


Değerli Kadınlar, 

Dergimizin 10. Sayısıyla yeniden sizlere birlikteyiz. Biz bu yaz sizler için üretmeye devam 
ettik, umarım sizlerde güzel bir yaz geçirmişsinizdir.

Sizler için neler yapabileceğimiz öğrenmenin en güzel yolu sizlere sormaktı, biz de tüm 
yaz siz Ankara’lı kadınlara kentimizden beklentinizi sorduk. Öncelikle anketimize verdi-
ğiniz destek için teşekkür ederiz. Hepinizi taleplerini aldık, sizler bizden daha çok güven-
lik istediniz, biz de sizin için “Güvenli Kent Ankara” projesini hayata geçiriyor olacağız, 
biliyoruz ki siz her şeyden önce güvende olmak istiyorsunuz. Biz de bunu sağlayacağız.

Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadına karşı şiddetle mücadele alanında çok 
yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bu nedenle kadın politikalarımızı oluştururken önceliğimiz 
şiddetten korunmanızı sağlamak kenti güvenilir kılmaktır. 

Ankara’da sizin için hep beraber hareket edebileceğiz, sizlerin deneyimleri ve bizim çalış-
malarımız aktarabileceğimiz bir kadın güçlenme merkezimiz var. Bu merkezimizden ve 
tüm lokallerimizden bu yıl da yararlanmayı unutmayın , tüm hizmetlerimizi sizler için bu 
yıl da artırarak devam ettiriyoruz.

Sizlerden ricamız bu alanda uzmanlaşan öğrencilerinizi ve gönüllülerinizi ortak Sivil Top-
lum alanımıza yönlendirmeniz olacaktır çünkü biliyoruz ki ne kadar çok birlik olursak o 
kadar çok kadına ulaşabiliriz. Hiçbir kadının şiddet görmediği bir kent diliyor, dergimizin 

içersinde sizler için titizlikle derlediğimiz yazılarımızı keyifle okumanızı di-
liyorum.

Değerli çocuklar,

Yeni eğitim yılının hepiniz için çok iyi geçmesini diliyorum. Yaşadı-
ğınız tüm zorlukta daima yanınızdayız yeter ki siz umudunuzu hiç 
kaybetmeyin. Biliyoruz ki fikirleriniz bugüne ışık, yarınımıza umut 
olacaktır.

Biz bu yaz sizlere Kesikköprü’de İngilizce Yaz Okulu açtık, amacımız 
dil öğrenmenizde sizlere destek olmaktı, umarım katkı sağlamıştır, 

hedefimiz bu okullarımız kalıcı kılmak ve her birinizi yararlanmasını 
sağlamaktır.

Sizler okulunuza derslerinize odaklanın, arkadaşlarınızla keyifli 
vakitler geçirin biz sizler için ailenize ve sizlere destek ol-

maya devam edeceğiz, yanınızda olduğumuz bilmenizi 
isterim.

Son olarak bu yıl açtığımız 17 kreşimizin de gururunu 
taşıyoruz, dergimizde kreşlerimiz hakkında tüm de-
tayları okuyabilirsiniz. Hepinize keyifli okumalar dili-
yor, sevgilerimi iletiyorum.

Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkentte kadın istihdamına katkı 
sağlayacak projelere imza atmaya devam ediyor.

Başkentte nitelikli ve eğitimli bakıcı yetişmesi için harekete geçen Kadın ve Aile Hizmetleri Daire 
Başkanlığı, ‘Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’nin ikincisini başlattı. 2.5 ay ve toplam 380 saat 
sürecek eğitimleri tamamlayan adaylara başarı sertifikası verilecek.

Başkentte kadın dostu uygulamalarla kadınların hayatlarını kolaylaştıran Ankara Büyükşehir 
Belediyesi, kadın istihdamına katkı sağlayacak projeleri birer birer hayata geçiriyor.

Ankara’da eğitimli ve nitelikli bakıcı yetişmesi 
için harekete geçen ve bu doğrultuda Altındağ 
Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortak proje başlatan 
Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ‘Okul 
Öncesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi’nin ikincisini 
başlattı.

EĞİTİMLER 380 SAAT SÜRECEK

Başkentte kadın istihdamını artırmak ve çalışan 
annelerin güvenle çocuklarını emanet edebi-
leceği eğitimli ve nitelikli bakıcılar yetiştirmek 
amacıyla düzenlenen ve 380 saat sürecek eği-
timler Altındağ Gençlik Merkezi’nde gerçekleş-
tiriliyor.

SİGORTALI ÇOCUK BAKICILIĞINI 
ARTIRACAK EĞİTİM PROJESİ

Sigortalı çocuk bakıcılığını artırmayı da amaç-
layan Büyükşehir Belediyesi, uzman eğitmenler 
tarafından A’dan Z’ye verilen ‘Okul Öncesi Ço-
cuk Gelişimi ve Eğitimi’ ile kursiyerlere istihdam 
alanı açmayı hedefliyor.

ABB’DEN KADIN İSTİHDAMINA KATKI
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İkinci Eğitimimiz ise Yön Eylem Dr. Öğr. Üyesi Altan ÖZKİL ile gerçekleşmiştir.

Üçüncü Matra Kapasite Geliştirme Eğitimi olarak Onur Çiftçi hocamızdan Proje Yönetimi olmuştur.

Sivil Toplum Kuruluşlarımızda çalışan meslek uzmanlarımızın talep ettiği bir diğer eğitim ise Dijital 
Şiddet başlığında 1 Eylül 2022 tarihinde Dr. Öğr. Üyesi Kıvılcım Romya BİLGİN tarafından verilmiştir.

Eğitimlerimiz Eylül ayı boyunca devam edecek olup katılmak isteyen gönüllü çalışmacılarımız, 
‘’abb.kadin’’ Instagram hesabı üzerinden bizleri ve çalışmalarımızı takip edebilir eğitimlerimize ka-
tılma talebinde bulunabilirler.

Matra Kadın Güçlenme Merkezi Projesi Matra Kadın Güçlenme Merkezi Projesi

Proje kapsamında üniversitelerin kadın çalışma-
ları bölümündeki öğrencilerle beraber uygun tez 
çalışmaları ile merkezde gönüllü çalışmalarının 
desteklenmesi amaçlanmakta olup Ankara’da 
belirli çalışma alanlarında faaliyet gösteren Sivil 
Toplum Kuruluşlarını tek çatı altında toplayan bir 
projedir.

Proje kapsamında kurulan Kadın Güçlenme 
Merkezi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın 
Danışma Merkezi koordinasyonunda, Anka-
ra’da yaşayan kadınlar için bir mekanizma ge-
liştirmektedir. 

Projenin asıl çalışma alanı olan Sivil Toplum Ku-
ruluşlarına esnek çalışma alanının oluşturulması 
ve en temelinde STK temelli hizmet modeli ile 
çalışılması öngörülmektedir. Bu çalışma ile yap-
tığımız adımlardan ilki; paydaş olan kurumların 
meslek uzmanlarına Kapasite Geliştirme Eğitim-
lerinin verilmesiydi.  

Bu çalışmamızda ilk olarak kuruluşlarındaki 

meslek uzmanlarına almak istedikleri eğitimler 

konusunda anket yapılmış olup en çok tercih 

edilen eğitimler planlanmış sonrasında ise 9 ana 

başlıkta eğitimler belirlenmiştir. 

Eğitim başlıkları: Data Feminizm, Eko Femi-

nizm, Yön Eylem, Toplumsal Farklılıklar, Proje 

Yönetimi, Dijital Şiddet, Psikolojik Şiddet, Etkili 

İletişim, Toplam Kalite Yönetimi olan projemizde 

uzmanlar tarafından kurumlarda çalışan meslek 

uzmanlarımıza verilen eğitimler sonucu hizmet 

geliştirilmesi planlanmıştır.

Eğitimlerimiz Ağustos ve Eylül aylarında gerçek-

leştirilmektedir.

Belirlenen eğitimlerden ilki 6 Temmuz 2022 tari-

hinde Uğur Özdemir ile Data Feminizmi gerçek-

leşmiştir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından yürütülen ve Hollanda 
Büyükelçiliği tarafından fonlanan Matra Kadın Güçlenme Merkezi projesi 2021 Ağustos 
ayından itibaren devam etmektedir. 

Matra Kadın Güçlenme Merkezi Projesi
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Aile Danışmanlığı Destek Programı

Bu kapsamda üyelerin ihtiyacı olan  aile içi şiddet,iletişim problemleri,st-
res bozukluğu,sosyal medya bağımlılığı,kaygı bozukluğu ,ebeveynlik 

tutumları, ergenlik dönemi sorunları,sınav ve okul kaygısı gibi konularda 
bilinçli farkındalık sağlamak adına Aile Danışmanlığı Destek Programı 

devam etmektedir.

Ailenin desteklenmesi ve bilinçlendirilmesi adına  Kadın ve Aile Şube Müdürlüğüne bağlı 
Kadın Lokallerinde Sosyolog- Aile Danışmanı Uzmanları ile; Bireysel ve Grup Danışman-
lık, Çift Danışmanlığı, Aile Danışmanlığı Çocuk ve Ergen Danışmanlığı hizmetleri verilmek-
tedir.

