
Sayı:169 / 2017

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ANKARASI
2017 • Sayı 169 • ISSN: 1340-0219

ÇocuklarınÇocukların

ÇOCUK MECLİSİNDE
Yeni Dönem Başladı



2

ÇocuklarınÇocukların

ANKARASI
Ö

N
S

Ö
Z

Ankara Büyükşehir
Belediyesi Başkanlığı
Adına

Adnan ŞEKER
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı

Genel Yayın Yönetmeni
ve Yazı İşleri 
Müdürü
Hasan Hüseyin DURKAL

Yayın Kurulu
Atıf SOYLU
Ergün BAL
Mehmet DÖNMEZ
Göksemin SAYINTA 

Yayına Hazırlık
Zeynep KARAMAN

Yönetim Yeri
Sosyal Hizmet Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Çocuk Şube Müdürlüğü
Hipodrum Caddesi No: 5 Kat: 9 Yenimahalle / ANKARA

Katkı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi

Tasarım & Baskı 

Oğuzlar Mah. 1396. Sk. 11/2 Balgat-Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 285 14 10 • Faks: (0312) 285 14 12
info@tayfunmedya.com.tr • www.tayfunmedya.com.tr

Mutlu ve başarılı bireyler olmanız için çalışan Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumun her 
kesimi için çalışmalarına devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif faaliyetleri bir araya getirdiği 
merkezleri aracılığıyla siz çocukların ihtiyaç ve isteklerine cevap vermeyi sürdürüyor. Başkentli 
çocukların sesi olan Çocuk Meclisi, bir seçim heyecanını daha geride bırakırken, yeni dönemde 
de çalışmalarına ve siz çocukların sesi olmaya devam edecek.

Sevgili çocuklar ve gençler,
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e yaraşır projeler üretmeye, tüm Başkentlilerin 
mutluluğu ve huzuru için hizmetlerini sürdürmeye devam edecek.

Sevgili Çocuklar,
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Aktepe Çocuk Kulübünde 10 Kasım Atatürk’ü Anma Haftası Etkinlikleri
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 79. yıl dönümünde, Atatürk’ü 
Anma Etkinlikleri, Aktepe Çocuk Kulübü’nde hafta boyunca sürdü. Üyeler, Atatürk’ün hayatı, fikirleri, 
mücadelesi, hedef ve idealleri hakkında bir kez daha bilgilendirildi. Ayrıca ana sınıfında, hafta boyunca 4 
ayrı grup Atatürk ile ilgili etkinliklerde bulunurken, konu ile ilgili faaliyetler ve pano çalışmaları yapıldı. 

Aktepe Çocuk Kulübü 
Etkinlikleriyle Dikkat Çekiyor
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Aktepe Çocuk Kulübünde Öğretmenler Günü Kutlaması 
24 Kasım, Hayatımızda önemli bir yere sahip, yeni nesilleri yetiştiren öğretmenlerin günü… Aktepe Çocuk 
Kulübü de bu özel günde, bizleri yetiştiren ve üzerimizde emeği bulunan mesleğine sevdalı öğretmenleri 
unutmadı…
Merkez, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü, üye, veli ve kulüp eğitmenleri eşliğinde kutladı. Aktepe Çocuk 
Kulübü’nün ana sınıfı grupları; Minik Kâşifler, Dahi Yumurcaklar, Bilgin Yumurcaklar ve Minik Mucitler ayrı 
ayrı gruplar halinde bu güzel ve anlamlı günü eğlenceli bir şekilde kutladılar. Kulüpte ayrıca Öğretmenler 
Günü panosu hazırlandı. Hafta boyunca anasınıfında faaliyetler devam etti. Şarkılar söylendi, şiirler okundu, 
resim ve etkinlikler yapıldı.
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Batıparklı Çocuklar Çocuk 
Kütüphanesinde
Batıpark Çocuk Kulübü’nün minik üyeleri, binlerce 
çocuk kitabının bulunduğu ve kitapların farklı yaş 
gruplarına göre ayrıldığı rengarenk ve sıcacık 
Ali Dayı Kütüphanesinde… Kültür ve Turizm 
Bakanlığına bağlı Ali Dayı Çocuk Kütüphanesinde, 
kitapların yanı sıra, çeşitli kutu oyunlarının, 
satranç takımlarının, farklı yaşlara göre lego 
setlerinin bulunduğu bu kütüphanede, minikler, 
oldukça eğlenceli ve keyifli bir vakit geçirdiler. 
Etrafı, merakla ve ilgiyle incelediler, rengarenk 
kütüphanenin sıcacık ortamında kitaplarla olmanın 
tadını çıkardılar.
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Batıpark Çocuk Kulübünden 
Etkinlikler
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Ankaralı Amatör Sporcuların 
Mutlu Günü
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, spor malzemesi 
desteği, Ankaralı amatör sporcuları sevindirdi. 
Büyükşehir Belediyesi’nce Başkent’te sportif 
faaliyet gösteren 227 spor kulübüne farklı amaçlarla 
kullanılmak üzere, 227 bin parça spor malzemesi 
desteği sağlanması nedeniyle tören düzenlendi. 
Atatürk Spor Salonu’nda düzenlenen törene, 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Tuna, Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, 
Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat 
Kandazoğlu, amatör spor kulüplerinin yöneticileri 
ile sporcuları katıldı. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Tuna, Atatürk Spor Salonu’nu dolduran sporcu 
gençlere seslenirken, desteklerin devam edeceğini 
söyledi. Başkan Tuna, sözlerine şöyle devam etti:
“Değerli kardeşlerim; amatör sporlarla ilgili 
olarak Hükümetimizin ciddi çalışmaları var. 
Bakanlığımızın bu konuda çok ciddi destekleri 
var, federasyonlarımız hakeza öyle. Bizler de yerel 
yönetimler olarak imkanlarımız ölçüsünde amatör 
sporculara, amatör sporlara ‘Çorbada tuzumuz 
olsun’ şeklinde böyle bir desteği sağlamaya gayret 
ettik. Bundan sonra da inşallah desteklerimizin 
imkanlarımız ölçüsünde devam edeceğini ifade 
etmek istiyorum.”

