
1.2.1.6. Çocuklara Yönelik Çalışmalar (Çocuk Okuma Odaları/Çocuk Oyun Odaları ve 
GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri) 
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.  
 
Proje kapsamında merkezlerin hem iç hem de dış yapılanmalarında çocukların gelişimlerini 
destekleyecek zengin uyaranlarının yer almasına dikkat edilmekte, sportif, kültürel, sanatsal 
faaliyetlerden yararlanabilmeleri, okul çağındaki çocukların ders çalışabilmeleri, kitap 
okuyabilmeleri, araştırma yapabilmeleri için uygun alanlar oluşturulmaya çalışılmaktadır. 
 
 
 
 
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 ÇATOM bünyesinde 18 Çocuk Okuma Odası (etüd) ve 30 Çocuk Oyun Odası 
(okul öncesi) faaliyet göstermektedir. PepsiCO Türkiye resmi sponsorluğunda ise 12 GAP-
Cheetos Çocuk Gelişim Merkezi bulunmaktadır.  2018 yılı içinde ÇATOM bünyesinde faaliyet 
gösteren odalar aracılığıyla 11.082 çocuğa, GAP-Cheetos Çocuk Gelişim Merkezleri projesi 



kapsamında uygulanan eğitim, sanat ve spor programları aracılığıyla 14.288 çocuğa, diğer 
programlar aracılığıyla 19.300 çocuğa ulaşılmıştır. Mart 2003-Aralık 2018 döneminde eğitim, 
sanat ve spor programları aracılığıyla ulaşılan çocuk sayısı 116.384, diğer programlar 
aracılığıyla ulaşılan çocuk sayısı 131.896 olmak üzere toplam 248.280 çocuğa ulaşılmıştır. 
 
Yıl İçinde Gerçekleştirilen Önemli Faaliyetler 
 

- Eğitim programları kapsamında 4.157 kız 4.257 erkek olmak üzere toplam 8.414 çocuğa 
ulaşılmıştır. 
 

- Sanatsal ve kültürel programlar kapsamında 2.689 kız, 2.312 erkek olmak üzere toplam 
5.001 çocuğa ulaşılmıştır. 
 

- Spor programlarından 368 kız, 505 erkek olmak üzere toplam 873 çocuk yararlanmıştır. 
 

- Açık kapı programlarına 1.539 kız, 2.230 erkek olmak üzere toplam 3.769 çocuk katılım 
sağlamıştır.  
 

- Kitap okuma programından 2.297 kız, 1.746 erkek olmak üzere toplam 4.043 çocuk 
faydalandırılmıştır. 
 

- Sosyal, kültürel ve diğer 296 etkinliğe toplamda 20.106  çocuk katılmıştır. 
 

- Ailelere yönelik programlar aracılığıyla 1.992 ebeveyne; anne eğitimi, sağlık eğitimi, 
iletişim, rehberlik vb konularında eğitim verilmiştir.  

 
- UNICEF ile GAP İdaresinin birlikte yürüttüğü “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin 

Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen sosyal uyum etkinlikleri ve diğer 
programlardan 1.351 Suriyeli çocuk yararlandırılmıştır. 
 

- ÇGM çalışmalarını yerinde izlemek üzere 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 ve aile-çocuk ilişkisi 
hakkında da bilgilendirme ve yönlendirme çalışması yapılmıştır. 
 

- 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. 
 

- ÇGM Burs Projesi kapsamında burs desteği alan öğrenci sayısı 61’e ulaştırılmıştır.  
 



- ÇGM Koordinasyon toplantısı Mart ayı içinde yapılmıştır. Toplantıya ÇGM 
sorumluları, GAP İdaresi ve Pepsico yetkilileri katılım sağlamıştır.  
 

- Çocukların Merkezlerin faaliyetlerine katılımını daha etkin hale getirmek amacıyla tüm 
Merkezlerde ‘Çocuk Kurulları’ oluşturulmuştur.  

