz boyunca birer 
hafta süreyle ücretsiz ağırladı. 
Her eğitim-öğretim döneminin 
başında “Başarı sizden, tatil 
bizden” diyerek yola çıkan 
Büyükşehir Belediyesi, 
okullarında başarılı olan 
çocuklara karne hediyesi 
vermeyi de ihmal etmiyor. 
Eğitim öğretim döneminde 

Büyükşehir’den
“Her şey Dahil” Tatil Kampları 
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öğrencilerin başarılı olması için desteklerini 
sürdüren Büyükşehir, yaz tatili gelip okulların 
kapanmasıyla da başarılı olan öğrencileri tatile 
götürüyor. 
Her şey dahil tatil kamplarında, çeşitli etkinliklerin 
yer aldığı ve otel konforunda hizmet veren 
tesislerde konaklayan öğrenciler, tarih ve kültür 
gezilerine, eğlenceli spor aktivitelerine katılıyor. 
Doğası ve tarihi yerlere yakınlığıyla göz dolduran 
Altınoluk-Akçay Kampı’na katılan öğrenciler her 
yaz, Çanakkale-Gelibolu’daki şehitlikleri ziyaret 
ediyor. Büyükşehir Belediyesi’nin tahsis ettiği 
otobüs ve rehber eşliğinde Çanakkale Şehitlerini 
ziyaret eden öğrenciler, bir günü burada geçirerek, 
rehberlerinden bölgede yaşananları öğrenerek, 
şehitlere dualar edip manevi bir yolculuğa çıkıyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara dışında hizmet 
veren bir tesisi de Akçakoca’da bulunuyor. Denizin 
mavisi ile doğanın yeşilinin buluştuğu bir noktada 
olan Akçakoca Kampı’na katılan öğrenciler, Fakıllı 
Mağarası, Ceneviz Kalesi, Aktaş Şelalesi başta 
olmak üzere, tarihi ve turistik yerleri ziyaret ediyor. 
Büyükşehir Belediyesi’nin, Akçay ve Akçakoca 
tatil kamplarının yanı sıra Ankara’da bulunan 
Kesikköprü Kampı da her yaz, başarılı öğrencileri 
ağırlıyor. Kesikköprü Kampı, bünyesinde 
barındırdığı aktivite alanlarının çeşitliliği nedeniyle, 
öğrencilerin ilgisini çekiyor. Kampta, masa tenisi, 
bilardo, masa futbolu, satranç, futbol, basketbol, 
voleybol gibi aktivitelere katılabilen konuklar, stres 

atıyor. Büyükşehir’in tatil kamplarından başarılı 
öğrenciler yaz aylarında yararlanırken, yaşlı ve 
engelli vatandaşlar ise bu kamplarda yıl boyu 
ağırlanıyor.

TA
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Büyükşehir Belediyesinden Yaşlı ve 
Engellilere Yıl Boyu Tatil
Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaşlı ve engelli 
vatandaşlara yıl boyu tatil imkanı sağlıyor.
Yaz tatili boyunca okullarında başarılı olan 
öğrencileri, Akçakoca, Akçay ve Kesikköprü’deki 
kamplarında ücretsiz ağırlayan Büyükşehir 
Belediyesi, yaşlı ve engelli 
vatandaşlara da yıl boyunca 
tatil imkanı sunuyor. 
Ankara Büyükşehir 
Belediyesi’nin geleneksel 
hale getirdiği uygulamayla, 
yaz aylarında, okullarında 
başarılı olan öğrenciler 
ile Başkentli yaşlı ve 
engelli vatandaşlar, 
Akçakoca, Altınoluk ve 
Kesikköprü’deki kamplara 
gönderiliyor. Özel 
otobüslerle kamplara giden 
vatandaşlar, birer haftalık 
süreler halinde hiçbir ücret 
ödemeden tatil yapıyor. 
Öğrencilerin kamp süreleri, 
okulların açılmasıyla sona 

ererken, yaşlı ve engelli vatandaşlar Akçakoca’daki 
tesislerde yıl boyunca birer haftalık sürelerle 
ücretsiz tatil yapmaya devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi, 1994 yılında başlattığı 
uygulamayla, bugüne kadar 75 bine yakın 
okullarında başarılı olan öğrenci, yaşlı ve engelli 
vatandaşı, Akçakoca, Akçay ve Kesikköprü’deki 
kamplarında konuk etti.