AİLE DANIŞMANLIĞI
DESTEK PROGRAMI

Kadınlara Yönelik Kent Hizmetlerinde 
İhtiyaç Analizi Araştırması Raporu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi 2019 yılında yaptığı anket ça-
lışmasının bir tekrarını bu yılda gerçekleştirdi. Geçen zaman ve değişiklerini göz önünde 
bulundurarak yeni bir “Kadınlara Yönelik Kent Hizmetlerinde İhtiyaç Analizi Araştırması” 
oluşturuldu. Çalışma 8 hafta boyunca sahada, kadın lokallerinde ve dijital platformlarda 
gerçekleşti. Anket soruları için MATRA projesi kapsamında birlikte çalışılan üniversitele-
rin akademisyenleri tarafından görüşler alındı. Anketin gerçekleşebilmesi için Kadın Da-
nışma Merkezi adına tanıtım kampanyası gerçekleştirildi. Bu sayede Ankara’da toplam 
6.000 kadına ulaşıldı. 2019 yılında gerçekleşen ankette 3.000 kadına ulaşılmıştı, 2022 
yılında bu sayının iki katı kadın ile çalışma gerçekleştirildi. Anketin sonuçları Ankara Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek hizmetler için en büyük göstergelerden 
olacaktır.

Çalışmanın raporlarında da görüldüğü üzere ankete katılan katılımcıların yaklaşık 
%70’nin 15 yıldan uzun süredir Ankara’da ikamet ettiği görülmektedir. Bu gerçekleştirdi-
ğimiz hizmetlerin her dönemde takip edildiğini ve cevapların bu nedenle daha objektif 
olduğunu düşündürmektedir. Belediye hizmet kaliteleri ölçüldüğünde genelde memnun 
kalındığı görülmekte olup kadınlara yönelik yapılan faaliyetlerin hizmet binalarının ve 
hizmet araç gereçlerin yeterliliği konularında kararsız kalındığı görülmüştür. Anketi uy-
gulayan kadınların %76 ile Meslek Edindirme Kurslarından (Bel-Mek) haberdar oldukları 
görülmektedir. Haberdar olduklarını belirttikleri faaliyetlerden deneyimlenme durumları 
sorulduğunda katılımcıların yaklaşık %50’sinin faaliyeti deneyimlemediği tespit edilmiş 

olup, haberdar olunan faaliyetlerden en çok deneyimleneni 
%63 olarak Kadın Çalışmalar Sosyal Medya Hesapları ve 

Takibi olduğu görülmektedir. Katılımcıların deneyimledik-
leri faaliyetlerden ne kadar memnun olduğu ölçüldü-
ğünde Güvenli Durak Duraksız İndirme uygulamasına 
%63,4 oranında çok memnun olduğu tespit edilmiş-
tir. Özellikle toplu taşıma, ulaşım, istihdam, güvenlik 
ve sosyal yardım konularında taleplerin olduğu görül-

mekte, her hizmette belediyeye olan güvenlerini belirt-
mişlerdir. Belediye Hizmet Kalitesi genel memnuniyet 

oranı 10 üzerinden 7,22 ve Kadınlara Yönelik Yürüttüğü 
Faaliyetlerin genel memnuniyet oranı 10 üzerinden 8,5’tir.
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Kuruluşa uyum sağlamaya başladıktan sonra 
uzmanları kadını tanımak ve kuruluşla ilgili bil-
giler vermek için ilk görüşmelerini alıyorlar. Bu 
nokta da kadının talepleri, ihtiyaçları belirleniyor 
ve yaşam öyküsü hakkında bilgi sahibi olunu-
yor, bir kadın müdahale planı oluşturulmaya 
başlanıyor. Bu görüşme ardından kuruluş sağlık 
personeli ile görüşen kadının fizyolojik bir rahat-
sızlığı olup olmadığı tespit edilirken Maslow’un 
hiyerarşi piramidinin ilk iki basamağı tamam-
lanmış oluyor: Fizyolojik ihtiyaçlar ve güvenlik 
ihtiyacı. 

Kuruluş psikoloğu olarak benim ile yapılacak 
görüşmenin ancak bu iki ihtiyaç karşılandıktan 
sonra fayda sağlayacağı düşüncesiyle kadını 
tanımak amacıyla ilk adımı atıyorum. Görüşme-
nin yapılabilmesi için gönüllülük esasına olduk-
ça önem veriyorum ve bunun bilgisini kadınla 
paylaşıyorum. “Danışmanlık süreci iki kişilik bir 
yol, ben sizi tanımayı ve ihtiyaç duyabileceği-
niz alanlarda desteklemeyi istiyorum. Sizde bu 

yola benimle çıkmak isterseniz bugün birbirimi-
zi tanıyarak sürecimize başlayabiliriz.” diyor ve 
gönüllü kadınlarla yolculuğumuza başlıyorum. 
Kendisini hazır hissetmeyen, paylaşımda bu-
lunmak istemediğini ifade eden kadınlara ise 
“Fikriniz değişir ve desteğime ihtiyaç duyarsa-
nız veya yaşadığınız hayat olaylarını benimle 
paylaşmak isterseniz ben her zaman burada-
yım.” diyerek sürecin devamında da yanında 
olacağım güvenini vermeye çalışarak bir süre-
liğine yollarımızı ayırıyorum. 

Paylaşım yapmak isteyen kadınlarla ilk görüş-
memiz böylece başlamış oluyor. Öncelikle ken-
dimi tanıtıyor ve “görüşme de gizlilik” kavramına 
değiniyorum. Bu kavram, kişinin kendisine veya 
üçüncü bir şahısa zarar vermiş/ verecek olmaları 
durumu ve hizmet alanın, 18 yaş altı çocuk veya 
ergen olduğu, cezai ehliyeti olmayan yaşlı veya 
özürlü olduğu her türlü kötüye kullanım durumları 
dışında psikolog ile yapılan her görüşmenin gizli 
kalacağını vurgulamaktadır. Bu bilgiyi vermek ki-

şinin kendisini daha güvende hissetmesini sağla-
mayı amaçlamaktadır. Kadın için gereken güvenli 
ortam oluştuktan sonra kendisini hazır hissettiğin-
de anlatmaya başlamasını talep ediyorum. İlk gö-
rüşmenin amacı genel bir değerlendirme yapmak 
ve olası riskli durumları saptamaya çalışmaktadır. 
Kişinin çocukluğundan başlayarak sığınma evine 
geliş öyküsünü kişinin hayatının bir özeti şeklinde 
anlatması olarak ilerleyen görüşme de intihar geç-
mişi, kendine veya çevreye zarar verme öyküleri, 
geçmişte gördüğü/ halen devam etmekte olan 
psikiyatrik bozukluk öykülerinin tespit edilmesi 
hedeflenmektedir. Şu an devam eden yakınmalar 
var ise şiddetini saptamak adına Beck Depresyon 
Envanteri ve Beck Anksiyete Envanteri uygula-
maktayım. Bunlara ek olarak kişinin genel görü-
nümü, motor davranışları, konuşması, görüşme 
sırasındaki tutumu, duygulanımı, duygu durumu, 
algı bozuklukları, bellek durumu, yargılaması ve 
içgörü düzeyi gözlenmektedir. Kadının geleceğe 
yönelik beklentilerine yer verdiğimiz ilk görüşme 
de konuk ile yapılacak görüşmelerin gündem 
maddeleri belirlenmeye başlamaktadır. Görüşme 
sonlandığında genel bir durum değerlendirmesi 
yapılmış, psikolojik müdahale çerçevesi belirlen-
miş ve psikiyatrik değerlendirme ihtiyacı olup ol-
madığına karar verilmiş olması hedeflenmektedir. 
Görüşme bittiğinde konuk ile yapılan görüşmenin 
özeti ile değerlendirme yapılır. Psikiyatri desteği 
alması uygun bulunduysa kadının gönüllük esa-

sıyla hastanenin psikiyatri servisine başvurma-
sının önemi detaylıca anlatılır. Benimle yapılacak 
görüşmelerin devamında çalışabileceğimiz olası 
konular kadına sunulur ve bir randevu günü ve 
saati belirlenir. Yapılacak ilk görüşmelerin hafta bir 
kez olmasına özen gösterilir. İlerleyen seanslarda 
kişinin ihtiyacına yönelik olarak bu sıklık arttırılabilir 
veya azalttırılabilir. Yapılan görüşmelerdeki temel 
hedef; yaşanılan psikolojik sıkıntıların azalması ve 
kadının güçlendirilmesidir. Motivasyonel görüş-
meler ve güçlendirme çalışmaları sıklıkla başvur-
duğumuz yöntemler arasındadır. 

Tüm bunlara ek kuruluşta hizmet alan kadınlar 
ile düzenlenen grup çalışmaları yürütülmektedir. 
Bu çalışmalarda kadınların ihtiyaçlarına yönelik 
gündemleri belirlenip, yaklaşık 2 saatlik oturum-
lar ile kişinin yeni beceriler kazanması hedef-
lenmektedir. Grubun yaş ortalaması ve eğitim 
düzeyi göz önünde bulundurularak çalışmaların 
içerikleri belirlenmektedir. “Stres yönetimi”, “ne-
fes egzersizleri”, “iletişim becerileri” ve “şiddet 
türlerini tanımak” hemen hemen her çalışma-
mızda ele aldığımız konulardan bazılarıdır. 

Sığınma evinde çalışmak büyük bir ekip işidir. 
Ekip olarak çok zorlandığımız, baş etmekte 
güçlük yaşadığımız durumlar olabilmektedir. 
Fakat bir kadının hayatına dokunabilmek ve 
bağımsız bir hayat kurmasına şahitlik etmek en 
büyük mutluluk kaynağıdır. 

Kuruluşumuza kabulü yapılan kadınların temel insani haklardan mahrum olabilecekleri 
ihtimalini düşünerek koyuluyoruz yola. Kadınların ilk olarak fizyolojik ihtiyaçlarını karşı-
lamayı hedefliyoruz. “Tuvalet ihtiyacınız var mı?”,  “En son ne zaman yemek yediniz?”, 
“Karşılanmasını talep ettiğiniz acil bir ihtiyacınız var mı?” ilk temas cümlelerimiz oluyor. 
Ardından kadına odası gösteriliyor ve yaşayacağı yere yerleşmesi için zaman tanınıyor.