 
- UNİCEF ile GAP İdaresinin birlikte yürüttüğü “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin 

Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen sosyal uyum etkinlikleri ve diğer 
programlara Suriyeli çocuklar katılım sağlamıştır. Aynı Proje kapsamında uygulanan 
Psikolojik Sosyal Destek (PSS) uygulamasında Gaziantep, Cizre, Silvan, Kilis ve Suruç 
ÇGM’lerde Suriyeli çocuklar; Silvan ve Cizre ÇGM’lerde ise Bölge çocuklarına 
yönelik sınıflar açılmıştır. Çalışma kapsamında 10 kişi istihdam edilmiş, 5 sınıf açılmış, 
eğitim materyali, kırtasiye ve donanım desteği sağlanmıştır. Bu çalışma ile yıl boyunca 
320 çocuğa ulaşılmıştır. 
 

- UNİCEF ile GAP İdaresinin birlikte yürüttüğü “Suriyeli Çocukların ve Gençlerin 
Güçlendirilmesi Projesi”, “Kapsayıcı Erken Çocukluk Hizmetlerinin 
Yaygınlaştırılması” bileşeni kapsamında ÇGM sorumlularına yönelik “çocuk koruma” 
eğitimi verilmiştir. 
 

- Mardin, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis’te faaliyet gösteren ÇGM’lerde Suriyeli 
çocuklara yönelik sirk ve sokak sanatları etkinlikleri düzenlenmiştir.  
 

- Haziran ve Ekim aylarında Mardin ve Gaziantep’te düzenlenen “Sosyal Uyum 
Farkındalık Eğitimi” ve koordinasyon toplantılarına ÇGM’lerin  sorumluları katılmıştır. 

 
- KADEM Şanlıurfa Şubesi işbirliği ile 22-23 Mart 2018 tarihlerinde Şanlıurfa’da 

“Çocuk İstismarı ve Tacizi” konulu bir çalıştay düzenlenmiştir. Çalıştaya GAP 
illerinden ilgili kurum ve kuruluşlar ile KADEM İstanbul Ofisinden katılım 
sağlanmıştır. Prof.Dr.Betül ULUKOL (Ankara Ünv. Tıp Fak Sosyal Pediatri ABD 
Başkanı) ve Doç. Dr. Hülya KARATAŞ (Harran Ünv. Çocuk Eğitimi Uygulama ve 
Araştırma Merkezi ) konuşmacı olarak katılmıştır. 
 

- ÇGM’lerde “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” çeşitli etkinliklerle 
kutlanmıştır.  
 

- ÇGM’lerin bulunduğu il ve ilçelerede gezici tiyatro ekibi ile tiyatro gösterileri 
düzenlenmiştir.  
 

- Tüm ÇGM’lerde Öğrencilerin meslekleri tanıma ve kariyer planlamalarına ışık tutma 
adına çeşitli meslek dallarından yetkin kişilerle ‘Kariyer Günleri’ etkinlileri yapılmıştır. 

 
- Nusaybin ÇGM Mayıs ayı içinde, Suruç ÇGM Haziran ayı içinde ve Siirt ÇGM Ekim 

ayı içinde faaliyete geçirilmiştir. 
 

- ÇGM’lerde ‘Yaz Dönemi Faaliyet Planları’ hazırlanmış ve ugulamaya konulmuştur.  
 

- Tüm merkezlerde önemli gün ve haftalar kapsamında çeşitli etkinlikler yapılmıştır. 
  

- Adıyaman, Hilvan ve Kilis ÇGM’lerde Kodlama Eğitimi başltılmıştır. 
 



- Suruç ÇGM İlçe ilkokulları arası futbol turnuvasında bir kız öğrenci ilçe 3.sü ve 1 erkek 
öğrenci ilçe 1.si olmuştur. 
 

- Hilvan ÇGM öğrencileri İlçe yüzme, kick boks ve futbolda çeşitli derecelerde madalya 
almıştır.  