TATİL
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Büyükşehir Belediyesinden Engelli 
Vatandaşlara Akülü Araç 
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, engelli 
vatandaşlara akülü araç hediye edildi. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, “Yerel 
yönetimler olarak, imkanlarımız ölçüsünde engelli 
kardeşlerimizin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkı 
sağlamayı, görev atfediyoruz.” dedi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3 Aralık Dünya 
Engelliler Günü nedeniyle Gençlik Parkı Tiyatro 
Salonu’nda program düzenlendi. Program, 
şehitlere saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başladı. Ardından sahneye çıkan 
Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı ve aile yaşam 
merkezlerine kayıtlı engelliler, çeşitli gösteriler 
sergilediler. 
Başkan Mustafa Tuna, programda yaptığı 
konuşmada, engellilerle bir araya gelmekten 
dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, 
Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere 
verilen hizmetleri anlattı. Başkan Tuna, “Engelli 
kardeşlerimizin şartlarının daha iyi olması için 

Büyükşehir Belediyesinde 
“Dünya Engelliler Günü” 

Etkinlikleri 
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başta Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, 
Hükümetimiz, çok ciddi kanuni düzenlemeler 
yaptı” dedi.
15 yıl öncesine kadar engellilerin sokağa dahi 
çıkamaz durumda olduğunu belirten Tuna, şunları 
söyledi:
“Hükümetimizin icraatlarıyla, engelli kardeş-
lerimizin artık normal vatandaşlarımız gibi 
hayatlarını idame ettirme imkanları geliştirildi. 
Bunun yanında bizler de yerel yönetimler olarak, 
imkanlarımız ölçüsünde siz engelli kardeşlerimizle 
bir olmayı, beraber olmayı, sizlerin ihtiyaçlarına 
bir nebze de olsa katkı sağlamayı, görev 
atfediyoruz. Bu çerçevede bazı hizmetlerimizden 
de yararlanıyorsunuz. Mesela su faturalarında 
indirim, asansörlü araçlarla ihtiyaç duyulan yerlere 
gidilebilmesi gibi.”
Konuşmasında kaldırımlara da değinen Doç. Dr. 
Tuna, konuşmasının içerisinde şunları söyledi: 
“Bu kaldırımları yapan arkadaşlara da ben şunu 
söylüyorum; ‘Her an sen de engelli olabilirsin. 
Kimsenin garantisi yok olmamaya... Kaldırım 
rampalarını senin de yarın ihtiyacın olacağı gibi 
yap’ deyince, bir başka hareket ediyor. Benim de 
1 saniye sonra görmeye, duymaya garantim yok. 
Dolayısıyla bir imtihan, engelli kardeşlerimizin 
imtihanı…. Ama onların normal hayatlarını idame 
ettirebilmelerine çalışmak da bizim imtihanımız, 
engelli kardeşlerimizin ailelerinin imtihanı... Ben 
hepsine sabırlar diliyorum.”
Başkan Tuna’ya, konuşmasının ardından, engelli 
vatandaşlar adına çiçek takdim edildi. Tuna, daha 
sonra akülü araca kavuşan engellilerle hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
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Ringlerde Altındağ 
Fırtınası Esmeye 

Devam Ediyor
Bu yıl otuz birincisi 

düzenlenen Uluslararası 
Ahmet Cömert Boks 

Turnuvası, 16 ülkeden 
yaklaşık 120 sporcunun 

katılımıyla İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Bağcılar 
Olimpik Spor Salonunda 

düzenlenen ve 5 gün 
süren turnuvada Türkiye 

adına, Altındağ Gençlik 
Merkezinde boks eğitmeni 

Arif Kırkgöz tarafından 
çalıştırılan Sıtkı Işık Avrupa 

2.olmuştur.

Altındağ Gençlik Merkezi 
Spordaki Başarılarıyla Adından 

Söz Ettiriyor 
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Batıpark Çocuk Kulübü Üyelerinin 
Sinema Keyfi
Batıpark Çocuk Kulübü minik üyeleriyle bir 
animasyon izledi. Minik üyeler, arkadaşlarıyla 
birlikte oldukça keyifli ve neşeli dakikalar 
geçirdi.