“Spor, Gençleri Kötü 
Alışkanlıklardan Koruyor” 
Sporun, gençlerin kötü alışkanlıklar edinmesini 
önlediğini ve dünya çapında en önemli faaliyet 
olduğunu belirten Başkan Tuna, konuşmasını şöyle 
tamamladı: 

“Tabii ki amatör sporlar çok önemli; gençliğimizin 
kötü alışkanlıklardan uzak kalması ve gerçekten 
dünya çapında sporcularımızın yetişmesine vesile 
olacağı için amatör sporlara çok önem veriyoruz. Bu 
konuda başta Hükümetimiz ve federasyonlarımız, 
kulüp yöneticilerimiz, siz sporcu kardeşlerimizle el 
ele vererek, bizler de imkanlarımız ölçüsünde her 
türlü destek ve katkıyı vermeye devam edeceğiz. 
Bu toplantının da hayırlara vesile olmasını Cenab-ı 
Hak’tan niyaz ediyorum. Sağolun varolun, Allaha 
emanet olun.”
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden 
Spor Malzemesi Desteği
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Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 
Başkanı Murat Kandazoğlu da amatör sporun 
hem merkezi yönetim, hem de yerel yönetimler 
için sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkat 
çekerek, Ankara’da sporun gelişmesi için işbirliği 
gerektiğini kaydederek, Başkan Mustafa Tuna’ya, 
amatör spora verdiği destekten ötürü teşekkür 
etti. Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan da 
konuşmasında amatör spor olmazsa hiçbir zaman 
profesyonelliğin olamayacağına dikkat çekerek, 
şunları söyledi: “Çünkü işin temelinde amatör 
ruh var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız 
ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuzu bu 
organizasyonu gerçekleştirdikleri için yürekten 
kutluyorum, malzeme dağıtımının hayırlara vesile 
olmasını temenni ediyorum.” Ankaragücü Spor 
Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ise “Yıllardır 
özlediğimiz tablo buydu arkadaşlar” diyerek 
başladığı konuşmasında, “Ben buradan Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Tuna’ya 
şahsım ve sizlerin adına teşekkür ediyorum. 
Bu desteklerinin her sene artarak devam 
etmesini diliyorum, kutluyorum. Bununla birlikte 
biliyorsunuz Ankaragücümüz güzel bir ivme 
yakaladı. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan 
Ankara’nın takımı Ankaragücü’ne de destek 
olmasını talep ediyorum.” şeklinde konuştu.

Başkan Tuna’ya Plaket
Konuşmaların ardından Ankara Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, 
Büyükşehir Belediyesi’nin amatör kulüplere 
sağladığı malzeme desteği nedeniyle Başkan 
Mustafa Tuna’ya bir plaket takdim etti. 
Başkan Mustafa Tuna ’da, Ankara’yı Süper Lig’de 
temsil eden ve programa misafir olan kulüpler 
Ankaragücü, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor’un 
temsilcilerine teşekkür etti. 

Malzemeler Harikalar Diyarından 
Dağıtılacak
Törenin sonunda açıklama yapan Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu, 
Büyükşehir Belediyesi’nin, Ankara’da sportif 
faaliyetlerde bulunan 227 amatör spor kulübüne, 
her biri 100’er kolilik eşofman takımı, krampon, 
forma, futbol topu, antrenman forması, tekmelik 
ve yağmurluktan oluşan toplam 227 bin adet 
spor malzemesinin Sincan Harikalar Diyarı’nda 
kulüplerin yetkililerine teslim edileceğini belirti.



ÇocuklarınÇocukların

ANKARASI

8

Judoda Başarılar
Düzce Spor Salonu’nda yapılan Ümitler 1. Lig 2. Etap (karma) final karşılaşmaları sonunda EGO Spor 
Kulübü averaj ve 45 puanla üçüncü oldu.
Müsabaka sonunda dereceye giren takım sporcularına kupa ve madalyaları; Federasyon Başkanımız Sezer 
Huysuz, GHSİ Müdürü Feyzullah Dereci, Genel Sekreterimiz Rahman Emeksiz, f eski başkanlarından 
Fatih Uysal verdi. Yönetim Kurulu üyemiz Tacettin Özerler ilk dört dereceye giren kulüp antrenörleri ve 
sporcularına özel ödül verdi.
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Sincan Kapalı Spor Salonu 
Başarılarına Devam Ediyor
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Sincan Kapalı Spor Salonundan Judoda Başarı Üstüne Başarı
2020 Tokyo Olimpiyatları Eleme Puanlı Müsabakalardan Pakistan Uluslararası Badminton Turnuvası 09 
-12Kasım tarihleri arasında Pakistan’ın İslamabad şehrinde gerçekleşti. Milli Takım Sporcusu EGO Sporlu  
Emre Lale Tek Erkekler kategorisinde ikinci olarak Gümüş madalya almaya hak kazandı.