Sığınma Evinde Psikoloji

Sığınma Evinde Psikoloji Sığınma Evinde Psikoloji 
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“Dijital Şiddet” ve “Ergen Sağlığı Eğitimleri”

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yaz hem ailesi sosyal yardım alan hem de okulunda başarı gösteren 
12-16 yaş arasındaki öğrencilere İngilizce dil kampını başlattı.

Yaz boyunca 3 grup halinde devam eden kampta öğrenciler hem sportif faaliyetler yaptı, hem de dil 
edinim süreçlerini başlatmış oldular.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetle-
rini sürdüren Kadın Danışma Merkezi, ABB ve UNFPA işbirliği ile hayata geçirilen “Kadınlar ve Gençlerin 
Desteklenmesi Projesi” kapsamında Kesikköprü İngilizce Kampına kayıt yaptıran kız çocuklarına “Dijital 
Şiddet” ve “Ergen Sağlığı” konularında eğitimler verildi.

İngilizce kampına katılmaya hak kazanan ve iki grup halinde kampa katılan toplam 400 kız çocuğuna 
hemşiremiz Esra ÖZCAN tarafından “Ergen Sağlığı” ve eğitimcimiz Fulya YILDIRIM ile meslek uzmanı-
mız İlker ÖZDOĞAN tarafından “Dijital Şiddet” konulu eğitimler verilmiş ve eğitim sonrasında toplam 400 
adet ped ve çanta dağıtımı yapılmıştır.

Kesikköprü İngilizce Kampında “Dijital Şiddet” 
ve “Ergen Sağlığı Eğitimleri” Verildi

KADIN KOOPERATİFLERİ

Zeytindalı Kadın Çevre Ve Kültür İşletme 
Kooperatifi

Sincan - Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi

Nallıhan Turizm, El Sanatları, Kültür, Doğa, 
Bilim, Eğitim, Araştırma, Uygulama,Üretim, 
Pazarlama, İstihdam Ve Kalkınma İşletme 
Kooperatifi-Naltik 

Güdül Fengere Kadın Eli Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi

Avşar Balam Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi

Haymana Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi

Akeka Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme 
Kooperatifi

Ayaş - Akkaya Köyü Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi

Ankael - Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi Polatlı-Anadolu Bacıları Üretim Kooperatifi

Güdül Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi

Yeryüzü Toplumsal Araştırma Proje 
Danışmanlığı Sosyal İşletme Ve Kalkınma 
Kooperatifi

Günebakanlar Kültür Ve Eğitim Koopetarifi Mor Kalem Kadın Eğitim Kooperatifi

Han İpek - Kadın Girişimi Üretim Ve İşletme  
Kooperatifi Kalecik Hanımeli Kooperatifi

Hayme Analar - Kadın Girişimi Üretim Ve 
İşletme  Kooperatifi

Beypazarı Kınalı Eller Lezzet Atölyesi Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifi 

Aile İçi Şiddet
Acil Yardım Hattı
0212
0549 656 96 96AİLE İÇİ

ŞİDDETE
SON!

20
Kadın Bülteni • Sayı 5

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EVDE YALNIZ DEĞİLSİNİZ!
  ŞİDDETİ BİRLİKTE

DURDURABİLİRİZ.
 

444 
43 
06

ÜCRETSİZ ALO GELİNCİK HATTI

444 43 06
www. .org.tr
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ANKARA BAROSU
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Kadın Lokalleri

Kadın Lokalleri Akademik Kurs Hizmetleri  kapsamında 21 ilçede  Kadın Lokallerine kayıtlı olan 
üyelere Eğitim desteği sağlamak amacıyla İngilizce Kursu, Bilgisayar Kursu, Diksiyon Kursu, Oku-
ma Yazma Kursu, İlkyardım Kursu, Kuran-ı Kerim Kursu, Osmanlı Türkçesi Kursu, İşaret Dili, Sağlıklı 
Beslenme  Kursları verilmektedir.

Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü Kadın 
Lokalleri Faaliyetlerine Devam Ediyor

Kadınların  keyifli zaman geçirmeleri, boş zamanlarını değerlendirmeleri ve üretilen ürünlerle ev 
ekonomilerine katkı sağlamaya destek sunan Enstrüman Kursu, Türk Sanat Müziği Kursu,Türk 
Halk Müziği Kursu,Pop Müzik Kursu,Kağıt Rölyef Kursu,Takı Tasarımı Kursu,Ahşap Boyama Kur-
su,Mefruşat Kursu,Geleneksel El Sanatları Kursu, Amigurumi Kursu,Resim Kursu, Punch Kur-
su,Örgü Kursu hizmeti verilmektedir.

Kadın Lokali üyelerinin sağlıklı ve hareketli bir yaşam sürmelerine yardımcı olmak için Step/Aero-
bik,Pilates,Fitness,Yüzme Kursu/Serbest Yüzme,Satranç,Halk oyunları,Masa Tenisi kursları veril-
mektedir.

Sosyal ve Kültürel alanda Başkentli Kadınların bir arada olma ve sosyalleşmeleri adına  Kadın 
sağlığı ve psikolojisi, Anne çocuk eğitimi  yönünden bilgilendirilmeleri için Kültür Gezileri, Sağlık 
Taramaları, Sosyal Hayata Destek Seminerleri,Aile Danışmanlığı Desteği ve Psikososyal Destek 
Çalışmaları yapılmaktadır.

Kadın Lokalleri Üyelik İçin Gereken Belgeler

• 18 Yaşını Doldurmuş Olmak

• Kimlik Fotokopisi

• İki Adet Fotoğraf

• Üyelik Ücreti

Ahmetler Kadınlar Lokali 
Libya Cad. Çaldıran  Sok. 

No:/10/20-22 
Küçükesat/Çankaya

Tel: 430 24 85 / 430 20 62

Bahçelievler Kadınlar Lokali 
Bahçelievler Mah. 6. Cad. No:42/2 

Bahçelievler/Çankaya
Tel: 223 93 96 / 223 94 34

Çubuk Kadınlar Lokali  
Yavuz Selim Mah. Şeyh Şamil 

Bulvarı No: 19 
Çubuk

Tel: 837 00 92

Elvankent AYM Kadınlar 
Lokali 

Atakent Mah. Atatürk Cad. 
553. Sok. 

Elvankent/Etimesgut
Tel: 261 61 33

Harikalar Kadınlar Lokali 
Harikalar Diyarı Parkı içi 

7. Kapı
Sincan

Tel: 273 33 22 / 272 65 01

Kuşcağız AYM Kadınlar 
Lokali 

Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. 
No: 273 
Keçiören

Tel: 380 10 48

Şafaktepe Kadınlar Lokali 
Şafaktepe Mah. 

Şafaktepe Parkı İçi
Mamak

Tel:  319 92 96 / 319 74 57

Altındağ Kadınlar Lokali 
Altındağ Cad. No:31 

Dışkapı/Altındağ 
Tel: 318 83 72 / 318 13 84

Batıkent Kadınlar Lokali
Uğur Mumcu Cad. Rajiv Gandi

7. Sok. Vedat Dalokay Parkı Sosyal 
Tesisleri 

Batıkent/Yenimahalle
Tel: 251 16 63

Demetevler Kadınlar Lokali 
İvedik Cad. Karşıyaka İş Merkezi 

Kat 2 No: 486/2
Demetevler/Yenimahalle

Tel: 335 34 30 / 335 24 44

Gölbaşı Kadınlar Lokali 
Bahçelievler Mah. 186 Sok. 

No:4/E Yunus Emre Külliyesi 2. 
Bodrum Katı

Gölbaşı
Tel: 485 40 25

Kahramankazan AYM 
Kadınlar Lokali 

Fatih Mah. Ankara Bulvarı NO:295 
Kahramankazan
Tel: 507 39 69

Osmanlı AYM Kadınlar Lokali 
Adnan Yüksel Cad. NO: 2 

Etlik /Keçiören
Tel:  507 37 40 / 507 37 41

Şentepe Kadınlar Lokali 
Güventepe Mah. 

Demirbağ Cad. No:3 
Şentepe/Yenimahalle 

Tel: 343 69 95 / 343 69 76

Ayaş Kadınlar Lokali  
Ömeroğlu Mah. Süzen Cad. 

No:4/28 
Ayaş

Tel:  700 00 20

Çankaya Kadınlar Lokali 
Hoşdere Cad. Güzelkent Sok. 

2. Etap Çankaya Evleri Sosyal 
Tesisleri/
Çankaya 

Tel: 438 30 48 438 37 64

Dikmen Kadınlar Lokali  
Dikmen Cad. No:97-98-115 Stüdyo 

Evleri Altı 
Dikmen/Çankaya 

Tel: 481 95 89 / 481 97 78

Hasanoğlan Kadınlar Lokali 
Hasanoğlan Kasabası Havuzbaşı 

Mah. Belediye Sok. No:1 
Hasanoğlan/Elmadağ 

Tel: 866 11 61

Kalecik Kadınlar Lokali  
Şenyurt Mah. İstasyon Cad. Toplu 

Belediye Konutları KAT:3 
Kalecik 

Tel: 857 00 27

Sincan Kadınlar Lokali 
Akşemsettin Mah. 
Bosna Cad. No: 56 

Sincan
Tel: 276 67 33

Ümitköy Kadınlar Lokali 
Mutlukent Mah. Hekimköy Sit. 