 
- Kilis, Nusaybin ve Batman ÇGM çeşitli Satranç turnuvalarında İl, İlçe bazlı 1. lik, 2. lik 

gibi çeşitli başarılar elde etmiştir. 
 

- Gölbaşı ÇGM Eksrim sporcuları düzenlenen Bölge turnuvasında Bölge 1. liği ve 3.lüğü 
madalyası almıştır.  
 

- Batman ÇGM, “çocuklar ve hayvan sevgisi” teması kapsamında hayvan barınağını 
ziyaret etmiştir. Ayrıca ÇGM, “Gazeteciler Günü” kapsamında Batman Gazeteciler 
Cemiyeti’ni ziyaret etmiştir. 

 
- Adıyaman Gölbaşı ÇGM’ nin ev sahipliğinde ‘’Yaz Kampı’’ programı yapılmıştır. Tüm 

Merkezlerden 120 öğrenci ve 15 eğitimcinin katıldığı kamp 4 gün sürmüştür. Kamp 
kapsamında bir dizi sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitsel aktivite yapılmıştır. Kız 
çocuklarına yönelik “Kızlar Sahada” ekibi ile kız çocuklarına yönelik futbol etkinliği 
gerçekleştirilmiştir. 

 
- ÇGM’lerde Yıl Sonu etkinlikleri kapsamında  Gezi, Sinema, Piknik, Gösteri, Yarışma 

vb bir çok faaliyet gerçekleştirilmiştir. 
 

- 2018-2019 faaliyet yılının başlaması nedeni ile ÇGM’lerde kurum, kuruluş ve hane 
ziyaretleri yapılmıştır. 

 
- ÇGM’lerin 2018-2019 iş planları çıkarılmış ve uygulama Ekim ayı içinde başlamıştır. 

 
- ÇGM web sayfası yıl içinde 114.608 kez ziyaret edilmiş, son 3 yılda ziyaretçi sayısı 

524.608’e ulaşmıştır.  
 
İl bazlı çalışmalar (Ekim-Aralık Dönemi)  
 
Adıyaman Merkez ÇGM 

- Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 71, ilkokulda 142 ve ortaokulda 175 
olmak üzere toplam 388 çocuk kayıtlıdır.  

- Eğitim programlarından Okul öncesi, bilgisayar, etüt, ÖDP, müzik, resim, ebru, masa 
tenisi, satranç, sağlık eğitimi ve diğer programlara 281 çocuk katılmıştır.  

- Sanatsal ve kültürel programlardan; folklor, dans, müzik, resim ve ebru gibi 
programlara 59 çocuk katılmıştır. 

- Spor programlarından; masa tenisi, satranç, dart gibi programlara 135 kişi katılmıştır. 
- Açık kapı programlarından; Kütüphane, etüt, bilgisayar, ödev gibi programlara toplam 

335 çocuk faydalanmıştır.  
- 6 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 146 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır.  
- Ailelere yönelik; Anne-çocuk eğitimi, okuma-yazma, veli toplantıları,  rehberlik, el 

sanatları gibi ailelere destek programlarına toplam 99 kişi katılmıştır.  
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 45 etkinlikten toplam 134 

kişi faydalanmıştır. 
 



Adıyaman / Gölbaşı ÇGM   
- Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 70,  ilköğretimde 192 ve ortaöğretimde 

270 olmak üzere toplam 532 çocuk kayıtlıdır. 
- Eğitim programlarından; Okul öncesi, Bilgisayar, İngilizce, Müzik, Resim, 

Drama/Tiyatro, programlarına 155 çocuk katılmıştır.  
- Sanatsal ve kültürel programlardan; folklor, müzik, resim, tiyaro, Drama gibi 

programlara 125 kişi katılmıştır. 
- Spor programlarından; tekvando, karate, eskrim, masa tenisi ve satranç gibi programlara 

68 kişi katılmıştır. 
- Açık kapı programlarından Kütüphane, etüt, bilgisayar programlara toplam 200 çocuk 

faydalanmıştır. 
- 4 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 104 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır. 
- Ailelere yönelik; Veli toplantıları, rehberlik ve el sanatları gibi ailelere destek 

programlarına toplam 423 kişi katılmıştır. 
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 3 etkinlikten toplam 600 

kişi faydalanmıştır. 
 