Sincan Kapalı Spor Salonu 
Karatedeki Başarılarını Sürdürüyor
109 Ülkenin yarıştığı 2017 Dünya Karate 
Şampiyonasında  EGO Sporlu Milli Sporcu Enes 
Özdemir Ümit Erkekler Kata dalında Dünya 
Şampiyonu olarak altın madalya almıştır. Sporcu, 
aynı zamanda ülkemizi temsil eden Takım Kata 
dalında da takım halinde dünya şampiyonu 
olmuştur. Aynı turnuvada EGO Sporlu Milli Sporcu 
Emre Vefa Göktaş U21 Erkekler Kata dalında Dünya 
ikincisi olarak gümüş madalya almıştır.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, ihtiyaç sahibi 
ailelere yönelik gıda ve temizlik malzemesi 
yardımları, yaz-kış demeden aralıksız sürüyor. 
Yardımlar, ihtiyaç sahibi aileleri mutlu ederken, 
aileler de Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
ediyorlar. 
Yıllardır aksatmadan gıda ve temizlik malzemesi 
yardımı yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 
ihtiyaç sahibi ailelere 5 paket halinde, toplam 63 
kilo ağırlığında, bir takım gıda ve temizlik maddesi 
yardımında bulunuyor. Her yıl yaklaşık 160 bin 
aileye, 300 bin takım gıda ve temizlik malzemesi 
yardımı yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Ankara’nın 25 
ilçesinin tamamında belirli bir program kapsamında 
gıda ve temizlik malzemesi yardımlarını 
dağıttıklarını, ailelere, ihtiyaç durumuna göre yıl 
içinde 2-3 kez yardım yapılabildiğini kaydettiler. 
İhtiyaç sahiplerinin, Büyükşehir Belediyesi 
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yerinde 
inceleme memurları tarafından adreslerde gerekli 
araştırmaların yapılmasından sonra belirlendiğini 
kaydeden yetkililer, bu şekilde karmaşanın da 
önüne geçildiğini belirttiler. Yetkililer, bugüne kadar 
2 milyon 280 bin aileye gıda ve temizlik malzemesi 
yardımı ulaştırıldığını kaydettiler. 

Ailenin İhtiyacını Karşılayacak Temel 
Gıdalar
Büyükşehir Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi ailelere 
dağıttığı gıda paketlerinde, zeytin, beyaz peynir, 
domates salçası, sofralık tuz, makarna, sıvı yağ, 
un, arpa şehriye, sarı üzüm, siyah çay, toz şeker, 
reçel, tahin helvası, pirinç, kuru fasulye, nohut 
ve pilavlık bulgur bulunuyor. Dağıtılan temizlik 
malzemesi yardım paketlerinde de tuvalet sabunu, 
banyo sabunu, çamaşır deterjanı, sıvı bulaşık 
deterjanı yer alıyor.

Büyükşehir’in Gıda Yardımları 
Aralıksız Devam Ediyor
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Kömür ve Ekmek Yardımları
Gıda ve temizlik malzemesi yardımlarının yanı sıra 
her gün ihtiyaç sahibi 17 bin 362 aileye ekmek 
yardımı da yapıldığını ifade eden Büyükşehir 
Belediyesi yetkilileri, “Halk Ekmek Fabrikası’nda 
üretilen, fırından yeni çıkmış taze ekmekleri, her 
gün belli saatlerde, ihtiyaç sahibi ailelere, yaşlı 
ve kimsesiz kişilere, engellilere ve ailelerine 
dağıtıyoruz” dediler.
Belediyesi’nin 1997 yılında başlattığı kömür 
yardımlarının kış aylarında yapıldığını ve bugüne 
kadar ihtiyaç sahibi ailelere toplam 1 milyon 229 
bin ton kömür dağıtıldığını belirten yetkililer, “Yeni 
katılan ilçeler de dahil, kış aylarında her aileye 
1 ton olmak üzere 80 bin ton kömür yardımında 
bulunuyoruz. Dağıtılan kömür, kesinlikle kükürt 
oranı düşük, kalori oranı yüksek ithal kömür” 
ifadelerini kullandılar. Yardımlardan yararlanacak 
ailelerde, Ankara mücavir alan sınırları dahilinde 
oturuyor olması, ailenin gelirinin, TÜİK yoksulluk 
sınırları altında bulunması şartı aranıyor. 

Aileler Yardımlardan Memnun
İhtiyaç sahiplerinin evlerine kadar giderek, gıda 
ve temizlik malzemesi yardımlarını ulaştıran 
Büyükşehir Belediyesi görevlilerine, aileler 
teşekkür ediyor ve yardımların kendileri için 
öneminin büyük olduğunu söyledi.
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Ankara Her Mevsim Ayrı Güzel, Her 
Mevsim Ayrı Bir Renk
Başkent Ankara’nın her mevsimi ayrı güzel, her 
mevsimi ayrı renk... İlkbaharda uyanan bitki 
örtüsüyle neşe saçıyor, yaz aylarında yeşilin, 
sonbaharda ise sarının her tonuyla kucaklıyor 
insanı… Kış aylarında ise yağan karla beyaz bir 
örtü çekiyor üzerine Ankara…
Büyükşehir Belediyesi’nin, Başkent’in dört bir 
tarafında hizmete açtığı rekreasyon alanları, 
hizmet verdiği parklar, her mevsim büründüğü 
ayrı renkle, Ankaralıların gözde mekanları olmaya 
devam ediyor. 
Sonbaharın artık sonuna gelindiği kışın kapımızı 
çaldığı zamanda, parklar; yaprakların sararıp, 
ağaçlarla vedalaştığı bugünlerde, özellikle hafta 
sonları, Başkentliler ve şehir dışından gelen 
konuklarla dolup taşıyor. 
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Ankara
Her Mevsimde Başka Güzel…



Sayı:169 / 2017

13

Yürüyüş yolları, mevsime özel renge bürünmüş 
yeşil alanlarıyla şehrin gürültüsünden uzak sağlıklı 
bir yaşam imkanı sunan, oyun alanlarıyla çocukları 
sevince boğan, suyun ve doğanın ahengi içinde 
kiminin düğün albümlerine konu olan, kiminin 
yürüyüş keyfine ev sahipliği yapan, kiminin de 
eş, dost, akraba ve sadık dostları hayvanlarıyla 
gezinti alanları olan parklar, Başkent’te yaşamanın 
ayrıcalığıyla Ankaralılara hizmet veriyor. 
“Huzurlu bir ortam hayal edin” dendiğinde akla 
gelen her ayrıntının özenle düşünülüp, uygulandığı 
parklar; her mevsim olduğu gibi sonbaharda da 
dolup taşıyor Ankaralılarla…
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Çocuk Meclisinde 
Seçim Heyecanı