1993. Sok. No: 9 
Ümitköy/Çankaya

Tel: 236 22 74





EVLENDİRME
ŞUBE

MÜDÜRLÜĞÜ

(0312)309 18 37

GENÇLİK PARKI KÜLTÜR MERKEZİ
CUMHURİYET CAD. DOĞANBEY MAH. ALTINDAĞ

www.ankara.bel.tr

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Evlendirme 
Şube Müdürlüğü 12.10.2015 tarih ve 1972 sayılı Belediye Meclis 
kararı doğrultusunda kurulmuş olup;  Şube Müdürü, Nikah 
Hizmetleri Şe�iği, Büro Yönetimi ve Arşiv Şe�iği olmak üzere iki 
adet şe�ik ve yeteri kadar memur, evlendirme memuru, işçi ve 
sözleşmeli personel ile Bakanlar Kurulunun 10.07.1985 tarihli ve 
85/9747 sayılı kararına istinaden yayımlanan Evlendirme Yönet-
meliği kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir 

2022 yılı içerisinde 1935 adet başvuru alınmış.1525 Türk vatan-
daşı çiftimize ve 195 yabancı uyruklu çiftimize 1214 adet dış 
nikah hizmeti, 506 adet oda nikah hizmeti gerçekleştirilmiş, 
Haziran- Ağustos   arası 973 adet nikah kıyılmış ve çiftlerimize 
nikah hatırası olarak �ncan takımı ve Türk Bayrağı seti verilmiş-
tir.

Sağlık çalışanı olan çiftlerimizden aile cüzdan bedeli hariç 
ücretsiz, şehit olmuş vatandaşlarımızın 1.derece yakınlarına ve 
gazi olmuş vatandaşlarımızın kendisi ve 1. derece yakınlarına ve 
engelli vatandaşlarımıza ücretsiz, huzurevinde kalan yaşlı ve 
düşkün vatandaşlarımıza belediyemiz tarafından sunulacak 
nikah kıyma hizmetlerinde oda nikah ücreti alınarak nikah 
hizmeti verilmiştir.
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Kitap Önerileri

Kitap Önerileri

En Mavi Göz 

Irk ayrımcılığını  etkileyici bir üslupla gündeme taşıyan 
Nobel ödüllü yazar Toni Morrison,  dünyada en çok 
okunan romanı En Mavi Göz ‘de kız çocuğunun gö-
zünden ötekileştirilmeyi  ırk ve cinsiyet eşitsizliğini 
toplumsal öğelerle harmanlayarak anlatmış.

Emanet Emek  

Kadınların çalışma hayatındaki yaşadığı engelleri ka-
pitalizm, Irkçılık  ataerkillik perspektifinden anlatan 
yazar kadınların güçlenme süreçlerine de ışık tut-
muştur. 
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Film Önerileri

Film Önerileri

MOXIE
Filmde Öz güveni yüksek 
yeni arkadaşından ve an-
nesinin asi geçmişinden 
ilham alan 16 yaşındaki 

utangaç bir kız, okulundaki 
cinsiyetçiliğe isyan eden 

bir dergi çıkarır. 

TREES OF 
PEACE 

Ruanda’daki soykırım sı-
rasında kapana kısılan ve 
saklanan dört kadın, farklı 
geçmişlere sahip olmala-
rına rağmen güçlü bir kız 

kardeşlik bağ kurar.

RADYOAKTİF
Öncü,  asi ruhuyla… Ma-
rie Sklodowska-Curie’nin 

Nobel Ödülü’nü kazanma-
sının serüvenini anlatan 
filmin başrollerini Rosa-
mund Pike ve Sam Riley 

paylaşıyor.

Fatma Erol- Sosyolog
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Erken Çocukluk Dönemi Matematik Becerilerinin Gelişimde Ev Ortamı ve Ailenin Rolü
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Erken çocukluk döneminde çocukların gelişimlerini 
olumlu yönde etkilemek, kritik dönemleri başarılı şe-
kilde atlatması için zengin uyaranların olduğu çevre 
oluşturmak önemlidir. Zengin uyaranların bulundu-
ğu bir çevrede çocuğun birçok becerisinin gelişimi 
desteklenmektedir. Bu çevrede çocuğun gelişiminin 
desteklendiği alanlardan biri de matematiktir. Birebir 
eşleştirme, sayıları algılama, sayma, sıralama, sınıf-
landırma, karşılaştırma, işlem, uzamsal algı ve geo-
metri, parça-bütün gibi ilişkiler, ölçme, grafik oluştur-
ma matematik becerilerini oluşturmaktadır.

Matematik sabah uyandığımızda saate bakmada, 
organizasyonla ilgili işlerimizde, markette para alış-
verişi yaptığımızda, kısacası günlük hayatımızda 
birçok şey yerde karşımıza çıkmaktadır. Eşleştirme, 
gruplama, sıralama becerileri ile bilgiyi organize 
ederek matematik kavramlarının oluşumu destek-
lenmektedir. Küçük çocuklar yaşamlarının erken 
döneminden itibaren karmaşık matematiksel düşün-
meyi gerçekleştirmeye başlamakta; sayma, göreceli 
büyüklükler oluşturma gibi becerileri, matematikle 
ilgili çeşitli kavramları edinebilmektedirler. 

Matematikte öğrenilen bilginin birbiri üzerine birike-
rek ilerlemesi ve bu bilgilerin birbirine bağlı olmasın-
dan kaynaklı, çocuklarda erken dönemden itibaren 
sağlam temeller oluşturulması önemlidir. Aynı za-
manda erken matematik becerilerinin ilkokula hazır 
olmanın ve gelecekteki akademik başarının önemli 
yordayıcısı olmasından dolayı da oldukça önem ta-
şımaktadır.

Okula başlamadan önce çocukların en çok vakit ge-
çirdikleri ortam ev, en çok vakit geçirdikleri bireyler 
ise aile üyeleri, bakım veren kişi ya da kişilerdir. Ebe-
veyn tutumları ve davranışları ev ortamının özellikleri, 
evde yaşayan bireylerle kurulan etkileşimin içeriği ve 
sıklığı ebeveynlerin çocukları ile kurdukları etkileşimi, 
etkileşimin gerçekleştiği ortamın kalitesini etkileyen 
kritik değişkenler arasında yer almaktadır. Erken ço-
cukluk döneminde gerçekleştirilen matematik içerikli 
formal ve informal deneyimler okul, ev gibi ortam-
larda gerçekleşirken çocukların matematiksel bilgi-
leri öğrenmelerini sağlamakta, çocukların aritmetik 
performanslarının yordayıcısı olmaktadır. Çocukların 
aritmetik becerilerini arttırmak amacıyla ebeveynlerin 
sayı, miktar ya da aritmetik hakkında içerikleri 
doğrudan ve kasıtlı olarak çocuklarına aktarmaları 
formal aritmetik faaliyetler; asıl amacın sayı, miktar 
ya da aritmetik hakkında öğretim yapmak olmadığı, 
sayı tahtasında oyunlar sayıları içeren oynama, sa-
nat, yemek pişirme etkinliklerinde ölçüm yapma gibi 
etkinlikler informal aritmetik faaliyetler olarak tanım-
lanmaktadır. 

Erken çocukluk döneminde matematik becerilerinin 
gelişimde ailenin rolüne ait değişkenlerden biri ebe-
veynlerin gerçekleştirdiği etkinliklerin sıklığı, bir diğe-
ri de dildir. Çocukların öğrenmeleri için ebeveynler 
çocuklarla ne kadar vakit geçirirse, etkinlikleri ne 
kadar çok sıklıkla gerçekleştirirse ve bu etkinliklerde 
ne kadar çok manipülatif -fiziksel özellikler açısından 
farklı kullanımlara açık olan, hayal gücünün ve zihinsel 
becerilerin kullanımını içeren materyaller- kullanırsa 

çocuğun gelişimi o kadar desteklenecektir. Manipü-
latif kullanmak çocuklara soyut gelen kavramların so-
mutlaştırılmasını sağlamaktadır. Yetişkinlerin çocuk-
larla kurdukları etkileşimler sırasında matematiksel dili 
kullanmaları da çocukların öğrenmelerini destekleye-
cek ve yeni öğrenmeler için temel oluşturacaktır. Gün-
lük rutinin içerisindeki doğrudan ve dolaylı faaliyetler 
çocukların matematik hakkında temsiller oluşturma-
larını sağlamaktadır. Bloklar, sosyodramatik oyunlar, 
yapboz gibi masa oyunları, kitap okuma, bitki yetiştir-
me faaliyetleri matematik öğrenmede fırsatları içeren 
etkinliklerdir. Bloklar matematiksel etkileşimler, öğren-
meler için ortam yaratmakta; yetişkinler çocuklarla 
birim, eşitlik, yükseklik, 3 boyutlu şekiller gibi birçok 
matematik içerikli diyaloglar oluşturulabilmektedir. 
Sosyodramatik oyunda canlandırmalar ile para alış-
verişi, oyundaki eşyaları eşleştirme, menüye sayıları 
yazma ve okuma gibi etkileşimlerle matematiksel bilgi 
edinilebilir. Sayıları içeren kitapları okuma da çocukları 
desteklemektedir. Kitap okuma etkinliğinin matema-
tik odaklı olması becerilerin edinimini arttırmaktadır. 
Masa oyunları da çocukların sayı doğrusu hakkında 
tahmin etmelerini, sayı sayma, sayıları tanıma, büyük-
lüklerini karşılaştırma gibi birçok beceriyi geliştirmek-
tedir. Bir bitkinin büyümesini takip ederken bitkinin 
uzunluğunu gün, hafta gibi belirli aralıklarla ölçmek ve 
ölçme sonuçlarını kaydetmek, bir grafik oluşturarak 
uzunlukları karşılaştırma içerikli konuşmalar yapmak, 
süreçteki olayların sıralamasını yaptırmak çocukların 
ölçme, karşılaştırma ve sıralama, grafik oluşturma be-
cerilerini destekleyecektir. 