Batman Merkez ÇGM 

- Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 49, ilkokulda 267 ve ortaokulda 276 
olmak üzere toplam 592 çocuk kayıtlıdır. 

- Eğitim programlarından; Okul öncesi, bilgisayar, matematik, Türkçe, tüm dersler (etüt), 
kodlama, sağlık eğitimi gibi programlara 160 kişi katılmıştır. 

- Sanatsal ve kültürel programlardan; folklor, müzik, resim, gitar, bağlama, keman gibi 
programlara 283 kişi katılmıştır. 

- Spor programlarından; masa tenisi, satranç, voleybol, badminton, dama gibi 
programlara 204 kişi katılmıştır. 

- Açık kapı programlarından; Kütüphane, bilgisayar, ödev gibi programlara toplam 437 
çocuk faydalanmıştır. 

- 10 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 138 öğrenci ise kitap okuma etkinliği 
yapmıştır. 

- Ailelere yönelik; Sağlık eğitimi, veli toplantıları,  rehberlik gibi ailelere destek 
programlarına toplam 483 kişi katılmıştır. 

- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 13 etkinlikten toplam 895 
kişi faydalanmıştır. 

 
Gaziantep Merkez ÇGM 

- Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 36, ilkokulda 21 ve ortaokulda 100 
olmak üzere toplam 157 çocuk kayıtlıdır. 

- Eğitim programlarından; Okul öncesi, bilgisayar, İngilizce,  çocuk hakları ve yurttaşlık, 
ÖDP, tüm dersler gibi programlara 164 çocuk katılmıştır.  

- Sanatsal ve kültürel programlardan; resim, müzik, tiyatro, gezi, el sanatları, koro, ritim, 
gibi programlara 122 kişi katılmıştır. 

- Spor programlarından; satranç, futbol, basketbol, gibi programlara 41 kişi katılmıştır.  
- Açık kapı programlarından; Kütüphane, etüt, bilgisayar, rehberlik gibi programlara 

toplam 64 çocuk faydalanmıştır. 
- 4 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 65 kişi okuma etkinliğine katılmıştır. 
- Ailelere yönelik; Veli toplantıları, Anne-Çocuk eğitimi aile katılımı ve el sanatları gibi 

ailelere destek programlarına toplam 65 kişi katılmıştır. 
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 6 etkinlikten toplam 685 

kişi faydalanmıştır. 



 
Kilis Merkez ÇGM 

- Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 33, ilkokulda 75 ve ortaokulda 84 
olmak üzere toplam 192 çocuk kayıtlıdır. 

- Eğitim programlarından; Okul öncesi, matematik, fen ve teknoloji, tüm dersler, Türkçe, 
sosyal bilgiler, gibi programlara 362 çocuk katılmıştır.  

- Sanatsal ve kültürel programlardan; folklor, dans, müzik, tiyatro, drama, ebru boyama, 
bağlama, pasta kursu, el sanatları gibi programlara 184 kişi katılmıştır. 

- Spor programlarından; masa tenisi, satranç, dart gibi programlara 20 kişi katıldı. 
- Açık kapı programlarından; kütüphane, bilgisayar gibi programlara toplam 367çocuk 

faydalanmıştır. 
- 5 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 45 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır. 
- Ailelere yönelik; Veli toplantıları, rehberlik ve el sanatları gibi ailelere destek 

programlarına toplam 261 kişi katılmıştır. 
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 11 etkinlikten toplam 971 

kişi faydalanmıştır. 
 