 
23. Yılına Giren Ankara Büyükşehir 
Belediyesi Çocuk Meclisi Üyelik 
Seçimleri Yine Rengarenk 
Görüntülere Sahne Oldu
18 Kasım Cumartesi günü tüm başvuru adreslerinde 
sabah 10.30’da başlayan seçim heyecanı saat 16.00 
‘ya kadar devam etti. Meclis’e bu dönem için 2.530 
çocuk başvuru yaptı. Çocuklar gün boyu, oy toplama 
ve seçme seçilme heyecanını yaşadılar; en fazla oyu 
toplamak için ellerinden geleni yaptılar. 150 kişilik 
Çocuk Meclisi’nin bir üyesi olabilmek amacıyla, 
gerek hazırladıkları konuşmalar, afişler, gerekse 
gün boyu devam eden çalışmalarıyla tüm adaylar 
“çocukların sesi” olma yolunda iddialarını ortaya 
koydular. Adayların, çocuk haklarını vurgulayan 
konuşmaları, 23. dönemin de verimli geçeceğinin 
göstergesi gibiydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi 
Çocuk Meclisi, aldığı kararlarla ve çalışmalarıyla 
öncü rolünü sürmeye, diğer belediyelere de örnek 
olmaya devam ediyor.

Çocuk Meclisi 
Başkanını Seçti

Asil üyelerin 18 Kasım’da yapılan seçimlerle 
belirlenmesinin ardından 26 Kasım’da Çocuk 
Meclisinde bir başka heyecan daha yaşandı. İddialı 
sloganların yer aldığı afişlerle rengarenk olan 
Meclis Salonunda Veli Bilgilendirme Toplantısı’nın 
ardından Gündemi “Başkanlık Divanı seçimleri” 
olan  2. Genel Kurul Toplantısı başladı ve toplantıyı  
20, 21 ve 22. Dönem Başkanı Ayşe Dila Karakaya 
ile Başkan Yardımcılığı görevini üç dönem devam 
ettirmiş olan Merve Erdoğan yürüttü. Son kez 
başkanlık divanında yerlerini alan Karakaya ve 
Erdoğan,  güzel ve değerli zamanlar geçirdikleri 
Çocuk Meclisi’nden ayrılıyor olmanın hüznünü 

Çocuk Meclisinden Haberler
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yaşadıklarını ifade ederken, yaptıkları konuşmalarla 
hem yeni meclis üyeleriyle bilgi ve tecrübelerini 
paylaştılar, hem de başkanlık yarışında başarı 
dileklerini ileterek, bu görevi yapabileceğine 
inananların başkanlığa aday olması gerektiğini de 
vurguladılar. 104 üyenin, Başkanlık için adaylığını 
açıkladığı seçimler, yine oldukça uzun, rekabet 
içerisinde ve heyecanla geçti.  Oylamanın sonunda, 
Ayşe Dila Karakaya Başkanlık Görevini Buse Sert’e 
devrederken, 23. Dönem Başkanlığında başarı 
dileklerini sundu ve meclis rozetini taktı.Başkan 
Yardımcılıkları görevine seçilen Azra Karakaya, 
Ceren Hızlı ve Rıza Solmaz ile Katip Üyeler Naz 
Keskin ile Enes Burak Atay, yeni dönem için, yeni 
görevlerini en iyi şekilde yerine getirme sözü 
verdiler. Ankara Büyükşehir Belediyesi, geride 
bıraktığı 22 yılın ardından, en çalışkan, en köklü,  
kendi meclis binası olan tek Çocuk Meclisi olma 
fark ve iddiasını geleceğe de taşımak amacıyla, 
tüm hızıyla çalışmayı sürdürüyor.

Çocuk Meclisinde 
Mazbata Töreni

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. 
Mustafa Tuna, 23. Dönem Çocuk Meclisi’nin açılış ve 
mazbata törenine katıldı. Başkan Tuna, demokrasi 
bilincinin küçük yaşlarda başlamasının çok önemli 
olduğunu söyledi. Çocuk Meclisi’ne gelişinde, 
Başkan Tuna’yı, 23. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı 
seçilen Buse Sert ile başkan yardımcıları Ceren 
Hızlı ve Azra Karakaya, çiçekle karşıladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, törende 
yaptığı konuşmada demokrasi bilincinin küçük 
yaşta başlamasının çok önemli olduğunun altını 
çizdi ve “Geçtiğimiz 15 Temmuz hain darbe 
girişimi esnasında da genç-yaşlı, çoluk-çocuk 
tüm vatandaşlarımızın, hepimizin meydanlara inip 
demokrasimize, ülkemize sahip çıkmamızda da 
bu ve buna benzer çalışmaların etkili olduğunu 
düşünüyorum” diye konuştu. Çocuk Meclisi 
üyesi çocuklara, tarihi iyi bilmeleri, derslerine 
çok çalışmaları ve gereken önemi göstermeleri 
konusunda uyarılarda bulunan Başkan Tuna, 
şunları söyledi:
“Anne-baba ve özellikle de öğretmenlerinize 
saygıya ve onların taleplerine, verdiği öğütlere 
iyi dikkat etmeniz gerekir. Çünkü geleceğimiz 
sizlere emanet. Türkiyemiz daha müreffeh 
yarınlara, sizlerin sayesinde ulaşacak. Ben şimdi 
burada görüyorum, gözlerinizden de okuyorum. 
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İnanıyorum ki buradan, çok kıymetli 
bilim adamları, yöneticiler, milletvekilleri, 
bakanlar ve cumhurbaşkanları çıkacaktır.”  
Başkan Tuna, Çocuk Meclisi’nde oylanarak 
kabul edilen “Genç Meclisi” kararına da 
değinerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın öncülüğünde, seçilme yaşının 
18’e indirildiğini hatırlattı. Başkan Tuna, 
Genç Meclisi’nin, Çocuk Meclisi’nden 
atlayarak TBMM’ye girmeleri için imkan 
sağlayacağını söyledi.   Çocuk Meclisi 
üyelerine, ailelerine, öğretmenlerine ve 
yetkililere ayrı ayrı teşekkür eden Başkan 
Tuna, “Özellikle sizleri, bu sürece dahil 
olmanızdan ve cesaretinizden dolayı 
kutluyorum. Sizler seçilmiş insanlarsınız, 
seçilmişlere bizim her zaman için saygımız 
var. Seçilmişler olarak sizleri tekrar 
kutluyorum” dedi. 23. Dönem Çocuk 
Meclisi Başkanı Buse Sert de göreve 
seçildikten sonra yaptığı konuşmada, 
şunları söyledi: “Çocuklar için yaşanabilir 
bir dünya, en büyük idealim ve bu yolda 
biz çocuklar önemli katkılar sağlayacağız. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk’ün sözlerinde olduğu gibi, 
çocuklar, geleceğinizin güvencesidir. 
Çocuklar, geleceği yapacak adamlardır, 
yeter ki bizlere güvenilsin ve hep arkamızda 
olunsun.”  
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Toplantıda daha sonra Çocuk Meclisi Başkan 
Yardımcısı Ceren Hızlı, Başkanlık Divanı’na, “Genç 
Meclisi” kurulması yönünde bir önerge sundu. Hızlı, 
önergesinde; Çocuk Meclisi’ne 9-14 yaş aralığında 
ilk ve ortaokul öğrencilerinin gelebildiğine dikkat 
çekerek, “14 yaşına gelip liseye geçtiğimizde, 
maalesef çok sevdiğimiz Çocuk Meclisi ile 
bağlarımız kopuyor. 14-18 yaşlarındaki gençlerin 
de seslerini duyurabileceği, tartışma yapabileceği 
bir ‘Genç Meclisi’ olsa, zamanımızı daha iyi 
değerlendirebilir, geleceğe daha iyi hazırlanabiliriz” 