Matematik becerilerinin erken çocukluk döneminde 
kazandırılması için gerekli planlamalar yaparak ma-
teryal desteği sağlanmalı; akademik becerileri öğren-
meleri için zengin fırsatlar içeren ortamlar oluşturul-
malıdır. Ebeveynler matematik becerilerine gereken 
önemi vermeli; çocuklarıyla ev ortamında ve etkileşim 
kurdukları çevrede matematik içerikli konuşmalar ya-
parak, matematiği günlük yaşamın bir parçası yap-
malıdır. Böylelikle çocuklarının matematik becerilerini 
destekleyerek, yaşamlarında sağlam bir temel oluştu-
rulmasını sağlayacaklardır. 
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Erken çocukluk 0-8 yaşı kapsayan, kişilik, bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve fiziksel gelişim 
alanlarında gelişmelerin ve büyümenin en hızlı olduğu; ileri ki yaşantılar için kritik dönem-
leri içeren önemli bir dönemdir. 

 Ayşegül ÖĞÜTCEN - Bilim Uzmanı

Erken Çocukluk Dönemi Matematik 
Becerilerinin Gelişimde Ev Ortamı ve 

Ailenin Rolü
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1980’li yıllar itibari ile sıklıkla kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkan psikolojik sağ-
lamlık, bireylerin kronik ya da akut stres durumları ile baş etme yeteneğinin metaforik 
ifadesidir. 

Psikolojik Olarak “Sağlam” 
Çocukları Nasıl Yetiştirebiliriz?

Bireylerin yaşamlarında karşılaştıkları zorluklarla baş 
etmelerine yardımcı olacak becerilerin erken yıllar-
dan itibaren kazandırılması ve desteklenmesi psiko-
lojik sağlamlığın geliştirilmesi için önem taşımakta-
dır. Bu önem doğrultusunda, erken çocukluk eğitimi 
alanında çalışan araştırmacılar olarak; dünyanın bir 
çok farklı ülkesinde farklı sosyo-demografik özellikte 
aile yapısına ve birbirinden farklı gelişimsel özellik-
lere sahip çocuklarla yapılan araştırmaları inceledi-
ğimizde, söz konusu çocukların sağlıklı gelişimlerini 
desteklemek olduğunda, ailelerin ve eğitimcilerin 
ortak olarak gerçekleştirdiği bir takım uygulamalar 
olduğunu gözlemledik ve araştırdık. Psikolojik olarak 
“sağlam” çocuk yetiştirmek için önemi vurgulanan 
bu uygulamaları en genel kapsamda aşağıdaki şe-
kilde özetlemek mümkündür: 

Zorluklara İzin Vermek: Barbara Colorosa’nın, “Kriz 
Yoluyla Ebeveynlik” kitabında belirttiği gibi, çocuk-
ların erken yıllarda deneyimledikleri küçük sıkıntı-
lar, ilerleyen dönemlerde karşılaştıkları daha büyük 
zorluklarla baş etmelerine yardımcı olmaktadır. Ör-
neğin yeni yeni emeklemeye başlayan bir bebeğin 
önündeki bütün engelleri (hayati risk teşkil etmeyen) 
kaldırmamak, çocuğun ceketini yardımsız giymesi-
ne, oyuncaklarını tek başına toplamasına fırsat tanı-
mak veya ödevlerini ya da etkinliklerini kendi başına 
yapması konusunda “başardın. Aferin!” ya da “Çok 
güzel ilerledin, bravo! gibi onları cesaretlendirecek 
cümle ya da kelimelere başvurmak çocuğu yapa-

bilecekleri konusunda cesaretlendirmek açısından 
önemlidir.

Sosyal Beceriler/İlişkiler Geliştirmek: Çocuklar, kendi 
akranları ile olan ilişkileri kadar ebeveynleri dışında 
en az bir yetişkin ile güvenli bağ kurması konusunda 
desteklenmedir. Olumlu sosyal ilişkiler, empati kur-
ma becerisi, öz düzenleme, öz güven gibi erken yıl-
larda desteklenen sosyal beceriler, ilerleyen yıllarda 
çocukların psikososyal desteklere erişimini geliştir-
meye yardımcı olmaktadır. 

Güçlü Yönleri Açığa Çıkarmak: Çocukların olumsuz 
davranışları ile yapamadıklarına odaklanmak yerine 
güçlü yönlerini keşfetmek ve yapabildiğinin en iyisini 
yapması konusunda teşvik etmek, çocuğun önemli 
yönlerini tanımasına ve takdir etmesine izin vermek-
tedir. 

Güvenli Alan Yaratmak ve Desteklemek: Güvenli or-
tamlar genel olarak şiddet, kaza, ayrımcılık ve diğer 
olumsuz deneyimleri içermeyen ortamlarla karakte-
rizedir. Çocuklar ancak kendilerini fiziksel ve duygu-
sal olarak güvende hissettikleri ortamlarda duygu 
ve düşüncelerini paylaşmaya daha açıktırlar. Ev ya 
da okul ortamında sağlanan çocuk dostu ortamlar 
aracılığıyla çocuğun duygu ve düşüncelerini paylaş-
ması konusunda cesaretlendirilmesi, gününün nasıl 
geçtiğini anlatması, sizinle olan bir anısını paylaşma-
sı ya da onu mutlu/mutsuz eden durumlar hakkında 
konuşması konusunda desteklenmesi önemlidir. 

Yardım/Gönüllük İçeren Çalışmalara Dahil Etmek: 
Çocukların, kendi değerlerini görmeleri ve içinde 
yaşadıkları toplumun onların varlığı ile daha iyi ve 
anlamlı bir yer olduğunu anlamaları açısından gö-
nüllülük içeren çalışmalarda aktif rol almaları psiko-
lojik sağlamlığın geliştirilmesi ile ilişkilidir. Çocukların, 
kendilerinin varlığı/eylemleri neticesinde dünyanın 
iyileştirilebilir bir yer olduğunu anlamaları yalnızca öz 
değerlerini arttırmakla kalmaz aynı zamanda diğer 
çocuklarla ya da yetişkinlerle olan ilişkilerini güçlen-
dirir ve öz yeterliliklerini arttırır. 

Aidiyet Duygusu Geliştirmek: Öncelikle aile ortamı 
olmak üzere çocuğun içinde bulunduğu, okul ve 
hatta kültürün bir parçası olduğunu bilmesi önem-
lidir. Ev ortamında çocuğun üstesinden gelebilece-
ği sorumluluklar alması (örneğin evcil hayvanınızın 
beslenmesine yardımcı olması, odasını toplaması, 
kıyafetlerini dolabına yerleştirmesi, kardeşlerinin 
bakım/oyun gibi süreçlerine yardım etmesi, yemek 
hazırlama sürecine dahil olması gibi) çocuğun se-
vildiğini ve takdir edildiğini hissetmesi açısından 
önemlidir. Bununla birlikte çocuğun okul ve okul 
dışı ortamlarda kurduğu bağlar da aidiyet duygusu-
nun gelişmesine ve kendini güvende hissetmesine 
olanak tanımaktadır. Akranlarla/yetişkinlerle olumlu 
ilişkiler geliştiren ve her türlü duyguyu ifade etme 
konusunda kendilerini güvende hisseden çocuklar,  
başkalarıyla ilişkileri aracılığıyla yeterlilik duygularını 
güçlendirebilmekte ve tipik olarak çatışmalarla daha 
iyi baş edebilmektedirler.   

Rutinler ve Ritüeller Oluşturmak: Hem çocuk hem de 
aile hakkında zengin bir tanımlayıcı bilgi kaynağı ola-
rak görülen rutinler, stres ve sağlık arasındaki genel 
ilişkide önemli bir aracı değişken olarak ele alınmak-
tadır. Akşam yemeğinde tüm aile üyelerinin bir arada 
bulunması, her hafta sonu aile üyeleri ile parka gidil-
mesi, her gece uyumadan önce çocuğun seçtiği bir 
kitabın ebeveynlerden biri ile birlikte okunması gibi 
aile içinde oluşturulan rutinler ile doğum günü kutla-
maları, bayram tatilleri gibi özel günlerde aile üyeleri 

ile kutlanan ritüeller, yalnızca çocuğun değil aile üye-
lerinin de sağlığını ve iyi oluş halini etkilemektedir. 

Koşulsuz Kabul: Tüm çocukların öncelikle aile olmak 
üzere arkadaşları, okul ortamı ve çocuğu çevreleyen 
daha geniş topluluklarda diğer bireyler tarafından 
kabul edildiğini ve sevildiğini hissetmeye ihtiyacı 
vardır. Çocuklarda olumlu ruh sağlığı ile beraber; 
iyi oluş hali, yaşam kalitesi ve  psikolojik sağlamlı-
ğı destekleyen en önemli faktörler arasında yer alan 
koşulsuz kabul, her çocuğun biricik ve tek olduğu-
nu vurgulayarak, başarısızlık durumlarında çocuğun 
kendi değerini kaybetmemesi ve her koşulda kendi-
sini geliştirme yollarını bulması konusunda cesaret-
lendirmektedir. 