Şırnak / Cizre ÇGM 

- Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 41, ilkokulda 37 ve ortaokulda 336 
olmak üzere toplam 414 çocuk kayıtlıdır. 

- Eğitim programlardan; Okul öncesi, bilgisayar, Çocuk Hakları, İngilizce, etüt ve tüm 
dersler gibi programlara 262 çocuk katılmıştır.  

- Sanatsal ve kültürel programlardan; bağlama, ritim, def gibi 145 kişi katıldı. 
- Spor programlarından; satranç, yüzme, dart gibi programlara 25 kişi katıldı. 
- Açık kapı programlarından Kütüphane, bilgisayar, rehberlik etüt gibi programlara 

toplam 435 çocuk faydalanmıştır. 
- 6 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 266 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır. 
- Ailelere yönelik; Sağlık eğitimi, veli toplantıları,  okuma-yazma gibi ailelere destek 

programlarına toplam 294 kişi katılmıştır. 
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 11 etkinlikten toplam 723 

kişi faydalanmıştır. 
 
Şanlıurfa / Hilvan ÇGM 

- Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 11, ilkokulda 105 ve ortaokulda 154 
olmak üzere toplam 270 çocuk kayıtlıdır. 

- Eğitim programlarından; Okul öncesi, Bilgisayar, İngilizce, akıl oyunları gibi 
programlara 69 çocuk katılmıştır.  

- Sanatsal ve kültürel programlardan; folklor, dans, resim, bağlama, keman, piyano, ebru 
boyama ve gitar gibi programlara 91 kişi katılmıştır. 

- Spor programlarından; masa tenisi, satranç, futbol ve akıl oyunları gibi programlara 110 
kişi katılmıştır. 

- Açık kapı programlarından Kütüphane, etüt, bilgisayar gibi programlara toplam 110 
çocuk faydalanmıştır. 

- 5 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 45 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır. 
- Ailelere yönelik; Veli toplantıları, rehberlik ve aile katılımı gibi destek programlarına 

toplam 140 ebeveyn katılmıştır.  
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 10 etkinlikten toplam 775 

kişi faydalanmıştır. 
 
Mardin / Kızıltepe ÇGM 



- Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 28, ilkokulda 112 ve ortaokulda 90 
olmak üzere toplam 230 çocuk kayıtlıdır. 

- Eğitim programlarından; Okul öncesi,  tüm dersler, etüt gibi programlara 116 çocuk 
katılmıştır.  

- Sanatsal ve kültürel programlardan; folklor, dans, müzik, resim, tiyatro, drama, ebru 
boyama gibi programlara 37 kişi katılmıştır. 

- Spor programlarından; satranç ve diğer programlara 101 kişi katılmıştır. 
- Açık kapı programlarından; Kütüphane, etüt, bilgisayar ve rehberlik gibi programlara 

99 kişi katılmıştır. 
- 6 öğreniciye burs desteği verilmektedir. 45 öğrenci kitap okuma etkinliği yapmıştır. 
- Ailelere yönelik; Veli toplantıları, Sağlık eğitimi, okuma yazma gibi ailelere destek 

programlarına toplam 35 ebeveyn katılmıştır. 
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 11 etkinlikten toplam 320 

kişi faydalanmıştır. 
 

Mardin / Nusaybin ÇGM 
- Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 31, ilkokulda 170 ve ortaokulda 95 

olmak üzere toplam 296 çocuk kayıtlıdır. 
- Eğitim programlarından; tüm dersler ve bilgisayar programlarına 172 kişi katılmıştır. 
- Sanatsal ve kültürel programlardan; müzik, resim, tiyatro ve gitar gibi programlara 86 

kişi katılmıştır. 
- Spor programlarından; masa tenisi, satranç ve tenis gibi programlara 17 kişi katılmıştır.  
- Açık kapı programlarından; kütüphane, etüd, bilgisayar açık kapı programlarından 

toplam 87 çocuk faydalanmıştır. 
- 4 öğreniciye burs desteği verilmektedir. 85 öğrenci kitap okuma etkinliği yapmıştır. 
- Ailelere yönelik; veli toplantıları, sağlık eğitimleri ve anne çocuk eğitimi gibi ailelere 

destek programlarına toplam 336 ebeveyn katılmıştır. 
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 5 etkinlikten toplam 300 

kişi faydalanmıştır. 
 