Batıpark Çocuk Kulübü Üyeleri 
Tiyatroda
Batıpark Çocuk Kulübünün minik üyeleri 
“Ormandaki Sürpriz “ adlı tiyatro oyununa 
gittiler. Orman kaynaklarının kazanılacağı 
yarışmanın anlatıldığı oyun, iki takım 
arasındaki mücadeleyi konu alıyor. Yaşanan 
rekabet sonunda doğanın ve teknolojinin her 
şeyin üzerinde olduğu bir sürprizle hikâye sona 
eriyor.
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BAtıPArk Çocuk kuLüBü 
Etkinlikleriyle Dikkat Çekiyor 

Batıpark Çocuk Kulübü’nün 
Minikleri Cumhuriyet 
Müzesinde
Batıpark Çocuk Kulübü 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı sebebiyle, minik üyeleriyle eski meclise binasına gezi düzenledi. Eğitmenlerinin 
verdikleri bilgileri dikkatle dinleyen çocuklar, etrafı meraklı gözlerle ve ciddiyetle incelediler.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün işbirliğiyle 2 yılda 212 okulda 
düzenlenen gıda seminerlerinde, 10 binin 
üstünde öğrenci ve velisine, doğru beslenmenin 
yolları anlatıldı. 
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Çevre ve Jeotermal 
Daire Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
işbirliğiyle düzenlenen, “Doğru Beslenmeye 
Birlikte Adım Atalım’’ kampanyası kapsamında, 
2014 yılından bu tarafa öğrenci ve velilerine gıda 
seminerleri veriliyor. 
Kampanya, 3. yılında da öğrenci, veli ve 
öğretmenleri de kapsayacak şekilde ‘’Gıdanı 
Tanı, Seçimini Yap 1-2-3‘’ seminerleriyle devam 
ediyor. 
Geçen 2 yılda 196 okulda 10 bin 764 kişiye, bu 
öğretim yılında da Eylül ve Ekim aylarında 16 
okulda 1041 kişiye olmak üzere 212 okulda 
verilen seminerlere katılan yaklaşık 12 bin kişi, 
doğru beslenme kurallarını öğrendi. 
Seminerlerde, gıdaların soğutularak ve 
dondurularak korunması, yemeklik yağlar, et 
ve et mamulleri,süt ve süt mamulleri,un ve unlu 
mamuller, tavuk ve tavuk yumurtası, gıdayla 
temas eden madde ve malzemeler, etiket okuma 
gibi konular işleniyor.

Doğru BEsLEnMEYE 
BİrLİktE ADıM AtALıM!
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Ahmetler’in Minikleri Tabiat Tarihi Müzesinde
Ahmetler Çocuk Kulübü gezilere hızlı başladı. İlk durak, MTA Tabiat Tarihi Müzesi oldu. Üyelerin, geçmişe 
gizemli bir yolculuk yaptığı müze gezisinde, minik üyelerin dikkatini en çok çeken fil ve dinozor iskeletleri 
oldu. Üyeler, fosilleri de yakından görme imkanı buldular ve meraklı gözlerle incelediler.

AhMETlEr ÇocuK KulüBü 
EtkİnLİkLErİnE
DEvAM EDİYor 

Ahmetler Çocuk 
Kulübü’nün Minik 
Üyelerinden Deniz 
Dünyasına Yolculuk
Ahmetler Çocuk Kulübü 
öğrencileri Deniz Dünyasını 
ziyaret etti. Kendilerini kocaman 
bir fanusun içinde bulan minik 
üyeler, ilginç ve eğlenceli, aynı 
zamanda öğretici bir etkinliğe 
daha katıldılar. Eğlenceli ve 
öğretici olan bir günün sonunda, 
minikler dev akvaryumdan mutlu 
ve gördüklerinden etkilenmiş 
olarak ayrıldılar.
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Ahmetler Çocuk 
Kulübünden 
Doğum Günü 
Kutlaması: Mutlu 
Yıllar!
Ahmetler Çocuk Kulübü 
anasınıfı minikleri 
arkadaşları Elif’in 
doğum gününü minik 
bir partiyle kutladı. 
Pasta kesildi, mumlar 
üflendi; eğlenceli geçen 
doğum gününde, 
çocuklar diledikleri gibi 
eğlendi.