Sosyal Adalet: Erken yıllardan itibaren adaletsizlik 
ve eşitsizliğin kaynaklarını tanımlamak  ve eleştirel 
olarak sorgulamak bireylerin ilerleyen yaşamların-
da karışılacakları her türlü ayrımcılıkla mücadele 
etmelerine destek olmaktadır. Çocukların, sosyal 
adaletsizliğin neden olduğu zorluklarla mücadele 
edebilmesi, adil olmayan durumlara rağmen iyim-
ser bir bakış açısı geliştirmeleri ve zihinsel sağlığı 
tehdit eden durumlara karşı dayanıklı olabilmeleri 
ancak psikolojik olarak sağlam özellik göstermeleri 
ile mümkündür. Bu nedenle çocukları erken yıllardan 
itibaren haklarını bilmesi ve ayrımcılık, adalet, eşitlik 
gibi konularda aktif rol oynaması önemlidir.  

Eğitim: Bütünsel gelişimi hedefleyen erken çocukluk 
eğitimi, gelişime uygun uygulamalar yolu ile çocuk-
ların psikolojik sağlamlıklarını geliştirme ve destek-
lemede önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. Erken 
çocukluk döneminde sunulan kaliteli bir erken ço-
cukluk eğitimi; küçük çocuklarda psikolojik sağlam-
lık kapasitesinin artmasına katkıda bulunan koruyu-
cu faktörlerin  (sınıf ortamı, eğitim stratejileri, gelişim, 
sağlık, akran ilişkileri, çok kültürlülük, ev ortamını ve 
ailenin iyileştirilmesi gibi) sayısını ve niteliğini etkile-
yerek genç kuşaklarda psikolojik sağlamlığı teşvik 
edebilmektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Kuru • Prof. Dr. Berrin Akman
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DÜNYA EMOJİ GÜNÜ Çocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz

DÜNYA EMOJİ GÜNÜ

İletişim kurarken mesajlarımızın vazgeçilmezleri arasında yer alan emojiler Aktepe Çocuk Kulü-
bü’ne kayıtlı üyelerimizin de gündemindeydi. Gülen yüzlerden şaşkın bir yüz ifadesine, meslekler-
den, parti şapkalarına kadar 3 bin görselden oluşan başlı başına yeni bir dünya dili olan emojiler 
2014 yılından bu yana her yıl  17 Temmuz da Dünya Emoji Günü olarak kutlanıyor. Minik bir çizimle 
başlayan yolculuk, kelimeler yerine duygularımızı anlatan resimler, üyelerimize de keyifli anlar ya-
şattı. Çocuklar birbirinden farklı eğlenceli emoji maskeleriyle neşeli bir gün geçirdiler.   

AÇIK HAVA SİNEMA KEYFİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Batıkent Çocuk Kulübü üyeleri yaz akşamlarını Açık Hava 
Sinema keyfiyle neşelendirdi. Beyaz perdenin en keyifli anlarını yıldızlar altında anne ve babala-
rıyla ilk kez deneyimledi.   

ÇOCUK KULÜPLERİ FAALİYETLERİMİZ
M.Begül DEMİR - Sosyolog

ANKARA KÜLTÜR ELÇİLERİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı, Kadın ve Aile Hizmet-
leri Daire Başkanlığı, ÇEKÜL ve Tohumluk Vakfı işbirliği ile kültür varlılarımızın gelecek nesillere 
aktarılmasını sağlamak amacıyla 11 – 12 Nisan 2022 tarihleri arasında “Ankara Miras Kültür 
Elçileri Eğitim Programı” düzenlendi. Teorik ve alan çalışmalarının yapıldığı eğitime Çocuk Hiz-
metleri Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan Altındağ Çocuk Kulübümüzden 33 üyemiz katıldı.

ÇEKÜL Vakfı tarafından üyelerimize kültürel miras konusunda Ankara Evleri mimarisi, hanlar ve 
Unesco Geçici Miras Listesinde bulunan Arslanhane Cami hakkında bilgi verilmiş, Tohumluk 
Vakfı ise “İklim Krizi ve Ekolojik Yaşam” konusu çerçevesinde Su Ayak İzini işledi.

Alanda eğitim kapsamında Kale Evleri, Çengel Han, Roma Tiyatrosu, Julien Sütunu ve Au-
gustus Tapınağına gidildi. Antik Roma Dönemi tiyatro giriş biletlerinin temsili fotoğraflarından 
derlenerek hazırlanan fotoğraflı bilet örnekleri Roma Tiyatrosu girişinde üyelere dağıtıldı. Antik 
Tiyatroda gönüllü üyelere temsilen antik dönemi andıran kostümler giydirildi. Eğitim programı 
kapsamında çocuklarımız Ankara’mızın kültürel varlılarını daha yakından tanıma fırsatını elde 
ederek, kültürel mirasına sahip çıkan ve onları gelecek nesillere aktaran bir “Kültür Elçisi” olarak 
görev alacaklardır. 

Eğitim programının yıl içerisinde belirli dönemlerde tekrarlanması kapsamında 6 farklı lokasyon-
da  Çocuk Kulüpleri  ile çalışmalar planlanmıştır. Eğitimlerin ilk durağı 15 Eylül 2022 ‘de Mamak 
Çocuk Kulübüne kayıtlı 34 üye ile başladı.
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Çocuk Kulüpleri FaaliyetlerimizÇocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz

YAZA MERHABA PİKNİĞİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü 7-14 yaş aralığındaki çocuklara yönelik hizmet veren 7 Çocuk Kulübünde sos-
yal, kültürel, eğitime yönelik ve sportif faaliyetler vermektedir.

Çocuk Kulüplerinin yaz okulu programlarında çeşitli kurslar, etkinlikler, atölyeler yoğun bir şe-
kilde hizmet vermiştir. Bu kapsamda tüm kulüp üyelerinin katılımından oluşan yaza merhaba 
pikniği organizasyonu yapıldı. Çocukların ve velilerin katılımıyla piknikte üyelerimiz keyifli anlar 
yaşadılar. Geleneksel sokak oyunlarının oynandığı, çeşitli ikramların yer aldığı piknikte katılımcı-
ların belleğinde güzel anıların kaydedildiği bir gün olarak yer aldı.

. 

AÇEV İŞ BİRLİĞİ BABA DESTEK PROGRAMI SERTİFİKA TÖRENİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Çocuk Etkinlik Merkezleri ve Çocuk Kulüplerimize 
üye olan çocuklarımızın babalarına, 13 hafta süre ile  çocukların hem zihinsel ve fiziksel hem de 
sosyal ve duygusal gelişimini desteklemek amacıyla AÇEV iş birliği ile “ Baba Destek Programı” 
uygulanmıştır. 

Bu program ile aile içindeki demokratik davranışların gelişmesi, babaların çocuklarıyla daha 
fazla zaman ayırarak, sağlıklı bir iletişim kurabilmesine, babaların çocuk yetiştirme tutumlarına 
olumlu davranış değişiklikleri sağlamasına yardımcı olmuştur. 

Babaların çocuklarının bakımında sorumluluk üstlenmeleri, çocukları ile demokratik bir ilişki ku-
rarak, onların gelişimlerini etkin bir şekilde desteklemeleri için uygulanan  “Baba Destek Progra-
mı” katılım sertifikasını babalar çocuklarının elinden aldı. Yoğun bir katılın gerçekleştiği sertifika 
töreni duygusal anıların ve keyifli deneyimlerin paylaşılmasına sahne oldu. 

YAZ OKULU VEDA EĞLENCESİ
Altındağ Çocuk Kulübü minikleri yazı dolu dolu geçirdi. Yaz döneminde bir çok etkinlik gerçek-
leştiren minikler mezuniyet belgelerini almanın sevincini yaşadılar. Müzik eşliğinde çığlıkların ve 
kahkahaların hiç durmadığı programda çocuklar keyifli dakikalar geçirdiler.

Mustafa KARA
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SİNANLI ÇOCUK KULÜBÜ ÜYELERİ TARİHLE BULUŞTU

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri Şube 
Müdürlüğüne bağlı Sinanlı Çocuk Kulübü üyeleri ile birlikte Ankara Kalesine  gezi düzenledi. An-
kara’nın en önemli sembollerinden bir tanesi olan Ankara Kalesi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği 
yapmış binlerce yıllık kale tarihi ile üyelerimizi kucakladı. Canlılığını ve hareketliğini koruyan kale 
içerisinde bulunan tarihi konaklarla, rengarenk turistik dükkanlarla üyelerimizin ilgisini çekti. Surla-
ra çıkan çocuklar kuş bakışı kent manzarasını çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdiler. 

Çocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz

ÇOCUK ETKİNLİK MERKEZLERİMİZ AÇILDI
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri 
Şube Müdürlüğü 2021 yılında açmış olduğu 4 Çocuk Etkinlik Merkezine, 9 farklı merkezi daha 
bünyesine ekledi.

36-66 ay aralığında, başkentte yaşayan çocuklara yönelik açılan Çocuk Etkinlik Merkezi çocuk-
larımıza tam zamanlı olarak hizmet vermektedir. Öncelikli hedefimiz çocukların bedensel, ruhsal 
gelişimi desteklemek, hayata hazırlamak ve fırsat eşitsizliklerini ortadan kaldırmak. 

Çocukların kendini yönetme ve düşünme becerilerinin geliştirilmesini amaçlayan, yaratıcılığı ön 
plan çıkaran, demokratik tutum ve davranışların gelişmesine katkıda bulunan çocuk dostu bir 
eğitim anlayışına sahip olan Çocuk Etkinlik Merkezlerinde çocukların farklı dönemlerdeki farklı 
ilgi ve gereksinimlerini karşılamak üzere çeşitli programlar da bulunmaktadır. Bunlar; Psikolojik 
Danışmalık ve Destek Programı, Aile Eğitim Programı ve Eğitimci Eğitim Programıdır.