Mardin / Ömerli ÇGM 

- Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 38, ilkokulda 33 ve ortaokulda 42 
olmak üzere toplam 113 çocuk kayıtlıdır. 

- Eğitim programlardan; okul öncesi, bilgisayar, oku düşün paylaş, tüm dersler, ÖDP, 
Suriyeli çocuklara yönelik Türkçe gibi programlara 105 çocuk katılmıştır.  

- Sanatsal ve kültürel programlarından; folklor, dans, müzik, resim, ebru boyama, gitar 
ve bağlama programlara 20 kişi katılmıştır. 

- Spor programlarından; masa tenisi, satranç, futbol, tekvando gibi programlara 20 kişi 
katılmıştır. 

- Açık kapı programlarından; etüt, rehberlik, bilgisayar, tüm dersler gibi programlara 
toplam 76 çocuk faydalanmıştır. 

- 3 öğrenciye burs desteği verilmektedir. 59 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır. 
- Ailelere yönelik; anne çocuk eğitimi, rehberlik, Okuma yazma, veli toplantıları, aile 

katılımı gibi aile destek programına 103 ebeveyn katılmıştır.  
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 7 etkinlikten toplam 358 

kişi faydalanmıştır. 
 
Siirt Merkez ÇGM   

- Faaliyete geçirilmiştir. 
 



Diyarbakır / Silvan ÇGM 
- Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 66, ilkokulda 137 ve ortaokulda 66 

olmak üzere toplam 269 çocuk kayıtlıdır. 
- Eğitim programlarından; okul öncesi, bilgisayar, matematik, Türkçe, tüm dersler, 

İngilizce,  PSS (Psiko sosyal Destek)  gibi programlara 285 çocuk katılmıştır.  
- Sanatsal ve kültürel programlardan; bağlama, gitar gibi programlara 20 kişi katılmıştır. 
- Spor programlarından; satranç, tekvando ve karate gibi programlara 60 kişi katılmıştır. 
- Açık kapı programlarından; etüt, rehberlik, bilgisayar, tüm dersler gibi programlara 

toplam 121 kişi faydalanmıştır. 
- 5 öğrenciye burs desteği verilmektedir.34 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır. 
- Ailelere yönelik; Okuma yazma, veli toplantıları, aile katılımı gibi aile destek 

programına 189 ebeveyn katılmıştır.  
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 10 etkinlikten toplam 425 

kişi faydalanmıştır. 
 
Şanlıurfa / Suruç ÇGM 

- Çocuk Gelişim Merkezine, okul öncesi eğitimde 50, ilkokulda 131 ve ortaokulda 232 
olmak üzere toplam 412 çocuk kayıtlıdır. 

- Eğitim programlarından; okul öncesi, bilgisayar,  İngilizce ve tüm dersler gibi 
programlara 127 kişi katılmıştır.  

- Sanatsal ve kültürel programlardan; müzik ve tiyatro gibi programlara 20 kişi 
katılmıştır. 

- Spor programlarından; masa tenisi programına 22 kişi katılmıştır. 
- Açık kapı programlarından; etüt, rehberlik, bilgisayar, tüm dersler gibi programlara 337 

kişi katılmıştır. 
- 4 öğrenciye burs desteği verilmektedir.20 öğrenci ise kitap okuma etkinliği yapmıştır. 
- Ailelere yönelik; Okuma yazma, veli toplantıları, aile katılımı gibi aile destek 

programına 45 ebeveyn katılmıştır.  
- Sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler kapsamında düzenlenen 9 etkinlikten toplam 183 

kişi faydalanmıştır. 
 
 