Ahmetler’in Minikleri Satranç Müzesini Ziyaret Etti
Üyeler Satranç Müzesini ziyaret etti. Müze, sadece çocuklara değil, bütün yaş gruplarına hitap edecek 
zenginlikte ve farklı kültürleri yansıtan fikirlere sahip. Çocukların kendi satranç takımlarını oluşturabilmeleri 
için, bir atölyede bulunan müzenin mağazasındaki hediyelik eşyalar ise, 7’den 70’e herkese satranç 
sevgisini aşılamaya yönelik… Minikler, her köşesi incelenmeye değer ve dikkat çeken müzeyi meraklı ve 
ilgili gözlerle inceleyerek keyifle gezdiler. 
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Mamak Gençlik Merkezi Hacı 
Bayram Veli Camiinde
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak Gençlik 
Merkezi Kuran Kursu üyeleri Hacı Bayramı Veli 
Camine ziyarette bulundu. Öğle yemeği ve hatıra 
fotoğraflarının ardından keyifli gezi, neşeyle 
sonlandı.

Mamak Gençlik Merkezi Yeni Eğitim 
Dönemine Başladı
Mamak Gençlik Merkezi yeni eğitim döneminde 
hizmet vermeye tüm hızıyla devam ediyor. 
Matematikten Türkçeye, İngilizceden Fen 
Bilgisine verilen etütler ile dersler pekiştiriliyor. 
Kursların yanı sıra tekvandodan boksa kadar 
sportif faaliyetleriyle de göz dolduran merkez üye 
kayıtlarına devam ediyor. Kursa katılım sağlayan 
üyelerin velileri kondisyon ve el sanatları kurslarına 
katılarak zamanı dolu dolu geçiriyor. Her türlü 
aktivite ve etkinliği bünyesinde barındıran merkez, 
Muharrem sebebiyle aşure yaparak üyelerine 
dağıttı.
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Mamak Gençlik Merkezi 
Etkinliklerine Devam Ediyor

Mamak Gençlik Merkezi Hava 
Kuvvetleri Müzesinde

Mamak Gençlik Merkezi üyeleri Hava Kuvvetleri 
Müzesinde… Üyeleri ile çeşitli etkinlikler 
düzenleyerek derslerin yorucu temposuna ara 
veren gençlik merkezi, üyelerinin mutlu anılar 

biriktirmesini sağlıyor. Hava Kuvvetleri Müzesinde 
miniklerin ilgisini özellikle Hasan Çelebi ve Hezarfen 
Ahmet Çelebi’nin ilk uçuş denemelerini anlatan 
mizansen maketler çekti. Minikler, günümüze dek 
havacılık tarihinin gelişiminin izlenebileceği müzeyi 
ilgi ve merakla gezdiler.
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Sincan Çocuk Kulübü 
Millet Camiinde

 “Camiler Haftası” sebebiyle Sincan 
Çocuk Kulübü üyeleriyle birlikte 
muazzam mimarisiyle Ankara’nın 
en güzel camilerinden olan 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki 
Millet Camii’ni ziyaret etti.

 Sincan Çocuk 
Kulübünde Aşure Günü 

Aşure Günü sebebiyle Sincan 
Çocuk Kulübü anlamlı bir etkinliğe 
imza attı. Yapılan aşureler 
dağıtılarak keyifli ve anlamlı 
bir etkinlik gerçekleştirildi. 
Paylaşmanın öneminin 
vurgulandığı etkinlikte, kulüpte 
beraberce güzel bir gün geçirildi.

Sincan Çocuk Kulübü 
Yeni Döneme “Merhaba” 
Dedi
Sincan Çocuk Kulübü yaz tatili 
sonrası yeni döneme “merhaba” 
dedi. 5-14 yaş arası üyeleri için 
eğitim ve sosyal faaliyetlerine 
aralıksız devam eden Sincan Çocuk 
Kulübü tüm branşlarda açtığı 
eğitim sürecinde çok sayıda yeni 
üyeye ulaşmanın sevincini yaşadı. 