dedi.  Ardından oylamaya sunulan Ceren Hızlı’nın 
önergesi, kabul edildi.
Çocuk Meclisi’ne sunulan diğer önergeler 
ise Büyükşehir Belediyesi’nde görme engelli 
çocuklar için Brail alfabeli yayınlar hazırlanması, 
engelsiz kaldırım bilincinin yaygınlaştırılması ve 
denetimlerin artırılması konulu önergeler oldu. 
Her iki önerge de kabul edildi. Başkan Tuna, 
konuşmalar ve önergelerin görüşülmesinin 
ardından, Çocuk Meclisi üyelerine mazbatalarını 
verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Mamak Gençlik 
Merkezinde Kışa 
Hazırlık
Her yerde kış hazırlığı 
olur da Mamak Gençlik 
Merkezinde olmaz mı? 
Kış hazırlıklarından 
biri olan turşu kurma 
faaliyeti, Mamak 
Gençlik Merkezinde 
de gerçekleştirildi. 
Minikler, eğitmenleriyle 
birlikte, kendi elleriyle 
turşu kurdular, iş 
birliği içerisinde 
gerçekleştirilen 
etkinlikte, neşeli 
kahkahalar eksik olmadı.
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Mamak Gençlik Merkezinden Anlamlı Ziyaret
Mamak Gençlik Merkezi’nin küçük hanımları ve küçük beyleri, 10 Kasım Atatürk’ün ölüm yıl dönümü 
münasebetiyle Anıtkabir’i ziyaret ettiler. Etrafı sessizce inceleyen ve bilgilerine yeni bilgiler ekleyen minikler, 
bu anlamlı ziyareti hatıra fotoğraflarıyla sonlandırdılar.

Mamak Gençlik Merkezi 
Çalışmalarına Devam Ediyor
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Mamak Gençlik Merkezi’nin Minikleri Tabiat Tarihi Müzesinde
Mamak Gençlik Merkezinde faaliyet grubu gezilerine devam ediyor. MTA Tabiat Tarihi Müzesine bir gezi 
düzenleyen miniklerin dikkatini pek çok şey çekti. Müzenin her köşesini ilgi ve merakla inceleyen minik 
üyeler, adeta zamanda bir yolculuğa çıkarak eğlenceli, keyifli ve ilginç dakikalar geçirdiler.

Mamak Gençlik Merkezi Üyeleri Türk 
Hava Kurumu Müzesinde
Mamak Gençlik Merkezinin genç beyinleri geçmişle 
buluşmak üzere gittikleri Türk Hava Kurumu 
Müzesinde oldukça eğlenceli vakit geçirdiler. Türk 
havacılık tarihini izlemeye fırsat veren müzede, 
üyelerin dikkatini çeken şeylerden biri, geçmişten 
günümüze pilotların üniformaları oldu. Üyeler, gezi 
sonunda çekilen hatıra fotoğrafları ile eğlenceli ve 
öğretici bir geziyi daha tamamlamış oldular.
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Sincan Çocuk Kulübü 
Etkinlikleriyle 

Adından Söz Ettiriyor
Sincan Çocuk Kulübü’nün Minik 
Üyeleri Anıtkabir’de
Sincan Çocuk Kulübü 10 Kasım sebebiyle Anıtkabir’i 
ziyaret etti. Minik üyeler, çevreyi ilgiyle ve merakla 
incelediler. Bunun yanı sıra, kulüplerinde, el işi bir 
çalışma da gerçekleştirdiler.

Sincan Çocuk Kulübünde 29 Ekim 
Etkinlikleri
Sincan Çocuk Kulübünde 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bunlardan biri, 
minik üyelerin bayrak boyama çalışmalarıydı. Etkinlik 
esnasında, günün anlam ve önemine de değinildi. 
Üyeler, bilgilerine yenilerini eklerken, yaptıkları boyama 
çalışmasıyla da keyifli bir zaman dilimi geçirdi.

Dünya Çocuk Kitapları Günü
Çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak, anne 
ve babaları çocukları için kitap almaya yönlendirmek 
ve ders kitapları dışındaki kitapların da okunmasını 
sağlamak amacıyla Çocuk Kitapları Haftasında bir 
yayınevine ziyaret gerçekleştiren Sincan Çocuk 
Kulübü, ikinci sınıf üye ve velileri, doğruyu, güzeli, 
iyiyi ve yararlıyı bulmamıza yardım eden, zamanımızı 
verimli bir şekilde değerlendiren en iyi arkadaşımız 
olan kitaplarla dolu bir gün geçirmenin sevinç ve 
mutluluğunu yaşadılar. Raflarda yer alan rengarenk 
kitaplarla adeta kucaklaşan öğrencilerin, yayınevi 
tarafından kendilerine hediye edilen kitaplarla 
mutlulukları bir kat daha arttı. Üyeler, kendileri 
ile ilgilenen görevlilere teşekkürlerini sunarak 
kulüplerinin yolunu tuttular.

