
Çocuk Okuma Odaları/Çocuk Oyun Odaları ve Gap-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri 
Projesi; 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, Çocuk Gelişim Merkezleri ile 4-6 ve 7-
14, Çocuk Okuma Odaları ile ise 7-14 yaş grubu çocuklara yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 
 
Merkezlerde uygulanan programlar;  
i)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 annelerde 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.  
 
Bölge illerinde 18 Çocuk Okuma Odası, 12 GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi (PepsiCO 
Türkiye resmi sponsorluğunda) ve 30 Çocuk Oyun Odası (okul öncesi) faaliyet göstermektedir.  
 
PepsiCo Türkiye’nin finansaman desteği ile Gaziantep İli Şahinbey İlçesinde “Çocuk 
Gelişim Merkezi” açılmıştır. 
 
2014 yılında Manisa’nın Soma İlçesinde GAP İdaresi Başkanlığı’nın teknik, Pepsico 
Türkiye’nin finansman desteğiyle “Çocuk Gelişim Merkezi” açılmıştır. Bu merkezde Kasım 
2014-Aralık 2015 tarihleri arasında yaklaşık 5.200 çocuğa ulaşılmıştır.  
 
Çocuklara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Mart 2003-Haziran 2015 döneminde 
ulaşılan çocuk sayısı ise toplamda 55.250’dir.  
 
2015 Yılında Yapılan Çalışmalar; 



 Çocuk Gelişim Merkezlerinin çalışmalarını yerinde izlemek üzere Proje ortağı PepsiCO 
Türkiye ve TKV yetkilileri ile saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

 Çocukların kişisel gelişimine katkıda bulunmak ve gelişim süreçlerine destek olmak 
üzere Rehberlik faaliyetleri devam etmiştir. 

 ÇGM’lere aileler de davet edilerek, çocuklarının gelişimi hakkında bilgi aktarımı 
gerçekleştirilimiştir. 

 Çocukların sosyal gelişimine katkıda bulunmak,  öz güvenlerinin gelişmesini sağlamak,  
empati kurmalarını öğretmek amacıyla Tiyatro, Drama, Oku-Düşün-Paylaş çalışmaları 
yapılmıştır, 

 Çocukları sanatsal aktivitelere teşvik etmek, yetenekli olanları keşfedip gerekli çalışma 
ortamları oluşturmak üzere resim, müzik ve folklor olmak üzere çeşitli kurslar 
düzenlenmiştir. 

 Gaziantep’te açılacak Merkez ile ile ilgili açılış çalışmaları devam etmiştir. 
 PepsiCO Türkiye ve TKV yetkililieri ile birlikte Soma ÇGM ziyaret edilmiş, yapılan 

çalışmalar yerinde görülmüştür. 
 ÇGM’lerin yaz dönemi faaliyet planı çıkarılmış ve uygulanmıştır. 
 ÇGM Faaliyet Yılı Sonu Etkinlikleri kapsamında Merkezlerin tamamında çeşitli 

etkinlikler gerçekleştirilmiştir.  
 Eylül ayı içinde Siirt’te yapılması planlanan “Çocuk Şenliği” Bölgenin hassas durumu 

nedeniyle ertelenmiştir. 
 Gezici bir tiyatro ekibi, ÇGM’lerin bulunduğu ile ve ilçe merkezlerinde oyun 

sahnelemiştir.  
 Kasım ayı içinde ÇGM sorumlularına yönelik Çocuk Psikoloijisi, Travma ve Müdahale 

Yöntemleri, Çocuk Gelişim Dönemleri, Ebeveny-Öğrenci İletişim Teknikleri 
konularında eğitim gerçekleştirilmiştir.   

 