Sincan Çocuk Kulübünde 
Kur’ân-ı Kerim Dersleri 

Sincan Çocuk Kulübü ve Sincan 
Müftülüğü’nün ortaklaşa 
düzenlediği Kur’an-ı Kerim 
dersleri kayıtları yoğun bir ilgiyle 
devam ediyor.

Sincan Çocuk kulüBünDEn 
REnKlİ ETKİnlİKlER 
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Ücretsiz Konaklama
Büyükşehir Belediyesi’nin bu hizmeti 
sayesinde, Başkent’e tedavi olmak için gelen 
hasta ve yakınları, hastane bahçelerinde, 
banklarda, parklarda kalmak zorunda 
kalmıyor. Yemekhaneleri, 2 ve 4 kişilik 
odaları, aile katları, nakil olan hastalar için 
özel steril odaları, kütüphaneleri, çocuklar 
için oyun odaları ile televizyon seyretmek 
ve sosyalleşmek için dinlenme odaları 
bulunan şefkat evlerinde, hasta ve hasta 
yakınları, tedavi süreleri boyunca ücretsiz 
konaklayabiliyor.
Hasta ve hasta yakınlarının, tedavi 
sürelerince hastaneye gidip gelmeleri de 
servislerle sağlanıyor, sabah kahvaltısı ve 
akşam yemeği veriliyor.
Yurtiçinden ve yurtdışından Başkent’e 
tedavi olmak için gelen hastalar, şefkat 
evleri sayesinde kalacak yer derdine 
düşmediklerini söyledi. Şefkat evlerinin, 
hastaların ve yakınlarının kalması için 
özenle tasarlandığı belirten konuklar, böyle 
güvenli, hijyenik ve rahat bir ortamı başka 
yerde bulamayacaklarını ifade etti. Konuklar, 
Büyükşehir Belediyesi’nin şefkat evlerinde 
gönül rahatlığıyla kalabildiklerini ifade 
etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 
Yaşlı Hizmetleri ve Şefkat Evleri Şube 
Müdürlüğü’ne bağlı Rüzgârlı, Etlik, Ulus, 
Onkoloji şefkat evlerinden; Ankara dışından 
gelen, sağlık kurumlarında tedavi gören ve 
maddi olanaksızlıklar içinde bulunan hasta ve 
hasta yakınları faydalanabiliyor. Vatandaşlar, 
hastaneden alınan onaylı belge, ikamet 
ettiği şehirden aldığı sevk belgesi, nüfus 
cüzdanı fotokopisi, sağlık karnesi fotokopisi, 
tedavi süresini gösterir belge (uzun süreli 
hastalar için) ile şefkat evlerine başvuruda 
bulunabiliyor.

BÜYÜKşEHİR HASTA VE 
YAKınlARınA KuCAK AÇıYoR 

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Etlik, Rüzgarlı, Ulus ve Onkoloji olmak üzere şefkat evlerinde, tedavi 
için yurt içi ve yurt dışından Başkent’e gelen hasta ve hasta yakınları ağırlanıyor.
Barınma, ulaşım, beslenme imkanı sağlanan, rehberlik, danışmanlık ve kültürel hizmetlerle de moral 
desteği verilen şefkat evlerinden, her yıl ortalama 10 bin hasta ve hasta yakını faydalanıyor.
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KEÇİÖREn ÇoCuK KulÜBÜ 
ÇAlışMAlARınA DEVAM EDİYoR

Keçiören Çocuk Kulübünde “Aile Haftası” Semineri
Keçiören Çocuk Kulübünde “Aile Haftası” münasebeti ile üyelere aile konulu seminer verildi. Eğitimin ailede 
başladığı, aile kurumunun mutluluğumuzu ve hüznümüzü; iyi günümüzü ve kötü günümüzü paylaştığımız 
bir kavram olduğu vurgulandı. Ülkemiz ve geleceğimiz için “aile”nin önemi anlatıldı.