İnanç, Azim ve Gayret… İşte Başarı!
Sincan Çocuk Kulübü Karate öğrencileri Kemer 
İmtihanına katıldı. Azimli ve kararlı çalışmalarının 
meyvelerini alarak bir üst kemere hak kazanan 
sporcular, kulüp idaresi ve antrenörleri tarafından 
yeni başarılar temenni edilerek kutlandı.
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Keçiören Çocuk Kulübünde Çocuk Hakları Haftası
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle bir seminer düzenleyen Keçiören Çocuk Kulübü eğitmenleri, 
çocuk haklarından bahsettiler. Çocuk haklarının kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerinde tüm çocukların 
doğuştan sahip olduğu, eğitim sağlık, yaşama, barınma veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakların 
hepsini birden kapsamakta olduğunu anlatan eğitmenler, daha sonra üyelerden gelen soruları cevaplayarak 
seminere son verdiler.
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Keçiören Çocuk Kulübünden 
Eğlenceli Etkinlikler

Keçiören Çocuk 
Kulübünde Air 
Hockey Turnuvası
Keçiören Çocuk Kulübünde 
ufak bir air hockey turnuvası 
düzenlendi. Keçiören 
Çocuk Kulübü sportif 
faaliyetlerinden biri olan 
masa tenisi eğitimi alan 
üyeleri kendi aralarında air 
hockey turnuvası yaptılar. 
Dikkatlerin toplanıp, 
reflekslerin çalıştığı 
turnuvada, hem izleyiciler 
hem de oynayanlar için ayrı 
bir heyecan vardı. 
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Keçiören Çocuk Kulübünde “Kızılay 
Haftası”
Her yıl 29 Ekim- 4 Kasım arası Kızılay Haftası olarak 
kutlanır. Keçiören Çocuk Kulübünde eğitmenler ve 
üyelerin katılımıyla Kızılay Haftası kutlandı. Yapılan 
etkinlikte öğrencilere Kızılay’ın tarihi, kuruluş amacı 
ve günümüzde Kızılay tarafından yapılan çalışmalar 
hakkında bilgi verildi. Program öğrencilerin Kızılay 
ile ilgili okuduğu şiirlerle son buldu.

Ahmetler Çocuk 
Kulübü Yine 
Rengarenk

Ahmetler’in Minikleri Anıtkabir’de
Ahmetler Çocuk Kulübü, ana sınıfı minikleri 10 
Kasım Atatürk’ü Anma Etkinlikleri kapsamında 
Anıtkabir’e anlamlı bir ziyarette bulundu. Minikler, 
getirdikleri çiçekleri mozaleye bıraktılar. Atatürk 
ve Kurtuluş Savaşı Müzesini de gezen üyelerin 
dikkatini Atatürk’e ait eşyalar, savaş dönemini 
anlatan resimler çekti.

Minikler, Tabiat Tarihi Müzesinde
Ahmetler Çocuk Kulübü üyeleri gezilerinde hız 
kesmiyor. Bu kez durak, Tabiat Tarihi Müzesiydi. 
Tabiat tarihinde adeta gizemli bir zaman 
yolculuğuna çıkan üyelerin dikkatini en çok dinazor 
iskeletlerinin maketleri çekti. Bir çok koleksiyonun 
bulunduğu merkezde, üyeler, fosilleri ve heykelleri 
yakından görme imkanı buldular, etrafı meraklı ve 
ilgili gözlerle incelediler.
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Miniklerin Tiyatro Keyfi
Ahmetler’in minik üyeleri, “Afacan Kedi” adlı tiyatro oyununu izledi. Başkalarının eşyalarını izinsiz 
kullanmamayı, çocukların dağınık ve tembel olmaması gerektiğini anlatan oyun, minik üyeler için eğlendirici 
ve öğretici nitelikte oldu. Ekip, tiyatronun yanı sıra, küçük bir illüzyon gösterisi de sergilediler. Velilerin de 
katılım sağladığı etkinlik, her yaştan izleyiciye keyif verdi.

Ahmetler Çocuk Kulübü 
Etkinlikle Dolu
Derslerin başlamasıyla beraber, 
Ahmetler Çocuk Kulübü yine 
dolu dolu. Okul derslerine takviye 
nitelikteki, Matematik, İngilizce, 
Türkçe gibi derslerin yanı sıra, 
satranç, Resim, El Sanatları, 
Karate gibi sosyal aktivitelere de 
katılıyorlar. 

Ahmetler Çocuk Kulübü 
Oyuncak Müzesinde
Ahmetler Çocuk Kulübü öğrencileri, 
Oyuncak Müzesini ziyaret etti. 
Geçmişten günümüze her çeşit 
oyuncağın sergilendiği müzede, 
200 yıllık oyuncakları da görmek 
mümkün. Müzenin amacı, Türkiye’de 
hızlı değişim süreci içinde kaybolma 
tehdidi altındaki oyuncakları 
korumak… Gerçek malzemelerden 
oluşan oyuncaklar, teneke ve tahta 
oyuncaklar, arabalar, bebekler 
minik öğrencilerimizin çok ilgisini 
çekti.
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Minik Üyeler, Anıtkabir’i Ziyaret Etti
Ansera Gençlik Merkezi, minik üyeleri ile birlikte 
Anıtkabir’i ziyaret etti. Meraklı gözlerle etrafı 
inceleyen üyeler, sorular sordular ve cevapları 
ilgiyle dinlediler. Eğitmenler, minik ziyaretçileri 
bilgilendirdiler ve Anıtkabir ziyareti hatıra 
fotoğraflarıyla son buldu.

