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GAP-CHEETOS ÇOCUK GELİŞİM MERKEZLERİ 
 
Çocukların beklentilerine uygun, enerjilerini olumlu yönde kullanabilecekleri, zihinsel, 
duygusal, sportif, kişisel ve sosyal gelişimlerini destekleyen eğitimlerin planlandığı ve 
etkinliklerin  düzenlendiği Çocuk Oyun Odaları ile  4-6, Cheetos Gelişim Merkezleri ile  4-6 ve 
7-14, Çocuk Okuma Odaları ile ise 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  
 
a) Eğitim Faaliyetleri: 7-14 yaş grubu çocuklarına yönelik olarak etüt çalışması, İngilizce, 
matematik, Türkçe, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve teknoloji dersleri gibi okul derslerine takviye, 
SBS hazırlık kursu, bilgisayar eğitimi, kütüphane hizmeti sunulmakta, kitap okuma-anlatma gibi 
faaliyetler, müzik,  el sanatları (takı tasarımı, ahşap boyama, kırma, örgü, ebru çalışması vb) 
kurslar ile sağlık eğitimi, çocuk hakları ve yurttaşlık vb. eğitimler düzenlenmektedir.  4-6 yaş 
çocuklara yönelik okulöncesi programları olarak, sosyal, zihinsel, dil ve psiko-motor gelişimin 
desteklenmesi yönünde faaliyetler yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 
desteklenen bu programlara katılan öğrencilere anasınıfı sertifikası verilmektedir.   

 
ii) Sosyal Faaliyetler: Çocuklar sinemaya, tiyatroya, müzeye götürülmekte, çocukların skeç, 
dans, ritm, gitar, folklor vb. faaliyetlerini sergiledikleri eğlence geceleri,  yılsonu sergileri ve 
etkinlikleri düzenlenmekte, duvar gazeteleri çıkarılmakta, İstiklal Marşı Okuma Yarışması, 
piknik vb. faaliyetler uygulanmaktadır.  
 
iii) Sportif Faaliyetler: Merkezlere devam eden çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimlerini 
destekleyebilmek için masa tenisi, futbol, basketbol, badminton, yüzme, satranç, voleybol gibi 
spor eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Oluşturulan takımlarla merkezler arası yarışmalar 
düzenlendiği gibi bölgesel yada ülke çapında gerçekleştirilen turnuvalara katılımlar teşvik 
edilmektedir.  
 
iv) Ailelere Yönelik Faaliyetler: Çocuklara yönelik faaliyetlere anneler de dahil edilmektedir. 
Merkezlere gelen çocukların ailelerine hane ziyaretleri yapılmakta ve çocuklarının gelişimi 
hakkında bilgi verilmektedir. Sorunlu çocukların ailelerini gerekli durumlarda (ekonomik 
yetersizlik, davranış problemi, özürlülük vb.) ilgili kurumlara (Valilik, Hastane, Sağlık Ocağı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmetler vb.) yönlendirilmektedir. Ailelere 
yönelik eğitimler çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde yürütülmektedir. Çocukların 
annelerine ÇATOM bünyesinde okuma-yazma, ana-çocuk sağlığı gibi eğitimler verilerek 
bilgilenmeleri sağlanmaktadır.  
 
 
2010 Yılı İtibariyle Bölge’deki Cheetos Çocuk Gelişim Merkezlerinin İl Bazında Dağılım 
Tablosu ve Yararlanıcı Sayısı  
 

İl Adı 
Yararlanan  

Kişi Sayısı  

Adıyaman 

Adıyaman ÇGM: İngilizce, bağlama, resim, satranç, sosyal ve kültürel 

faaliyetler yürütülmüştür 819 
Gölbaşı ÇGM: Bilgisayar, sağlık eğitimi, müzik, bağlama, gitar,  tiyatro, 

masa tenisi, futbol, eskrim, SBS ve sosyal programlar yürütülmüştür. 
 

327 
Batman 

 

Batman ÇGM: Okul öncesi eğitim, sağlık eğitimi, bilgisayar, müzik, 

bağlama, resim, masa tenisi ve satranç tiyatro gösterisi, çocuk hakları ve 
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yurttaşlık, fen teknolojisi, matematik, Türkçe ve futbol kursları başlatılmıştır 585 

Diyarbakır 

 

Silvan ÇGM: Okuma-yazma, Türkçe, İngilizce, Fen Teknolojileri, 

Matematik, SBS, bilgisayar, satranç kitap okuma saati, rehberlik,  folklor, 

gitar, masa tenisi,  el sanatları kursu yapılmaktadır 

364 

Mardin 

 

Nusaybin ÇGM: ÇATOM bünyesinde okul öncesi hizmeti verilmektedir. 

Okul Öncesi Eğitim ve Bilgisayar, Çocuk Hakları, SBS, Matematik, Okuma-

yazma, Folklor, Modern danslar, Ritim, Masa Tenisi, Satranç, İzcilik, El 

sanatları etkinlikleri yapılmıştır. 

 

187 

Şanlıurfa  

Hilvan ÇGM: Bilgisayar, Fen ve Teknoloji, Matematik, Türkçe, Sosyal 

Bilgiler, İngilizce, Gitar, Resim, El sanatları, Futbol ve Voleybol kursları 

verilmektedir. 

445 

Toplam  

 
 

2010 yılı içinde gerçekleştirilen önemli faaliyetler: 
 

- Kilis’te yeni bir gelişim merkezi açılmasıyla ilgili çalışmalar yapılmış olup, Merkez 2011 
yılında faaliyete geçirilecektir. 
 

- Frito Lay tarafından başlatılan “Burs Programı” kapsamında 46 kız öğrenciye burs 
sağlanmıştır. 
 

- Batman Merkez Minik Kızlar Takımı, Çorumda MEB Türkiye Masa Tenisi 
Şampiyonasında 9. olmuşlardır. 
 

- Nusaybin Çocuk Okuma Odası tarafından 50 öğrencinin katılımıyla “Uçurtma Şenliği” 
düzenlenmiştir. 
 

- Frito-Lay destekli Çocuk Gelişim Merkezlerinin katılımı ile 22 Nisan 2010 Tarihinde 
Mardin Cumhuriyet Meydanında “Cheetos Gelişim Merkezleri Çocuk Şenliği” 
düzenlenmemiştir. Şenliğe Şırnak’tan ve Mardin’den çocuklarda katılmıştır.  
 

- Tüm Gelişim Merkezlerinde 23 Nisan ve önemli gün kutlamaları yapılmıştır. 
 

- Gelişim Merkezi Sorumlularına, 25 Aralık 2010 Tarihinde Mardin’de “Oku-Düşün-
Paylaş Eğitimi” verilmiştir. 