Çocuk Etkinlik Merkezlerinde sabah sporu, merak  öğrenmenin nedenidir, büyüyorum ve artık 
yapabiliyorum, evden okula göster anlat gibi yaşamdan örnekler de eğitim içeriğinde yer almak-
tadır. 

T.  Nagehan TURPÇU • Şube Koordinatörü
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Çocuk Kulüpleri FaaliyetlerimizÇocuk Kulüpleri Faaliyetlerimiz

ATÖLYEMİZ ÇOCUKLARLA ŞENLENİYOR
ABB Çocuk Tasarım Çalıştayı Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü, 
Ankara Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 27-28 Ağustos 2022 ve 03-04 Eylül 2022 tarihlerinde 
Çocuk Tasarım Çalıştayını gerçekleştirdi. 

Etkinlik, yaz döneminde 7-14 yaş arası çocuklarda tasarıma ilişkin farkındalık uyandırmayı ve 
katılımcılara endüstriyel tasarımı tanıtmayı amaçladı. İki tam günlük etkinlik olarak planlanan 
çalıştayda katılımcıların aynı zamanda birlikte çalışma ve işbirliği becerilerinin geliştirilmesi de 
hedeflendi. 

Çalıştayın ilk gününde katılımcılarla önce tasarım kavramı üzerine sohbet edildi, bilgi aktarımı 
yapıldı. İlk günün ikinci etkinliği, el becerisini geliştirecek nitelikte kağıt malzeme kullanılarak ya-
pılan bireysel çalışmalar oldu. Etkinliğin ikinci gününde katılımcılardan belirlenen tasarım prob-
lemine çözüm geliştirmeleri beklendi.

Çalıştay sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi. İlk çalıştay, 27-28 Ağustos 2022 tarih-
lerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi’nde Ahmetler Çocuk Kulübü’nün de katılı-
mıyla gerçekleşti. Bu tarihlerde çalıştay, 8-14 yaş grubunda 36 katılımcı ile gerçekleştirildi. 

Aynı etkinlik, 3-4 Eylül 2022 tarihlerinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Altındağ Çocuk Kulübü’n-
de 7-9 yaş grubunda 24 katılımcı ile tekrarlandı. Çalıştayda eğitmen olarak Gazi Üniversitesi 
Endüstriyel Tasarım Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Serkan Güneş, Prof. Dr. Dilek Akbulut, 
Araş. Gör. Merve Yavuz, Araş. Gör. Hilal Erdem, Araş. Gör Çisem Ercömert Görgün ve Araş. Gör. 
Umay İrem Kunter yer aldı.

Prof. Dr. Dilek Akbulut

OYNAYARAK ÖĞRENİYORUM ÇOCUK FESTİVALİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Unicef işbirliği ile 17 farklı merkez içinde yer alan toplam 19 
sınıfta 3 – 5 yaş aralığında bulunan çocuklar için erken çocukluk eğitimi verilen oyun odaları 
açılmıştır. Oyun odalarında çocukların bilişsel, sosyal, eğitsel yönlerini destekleyici etkinlikler 
düzenlenmektedir.

Oyun odaları hafta içi her gün sabah ve öğlen grupları olmak üzere yarı zamanlı çocuklara üc-
retsiz hizmet vermektedir.

Oyun Odalarında eğitim alan çocukların katılımıyla ‘’Oynayarak Öğreniyorum Çocuk Festivali’’ 
gerçekleştirildi. 100 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen festivalde eğlenceli anlar yaşandı. 

Şafaktepe Kadınlar Lokali bahçesinde 7 Temmuzda gerçekleştirilen etkinlikte ebru atölyesi, bez 
baskı atölyesi, mum atölyesi, boncuk dizme atölyesi, seramik ve kil atölyelerinin yanı sıra çocuk 
şarkıları, köpük balon gösterileri, balon katlama etkinlikleri ile festivale katılan çocuklar keyifli 
zamanlar geçirdi.

Festival sonunda çocuklarımıza için hediye edilen kitap ve tshirtler çocukların mutluluğuna mut-
luluk kattı. 

M. Begül DEMİR 
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Çocuk Kulübü Üyelerimiz Usturlab Deneyim Merkezinde

“ASBÜ Öğrencileri Çocuklar İçin Eğitim Gönüllü-
sü Oluyor” Projesi hem gönüllüleri hem çocukları 
nitelikli eğitim noktasında Deneyim Merkezi Atöl-
yelerinde bir araya getirmiştir. 2 fazdan oluşan 
projenin başlangıç aşamasında ASBÜ Sosyal 
İnovasyon Merkezi öğrenci kulübü ile toplantı-
lar gerçekleştirilmiş olup, üniversitenin yaptığı 
duyurunun ardından projede yer almak isteyen 
öğrenciler Usturlab web sitesi üzerinden gönüllü 
başvurusunda bulunmuştur. Gönüllü adaylarına 
yönelik tanıtım toplantısı 11 Mayıs tarihinde ger-
çekleşmiştir. Gönüllüler proje başlangıç aşama-
sında öncelikle Usturlab kurucusu Sümeyye Cey-
lan tarafından verilen Sosyal Girişimcilik çevrimiçi 
eğitimine katılmış, daha sonra çocuklarla bulu-
şacakları Atölyelerin eğitimlerini, alanında uzman 
Usturlab eğitmenlerinden almışlardır.

Projenin 2. Fazı Ankara Büyükşehir Belediyesi iş 
birliği ile hayata geçirilmiş olup, 20-28 Temmuz ta-

rihleri arasında belirlenen 4 gün içerisinde ABB’ye 
bağlı Çocuk Kulüplerine kayıtlı 576 çocuk astro-
nomi, sanat ve bilim atölyelerine katıldı.

2 fazdan oluşan proje ile; Ankara’da yaşayan ve 
sosyo-ekonomik olarak dezavantajlı ilkokul çağı 
çocuklarının astronomi, bilim ve sanat ve robotik 
kodlama eğitimlerine ücretsiz erişimlerine imkân 
tanımak, deneyimleyerek öğrenmelerini sağla-
mak, kendi içine kapalı bir eğitim-öğretim mode-
linden çok “özgürleştirici bir keşif modeli” oluştur-
mak ve eğitimde fırsat eşitliği ve nitelikli eğitimin 
her çocuğun hakkı olduğu bilinciyle hareket etmek 
hedeflenmiştir ve proje başarıyla tamamlanmıştır.

Usturlab ve Usturlab Deneyim Merkezi, ülkemizin 
sosyal ekosistemine artı değer katmaya devam 
etmek için uzman ekibi ve başarılarından aldığı 
güçle çalışmalarına devam etmektedir.

Ayşe ERSÖZ EKİZOĞLU • Eğitim Direktörü
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34 Usturlab, bilimi toplumun bir yapı taşı olarak gö-
ren; kültür, felsefe, sanat ve teknolojinin etkileşimli 
dilini benimseyen ve alanında uzman kişileri doğ-
ru platformlarda doğru projelerde bir araya geti-
rerek ülkemizin sosyal ekosistemine katkı sağla-
mayı amaçlayan bir kuruluştur.  Felsefe, sanat, 
bilim ve tabiatın bu çağdaki yolculuğuna eşlik 
eden Usturlab, eğitim ve fikir ekosistemini sağlam 
ve çoğulcu bir şekilde dönüştürmek için çıktığı bu 
serüvende, örgün eğitimi destekleyici atölye ça-
lışmalarından eğitim materyalleri üretimine; eğitim 
mekanları, yenilikçi eğitim vizyonuna uygun mü-
zeler, bilim sergileri, uzay evleri tasarlamaktadır. 

Usturlab Deneyim Merkezi’nde yüzün üzerin-
de astronomi atölyesini gerçekleştirmeye imkan 
sağlayan dijital astronomi eğitim platformu ve 
etkileşimli Sen Evrensin uygulaması bulunmak-
tadır. Astronomi, bilim, sanat ve robotik-kodla-
ma sınıflarında okul öncesinden başlayarak tüm 
yaş gruplarında bireylere eğitimler verilmektedir. 
Deneyim Merkezi, çocuklara, gençlere ve bilim, 
sanat, teknoloji eğitimlerine erişimi kısıtlı grupla-
ra doğrudan ulaşmayı hedeflerken bilim, sanat ve 
teknoloji profesyonelleri, sivil toplum çalışanları, 
eğitimciler, çocuklar ve toplum arasındaki sosyal 
etkileşimi de artırmayı hedeflemektedir.

Çocuk Kulübü Üyelerimiz Usturlab 
Deneyim Merkezinde

Çocuk Kulübü Üyelerimiz Usturlab Deneyim Merkezinde
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Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu Açılışı 

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kendi öz kay-
naklarıyla bakım, onarım ve tadilat çalışma- ları-
nı gerçekleştirdiği Kuzey Yıldızı Havuzu ve Spor 
Salonu’nda; 25 metre uzunluğunda, 12,5 met-
re genişliğinde ve 1,80 metre derinliğinde yarı 
olimpik kapalı yüzme havuzu bulunuyor. Çocuk 
yüzme havuzunun yanı sıra kafeterya, buhar 
odası, sauna, fitness ve dinlenme alan- larının 
da yer aldığı tesiste, ASKİ Spor ile iş birliği ya-
pılarak Başkentli çocuklara yüzme eğitimi vere-
cek.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Ser-
kan Yorgancılar, Başkentlileri tesise şu sözlerle 
davet etti:

“Uzun yıllardır atıl hâlde bulunan bu havuzumu-

zu sizler için hizmete açmış bulunuyoruz. Yaz 

boyunca hem ailelerimiz hem de çocuklarımız 

yüzme havuzundan ve spor salonundan istifa-

de edebilecekler. Aynı zamanda Ankara’mızda 

yüzme bilmeyen çocuğun kalmaması için ASKİ 

Spor Kulübü ile Belediyemiz bünyesindeki di-

ğer kulüplerimizle protokol kapsamında çocuk-

larımıza yüzme öğreteceğiz. Çok kısa bir süre 

içerisinde de yine Kuzey Yıldızı’nda bulunan 

hizmet binasını vatandaşlarımız için ‘sessiz kü-

tüphane’ olarak hizmete açacağız.”