Ansera Gençlik Merkezi Üyeleri MTA 
Tabiat Tarihi Müzesinde
Ansera Gençlik Merkezi’nin minik üyeleri 
eğitmenleri eşliğinde MTA Tabiat Tarihi Müzesi’ne 
bir gezi düzenledi. Anseralı çocuklar, dünyanın ve 
canlılığın oluşumu, gelişimi ile ilgili önemli bilgilerin 
sunulduğu, bu gelişimi takip edebilecekleri müzeyi 
merak içerisinde keyifle gezdiler.  Minikler, müze 
görevlileri tarafından bilgilendirildiler. Müze ziyareti 
çekilen hatıra fotoğrafları eşliğinde tamamlandı.

Anseralı Üyelerin 
Deniz Dünyasına 
Yolculuğu
Ansera Gençlik Merkezi, 
minik üyeleri ile birlikte 
Deniz Dünyası’na bir gezi 
düzenledi. Hayvanları 
çok seven üyeler, dev 
akvaryumda bulunan 
balıkları ilgiyle ve 
heyecanla incelediler. 
Akvaryumda, deniz 
dünyasına bir yolculuk 
yapan üyeler, deniz 
canlılarını yakından 
görme ve tanıma imkanı 
buldular.  Sordukları 
sorularla, bilgilendiler ve 
hem eğlenceli ve keyifli, 
hem de öğretici dakikalar 
geçirdiler.
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Ansera Gençlik Merkezi 
Çalışmalarına Devam Ediyor
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Yaşlılara Hizmet Merkezinden 
“Öğretmenler Günü” Kahvaltısı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet 
Merkezi, ev ortamında yaşlıyı desteklemek ve 
yaşlının toplumdan soyutlanmadan yaşamına 
devam etmesini sağlamak amacıyla 1994 yılında 
hizmete açılmıştır.
Üyelerin günlük yaşamlarını kolaylaştırırken yalnız 
olmadıklarını onlara hissettirmek yaşlılarımızın 
güzel bir yaşam sürmelerini sağlamak amacını 
taşıyan Yaşlılara Hizmet Merkezi, bu amaç 
doğrultusunda faaliyetlerine devam ediyor.  
Çeşitli etkinliklerle adından söz ettiren merkez, 
“Öğretmenler Günü”nde de değerli üyelerini yalnız 
bırakmadı.
Düzenlenen kahvaltıda, öğretmen üyeler, anılarını 
ve deneyimlerini paylaşarak birbirlerini tanıma 
imkanı buldular.  Keyifli bir sohbet eşliğinde 
gerçekleşen organizasyonda, üyeler güzel bir gün 
geçirdiler ve kahvaltı sonunda, organizasyonda 
emeği geçen tüm yetkililere teşekkürlerini ilettiler.

Yaşlılara Hizmet Merkezi
İş Başında
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Akyurt Aile Yaşam Merkezi Üyeleri 
Anıtkabirde
Üyeler, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım 
münasebetiyle “Anıtkabir”i ziyaret etti Aralarında 
“Anıtkabir” i ilk defa gören ve müzesinde gezerken 
bilmedikleri bir çok bilgiye de ulaşan üyeler, 
evlerine dönmeden önce,  Anıtkabir Ziyaret 
Defterine yazdılar ve hatıra fotoğraflarıyla bu 
ziyaretlerini unutulmaz kıldılar. 

Geri Dönüşüm Atölyesi 
Kışa Hızlı Başladı
Uzun zamandır merkezde 
üyelere hizmet veren “Geri 
Dönüşüm Atölyesi” bu kışa 
hızlı başladı. Özellikle hanım 
üyelere hitap eden bu birim; 
evlerde kullanılmayan 
eşyaların değerlendirilme 
yollarını göstermeyi amaçlıyor. 
Atölyeye katılan üyeler, 
yeniden değerlendirdikleri/
geri dönüştürdükleri ürünleri 
evlerinde kullanabilir, 
sevdiklerine hediye edebilir 
ya da gibi satışa sunarak 
ev ekonomisine katkıda 
bulunabilir.
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Akyurt Aile Yaşam Merkezi 
Çalışmalarıyla Dikkat Çekiyor
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Aile İçi İletişim Semineri
Merkezin kadın üyelerine “Aile İçi İletişim” ile ilgili seminer düzenlendi. Seminerde, aile fertlerinin birbirlerini 
dinlemesinin ve bu esnadaki göz temasının önemi,  aile içi anlayışın önemi, bunların aksi durumlarda, aile 
ilişkilerinin zarar görebileceği gibi mevzulara değinildi. Aile içi iletişlim ile alakalı çeşitli konulara değinilen 
seminere, “Ailede iletişim varsa bütün problemler çözülür” cümlesiyle son verildi.

Drama Dersleri, Çok Eğlenceli!
Drama dersi yeni dönemde de oldukça ilgi görüyor… Üyelerin eğlenceli vakit geçirerek, dünyalarına yeni bir 
şeyler katmalarına, bununla beraber hayal güçleri ve yaratıcılıklarını geliştirmeye fırsat verilen derslerde 
üyeler, yıl sonunda çeşitli etkinlikler düzenlemek için çalışmalarına özenle devam ediyorlar.
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Çubuk Aile Yaşam Merkezi Gezi 
Programı
Çubuk Aile Yaşam Merkezi her yaş grubundan 
üyeleri için çeşitli gezi programları 
düzenliyor. Bu programlar kapsamında, 
çocuk kulübü üyeleri Anıtkabir’i ziyaret 
ettiler. Çocuk kulübü üyeleri için düzenlenen 
diğer bir gezi programında, ‘Herkes İçin 
Kütüphane’ projesi kapsamında Kuşcağız 
Aile Yaşam Merkezi kütüphanesi gezildi. 
Oyun salonunda bowling oynayan üyeler 
eğlenceli dakikalar geçirdi. 24 yaş üstü 
bayan üyeler kendileri için düzenlenen 
gezilerde Hacı Bayram Camii, türbesi, 
Taceddin Dergahı, Mehmet Akif Ersoy 
Müzesi ziyaret ettiler.