Keçiören Çocuk Kulübünde “Hayvanları Koruma Günü” Semineri
4 Ekim Hayvanları Koruma Günü nedeniyle bir seminer düzenleyen Keçiören Çocuk Kulübü eğitmenleri 
üyelerini bilgilendirdi. Adı geçen seminerde hayvanların uğradığı eziyetler, hayvan barınakları gibi konulara 
değinildi. Hayvan sevgisi ve önemi işlenirken üyelerden gelen sorulara cevap verilerek seminere son verildi.
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Keçiören Çocuk Kulübünde Bir Seminer Daha
Ankara’nın Başkent oluşunun yıl dönemi nedeniyle bir etkinlik düzenleyen Keçiören Çocuk Kulübü 
yetkilileri, bir seminer düzenleyerek, üyelere konuyla ilgili bilgi aktardı. Konuyla ilgili bilgilendirmeden 
sonra, eğitmenler, çocuklardan gelen soruları da cevaplandırdılar.

Keçiören Çocuk Kulübü Miniklerinin Tiyatro Keyfi
Keçiören Çocuk Kulübü “Kitap Kurdu” adlı tiyatro sahnesinde heyecan dolu anlar yaşadı. Eğlenceli ve 
öğretici olan tiyatro oyununda, kitap okuma alışkanlığının önemli bir alışkanlık olduğunun altı çizildi. 
Teknolojiyi yerinde, bilinçli ve ölçülü kullanmanın öneminin de vurgulandığı oyunda, çocukların kendilerini 
geliştirmesinin yollarından birinin de kitap okumaktan geçtiğinden bahsedildi. 
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Pursaklar Aile 
Yaşam Merkezinde 
Seminer: “Beslenme 
ve Gıda İsrafının 
Önlenmesi”
Pursaklar Aile Yaşam 
Merkezi üyeleri için 
“Beslenme ve israfın 
önlenmesi için neler 
yapılabilir?” konulu 
bir seminer düzenledi. 
Karşılıklı sohbet biçiminde 
gerçekleşen seminerde, 
“Neleri israf ediyoruz?” 
“Nasıl besleniyoruz?”, 
“İsraftan kaçınmak için 
neler yapabiliriz?”, “Gıdaları 
nasıl değerlendirebiliriz?” 
gibi soruların cevaplarına 
değinildi. Üyelerin ilgiyle 
dinlediği ve sorularıyla 
katılım sağladıkları 
seminer, kafalardaki 
sorulara cevap olup amacını 
gerçekleştirmiş olarak 
tamamlandı.
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PuRSAKlAR AİlE YAşAM MERKEZİnDEn 
REnKlİ ETKİnlİKlER 

Pursaklar Aile 
Yaşam Merkezinde 
29 Ekim Etkinliklerİ
Pursaklar Aile Yaşam 
Merkezi’nin minik üyeleri 
29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nı çeşitli 
etkinliklerle kutladılar. 
Yaptıkları birbirinden 
anlamlı ve güzel resimleri 
sergileyen kulüp üyeleri, 
duygu ve düşüncelerini 
renklerle ifade ederek 
hayal güçlerini geliştirirken 
günün anlam ve önemine 
uygun olarak bir etkinliği 
de tamamlamış oldular.
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Pursaklar Aile Yaşam Merkezi 
Miniklerinin Heyecanı
Pursaklar Aile Yaşam Merkezi Faaliyet Sınıfı üyeleri 
yeni bir eğitim döneminin ilk günü birlikte bir araya 
gelerek yapılan etkinlikte hoşça vakit geçirdiler. 
Minik üyelerin birbirleri ile tanışıp birbirlerine 
alışmalarını sağlayan etkinlik keyifli ve neşeli bir 
şekilde tamamlandı.