Çocukların keyifli vakit geçirmesi için masa tenisi, langırt, mini golf platformu ve bilardo 
masalarının da konulduğu tesis Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Aile Yaşam 
Merkezleri Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmete açıldı.

Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu Açılışı
SERCAN YİĞİT
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Dünya Çevre Günü Kapsamında Oryantiring EtkinliğiDünya Çevre Günü Kapsamında Oryantiring Etkinliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri spora teşvik eden etkinliklere ev sahipliği yap-
maya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Çankaya Oryantiring 
Gençlik ve Spor Kulübü’nün Sincan Harikalar Diyarı Parkı’nda düzenlediği oriyantiring 
etkinliğine 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı.

Dünya Çevre Günü Kapsamında 
Oryantiring Etkinliği

Nil NİHAL DUMAN
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Ankara’da 24 Parkta Spor ‘’Sağlıklı Adimlar Sağlıklı Başkent’’
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Tüm Aile Yaşam Merkezleri ve Çocuk Kulüplerinde ‘’Yaz Okulu’’

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, öğrencilerin yaz tatilini kendilerini geliştirerek ve eğlene-
rek geçirmesi için pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe günleri 10.00-15.00 saatleri arasında; 
“Osmanlı AYM, Çubuk AYM, Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi, Yenimahalle Gençlik Merkezi, Ak-
yurt AYM, Altındağ Gençlik Merkezi, Elmadağ Gençlik Merkezi ve Çocuk Kulübü, Elvankent AYM, 
Sincan AYM, Esertepe AYM, Polatlı AYM, Yahyalar AYM, Kızılcahamam AYM, Mamak AYM, Kahra-
mankazan AYM, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezlerinde” farklı branşlardaki eğitim ve aktivitelere ev 
sahipliği yapacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, “Sağlıklı Adımlar, Sağlık 
Başkent” sloganıyla 24 noktada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri 
arasında beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler eşliğinde düzenlenecek spor etkinlik-
lerine ev sahipliği yapacak.Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine Büyükşehir Belediyesine 
ait park ve rekreasyon alanlarında 20 Haziran 2022 tarihinden itibaren ücretsiz spor etkinliği 
başlayacak.

Tüm Aile Yaşam Merkezleri ve 
Çocuk Kulüplerinde ‘’Yaz Okulu’’

Ankara’da 24 Parkta Spor ‘’Sağlıklı 
Adımlar Sağlıklı Başkent’’

Nil NİHAL DUMAN
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Kesikköprü İngilizce Yaz Kampıİlber Ortaylı ile ‘’Gençlerle Baş Başa’’

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ev sahipliğinde CerModern 
Açık Hava Terası’nda ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı ‘Gençlerle Baş Başa” adlı prog-
rama ev sahipliği yaparak Başkentlilerle buluşturdu. CerModern’de düzenlenen söyleşide Ortaylı, 
ülke ekonomisinden beyin göçüne kadar birçok konuda Başkentli gençlere tavsiyelerde bulundu. 
Söyleşiye Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Baş-
kentli gençlere nasihatlerde bulunan İlber Ortaylı’ya sahneye çıkarak teşekkür eden Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, “Sizin tecrübelerinizden ders alacağız” dedi.

İlber Ortaylı ile 
‘’Gençlerle Baş Başa’’

Şinasi ÖRÜN
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Kesikköprü İngilizce Yaz Kampı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 
İngilizce ‘’Dil Edinim” Eğitimi kapsamında İngilizce Dil Köyünde 13-17 Yas arasında 1000 öğrenciye 
15 günlük konaklamalı olarak ‘İngilizce’ yabancı dil eğitimi verilecek- tir. Öğrencilerimiz yaz tatilinde 
hem dil öğrenecek hem de boş zamanlarında sportif etkinlik ve faaliyetlerle yaz tatilini daha faydalı ve 
etkin değerlendirecektir.

Kesikköprü İngilizce Tatil Kampı’na yoğun ilgi gösteren çocukları ilk günlerinde yalnız bırakmayarak 
sınırları tek tek gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş, öğrencilere şu sözlerle seslendi:

“Burada inşallah çok güzel günler geçireceksiniz. Hepiniz İngilizce öğreneceksiniz. Akşam buralarda 
aktiviteler olacak, sinema izleyeceksiniz, kendinizi iyice geliştireceksiniz. Sizleri görenler de siz gidip 
anlattıkça inşallah buraya daha fazla gelmek isteyecekler. Bizler tabii bu işi daha da fazla yaygınlaştır-
mak istiyoruz. Dil çok önemli… Dolayısıyla buradan dönerken hepiniz birer fazla İngilizce dili alıp be-
raberinizde götüreceksiniz. Ben hepinize başarılar diliyorum. İnşallah dönüşte yine bir araya gelip hep 
beraber karşılıklı İngilizce konuşacağız. Ben de İngilizce edinmeye çalışıyorum sizlerle beraber. Bizim 
çocukluğumuzda Fransızca yaygındı. Fransızca öğretmeye çalıştılar. İngilizce benim ek dilim olmaya 
başladı. Ben de kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ailelerinize çok çok selam ve sevgilerimi iletin. İyi gün-
ler geçirmenizi dili- yorum. Sizin için inşallah ileride kendi çocuklarınıza anlatacağınız unutulmaz güzel 
günler ve güzel bir kamp olur. Hepinizin gözlerinden öpüyorum.”

Kesikköprü İngilizce Yaz Kampı
Şinasi ÖRÜN
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Kesikköprü İngilizce Yaz Kampı
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Kesikköprü’de Gençlerle Zafer Şenliği1. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kariyer, Doğru Tercihle Gelecek” sloganıyla hayata geçirdiği 1. Üni-
versite Tanıtım ve Tercih Günleri’nde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren Başkentli 
gençlere doğru tercih yapmaları için uzman rehberler ve akademisy- enlerle bir araya gelerek hedef 
ile ideallerine kavuşmak ve doğru tercih yapmak konusunda danışmanlık hizmeti aldı.

Gençlik Parkı’nda düzenlenen fuarda gençler, 50’den fazla üniversite ile 500’den fazla aka- de-
misyenle bir araya gelme fırsatı buldu. Sınavı kazanan öğrencilerin ve ailelerinin tercih heyecanına 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da ortak oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tercih heyecanı yaşayan aileleri ve öğrencileri 
yalnız bırakmayarak üniversiteler tarafından kurulan stantları tek tek gezdi.

Hafta sonu iki gün süren 1.Üniversite ve Tercih Günleri’ne ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Kadın ve 
Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, “ABB olarak 1.Üniversite ve Tercih Günleri’nin ilkini 
başlattık. 50’den fazla üniversite ve 500’e yakın akademisyeni- miz var” dedi. Ankara Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi de kurduğu stantta hem Başkentte yaşayan hem de Ankara dışından gelen gençleri 
karşılayarak bilgilendirmeler de yaptı.

Kesikköprü Dil Edinim Yaz Kampında ‘’Gençlerle Zafer Şenliği’’ Etkinliği düzenlenmiştir. Zafer bay-
ramımızın 100.yılnda 200’e yakın kız öğrencimizle birlikte Alay Yürüyüşü, Bayrak Töreni, Halk Oyun-
ları Göşterisi, Capoeria Göşterisi ve Sense-8 Grubunun Konseriyle gençler- imize Zafer Bayramı 
coşkusu yaşatılmıştır.

1. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri Kesikköprü’de Gençlerle Zafer Şenliği
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Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik Merkezleri Üyeler Arası Spor Turnuvası

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kariyer, Doğru Tercihle 
Gelecek” sloganıyla hayata geçirdiği 1. Üniversite Ta-
nıtım ve Tercih Günleri’nde Yüksek Öğretim Kurumları 
Sınavı’na (YKS) giren Başkentli gençlere doğru tercih 
yapmaları için uzman rehberler ve akademisyenlerle bir 
araya gelerek hedef ile ideallerine kavuşmak ve doğru 
tercih yapmak konusunda danışmanlık hizmeti aldı.

Gençlik Parkı’nda düzenlenen fuarda gençler, 50’den 
fazla üniversite ile 500’den fazla aka- demisyenle bir 
araya gelme fırsatı buldu. Sınavı kazanan öğrencilerin 
ve ailelerinin tercih heyecanına Ankara Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mansur Yavaş da ortak oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 
tercih heyecanı yaşayan aileleri ve öğrencileri yalnız bı-
rakmayarak üniversiteler tarafından kurulan stantları tek 
tek gezdi.

Hafta sonu iki gün süren 1.Üniversite ve Tercih Günleri’ne ev sahipliği yaptıklarını söyleyen Kadın ve 
Aile Hizmetleri Daire Başkanı Serkan Yorgancılar, “ABB olarak 1.Üniversite ve Tercih Günleri’nin ilkini 
başlattık. 50’den fazla üniversite ve 500’e yakın akademisyenimiz var” dedi. Ankara Kent Konseyi 
Gençlik Meclisi de kurduğu stantta hem Başkentte yaşayan hem de Ankara dışından gelen gençleri 
karşılayarak bilgilendirmeler de yaptı.

Aile Yaşam Merkezleri ve Gençlik 
Merkezleri Üyeler Arası Spor Turnuvası

Nil NİHAL DUMAN - Buğrahan ÖZDOĞAN