Çubuklu Bayanlara Rengarenk Kurslar
Çubuk Aile Yaşam Merkezi Çubuklu hanımlara birbirinden güzel ve renkli kurs imkanları sunmaya devam 
ediyor. Merkezde verilen ve Çubuk Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile açılan dekoratif el sanatları, takı tasarım, 
yağlı boya resim, atık kağıt değerlendirme kurslarına katılan bayanlar hem el becerilerini geliştiriyor, hem 
de yeteneklerini sanata dönüştürüyor. Ayrıca bayan üyeler için merkezde Arapça ve Kur’ân-ı Kerim kursları 
da veriliyor. Kendilerine tanınan bu imkanlardan ücretsiz olarak faydalanan üyeler emeği geçen herkese 
teşekkürlerini sunuyor. Yeteneklerin gün yüzüne çıkarıldığı bu kurslara, gelen talepler doğrultusunda 
yenileri de eklenerek Çubuk halkına hizmet verilmeye devam ediliyor.

E
TK

İN
Lİ

K

Çubuk Aile Yaşam Merkezi 
Etkinlikleri Dikkat Çekiyor
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Çubuk’ta Eğlenceli ve Eğitici 
Etkinlikler
Çubuk Aile Yaşam Merkezi, çeşitli etkinliklerle 
üyelerine verimli ve eğlenceli dakikalar sunuyor. 
Fen Bilgisi etüt kurslarına katılan üyeler 
“vücudumuz” konulu kavram bulmacası çözme 
yarışmasında hem eğlendiler, hem bilgilerini 
pekiştirdiler. Bilgisayar kursuna katılan üyeler 
için on parmak klavye kullanma yarışması 
düzenlendi. Üyeler en hızlı ve en doğru yazıyı 
yazmak için yarıştılar. Bilgisayar üzerinden 
düzenlenen diğer yarışmalarda ise kelime oyunu 
ve su altı kaşifi oyunu oynayan üyeler eğlenerek 
öğrendiler. Karaoke etkinliklerine katılan üyeler 
söyledikleri şarkılar ile kendilerine ve izleyenlere 
hoşça vakit geçirttiler. Air hockey turnuvasına 
katılan çocuk kulübü üyeleri ise birinci olmak için 
kıyasıya yarıştılar. Ayrıca aylık seminer programı 
kapsamında boks kursu üyelerine “Atatürk ve 
Spor” konulu bir seminer verildi. Seminerde, 
Atatürk’ün spora verdiği önem anlatıldı.

Çubuklu Üyelerin Eğlenceli Gezisi
Çubuk Aile Yaşam Merkezinde okul etkinlik çalışmalarına katılan 4 okulun öğrencilerinden oluşan 250 
kişilik üye grubu için Ankapark ve Göksu Parkı gezisi düzenlendi.
Merkezde, haftalık programlarla drama, müzik, bilgisayar, satranç, Fen Bilgisi ve Matematik etüt, halk 
oyunları kurslarından; oyun salonu, kütüphane, zeka oyunları, sinema birimlerinden faydalanan üyeler, 
Göksu Parkını ziyaret ettiler. Üyeler, parkın güzel doğası eşliğinde yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik 
yaptılar. Çubuk’ta okullarla her zaman işbirliği içinde olan ve öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimine 
verdiği destekle öğrenci, öğretmen ve velilerden tam not alan Çubuk Aile Yaşam Merkezi düzenlediği bu 
gezi ile üyelerine unutulmaz bir gün yaşattı.
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Pursaklar Aile Yaşam 
Merkezinde Dart 
Turnuvası
Merkezde, çocuk kulübü üyeleri 
için derslere bir mola niteliğinde 
ve motivasyonu arttırmak için 
niteliğinde bir dart turnuvası 
düzenlendi. Minik üyeler, 
derslere ara verip eğlenceli bir 
etkinlikle, keyifli ve neşeli bir 
etkinlik gerçekleştirdiler. Tatlı 
ve eğlenceli rekabet içerisinde 
gerçekleştirilen etkinlikten minik 
üyelerin neşeli kahkahaları hiç 
eksik olmadı.

Pursaklar Aile Yaşam 
Merkezi Anıtkabirdeydi
Pursaklar Aile Yaşam Merkezi’nin 
minik üyeleri, 10 Kasım 
münasebetiyle Anıtkabir’i ziyaret 
etti.  Düzenlenen törenin ardından 
Atatürk ve Kurtuluş Savaşı 
Müzesini de gezen minik üyeler, 
Çanakkale Savaşı, Sakarya Meydan 
Muharebesi ve Büyük Taarruzu 
konu alan üç panorama ile adeta 
tarihte bir yolculuğa çıktılar. 

Pursaklar Aile Yaşam 
Merkezi’nin Minik 
Üyeleri Satranç 
Müzesinde
Pursaklar Aile Yaşam Merkezi 
üyeleriyle Satranç Müzesine bir 
gezi düzenledi. Müzede, 109 
ülkeden 617 satranç takımı 4 
ana tema üzerinde sergileniyor. 
Kültürel çağrışımlarla farklı bir 
yolculuğa çıkaran müzenin, her 
köşesi, minikler tarafında dikkatli 
bir şekilde ilgiyle incelendi.
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Pursaklar Aile Yaşam Merkezinde 
Etkinliklerinde Hız Kesmiyor
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Pursaklar Aile Yaşam Merkezinden 
Sokak Hayvanları İçin Barınak 
Yapımı
Pursaklar Aile Yaşam Merkezi etkinliklerine devam 
ediyor.  Kış ayının gelmesi ve havaların soğuması 
ile beraber üşüyen ve aç kalan sokak kedileri için 
kulübe yapan çocuklar büyük bir mutluluk yaşadı. 
Yeryüzündeki her canlıya yardım etmenin önemi 
ve yaşattığı mutluluk, hem de arkadaşları ile grup 
ve uyum içerisinde aynı amaç için paylaşımlarda 
bulunmak, üyeler için hoş bir deneyim oldu.
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