Pursaklar Aile Yaşam Merkezinden 
Tanıtım Programı
Pursaklar Aile Yaşam Merkezi bir tanıtım 
programı düzenledi. Tanıtım programında, 
sosyal, kültürel ve eğitime destek amaçlı 
kurslarından, her yaş grubunun merkezin 
olanaklarından faydalanabileceği belirtildi. 
Çocuk kulübü ve gençlik merkezi üyeleri için 
düzenlenen müzik, güreş, tekvando, drama, 
halk oyunları gibi derslerden bahsederek, bu tür 
sosyal faaliyetlerin, üyelerin motivasyonuna olan 
olumlu katkılarından bahsedildi. Ayrıca engelli 
ve yaşlı bireylerin de merkezden yararlanarak 
gönüllerince eğlenebileceği, spor aktivitelerinden 
yararlanabileceği, gezilere katılım sağlayabileceği, 
çeşitli konularda düzenlenen seminerlere dinleyici 
olabileceği belirtildi.
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Sinanlı Çocuk Kulübünden Etkinlikler 
Sinanlı Çocuk Kulübünde Aşure Günü
Aşure Günü sebebiyle Sinanlı Çocuk Kulübü aşure dağıttı. Paylaşmanın mutluluk ve bereket getireceğinin 
vurgulandığı etkinlikte minik üyelerin mutluluğu görülmeye değerdi.
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Üyelerle Çamlıdere’ye Gezi
Çubuk Aile Yaşam Merkezi düzenlediği 
gezi ve faaliyetlerle çalışmalarına aralıksız 
devam ediyor. Çubuk’ta sosyal hayatın 
merkezi olma hedefi ile yola çıkan Çubuk 
Aile Yaşam Merkezi, 24 yaş üstü bayan 
üyeler için Çamlıdere’ye bir gezi düzenledi. 
Merkezde bayanlara yönelik birçok kursa 
katılan üyeler tarafından Çamlıdere ilçesinde 
bulunan Şeyh Ali Semerkandi Türbesi 
ziyaret edildi. Manevi atmosferi yoğun 
olarak yaşayan üyeler bol bol dua etti.

okullar ile El Ele Gönül Gönüle 
Eğitim

Çubuk Aile Yaşam Merkezi, yeni dönem okul 
etkinlik hazırlıklarını tamamladı. Merkez, 
okullarla el ele sürdürdüğü serbest etkinlik 
faaliyetleri için yeni dönem çalışmalarına 
talepler doğrultusunda başladı. Gerek 
üyelerinin okul başarılarını artırmak gerekse 
sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak 
amacıyla açılan eğitsel, kültürel, sanatsal 
ve sportif kurslar yoğun ilgi görüyor. 
Merkezden gruplar halinde faydalanan 
sınıflar seçimleri doğrultusunda yapılan 
haftalık programlarla yardımcı kurslar; 
boks, halk oyunları, bilgisayar, eğitici 
drama, satranç, müzik gibi birbirinden 
renkli kurslara katılıyorlar. Ayrıca sinema 
etkinlikleri, oyun salonu ve düzenlenen gezi 
programları ile farklı dünyaları keşfediyorlar.

Çubuk’ta Aşure Etkinliği

Çubuk Aile Yaşam Merkezi’nde Muharrem ayı 
dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi. Merkez 
personelleri tarafından hazırlanan etkinlikte, 
merkezde pişirilen aşure yaklaşık 100 
kişiye dağıtıldı. Etkinliğe üyeler ve misafirler 
katıldı. Merkez içi ve merkez dışında her gün 
birbirinden renkli birçok etkinliğe imza atan 
Çubuk Aile Yaşam Merkezi hizmetlerine hız 
kesmeden devam ediyor. 
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ÇuBuK AİlE YAşAM MERKEZİ 
ETKİnlİKlERİnDE HıZ KESMİYoR 
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273 40 58 - 272 05 88
 01 - 02

Çubuk’ta Eğitici Drama Kursları Yoğun İlgi Görüyor
Çubuk Aile Yaşam Merkezi’nde ana okulu, 1 ve 2. sınıfa giden üyeler için eğitici drama kursları yoğun tempo 
ile devam ediyor. Merkez drama kurslarına katılan üyeler, grup dinamiği çalışmalarıyla eğlenceli dakikalar 
geçirirken algılama, dikkat çalışması, ısınma, koordinasyon gibi birçok faydalı ve eğlenceli etkinlikte bir 
araya geliyorlar. Okul dönemi ile birlikte, özellikle okula yeni başlayan üyelerin özgüvenlerini geliştirmek, 
topluluk içinde kendini ifade etme yeteneklerini artırmak için başlatılan kursa katılan üyeler eğlenerek 
öğreniyor. Kendileri için özel olarak hazırlanan drama odasında müzik eşliğinde eğitmenleriyle çalışan üyeler 
iç dünyalarını hayal gücüyle birleştirerek keyifli dakikalar yaşıyorlar.




