
Rezervasyon ve Detaylı Bilgi: 0212 453 1453 - 2167 (Dahili)
Sümbülefendi Mh. Recep Uras Sk. No: 10

08.30 - 17.00
Her gün açık

Dikkat! Çocuksuz girilmez :)

Fatih Anne Çocuk Merkezi

AÇILDI

4-10 Yas Grubu Uygulamalı Çocuk Kütüphanesi 
Etkinlikler · Atölyeler · Oyun Grupları

Bitki Yetistirme Alanı · Kum Havuzu · Kukla Kösesi 
Tiyatro Kösesi · Dekoratif Masal Kuyusu · Müzik 
Alanı · Açık Hava Oyun Parkı · Anne Ve Çocuk 

Merkezi · Arkeoloji Kazı Bilimleri Atölyesi · Amfi 
Kitap Okuma Alanı

Mutfak Atölyesi  

SÜMBÜL EFENDİ
ÇOCUK KÜTÜPHANESİ

Fatih Anne Çocuk Merkezi

fatihkutuphaneleri



Kütüphane, 4-10 yaş grubunu kapsamaktadır.

Ebeveyn katılımı zorunludur. Ebeveynsiz çocuk 
alınmamaktadır.

08.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
Haftanın yedi günü açıktır.
Kütüphanemizde, 3000’in üzerinde kitap yer 
almaktadır. 3 kitap ödünç alınabilmektedir.
KOHA sistemi üzerinden üyelik oluşturulabilir.

50 kişi iç, 50 kişi dış olmak üzere toplamda 
100 kişilik kapasitemiz bulunmaktadır.

Açık alanda çocuk oyun parkı mevcuttur.

Arkeoloji kazı bilimleri etkinlik alanı bulunmaktadır.

Bitki yetiştirme alanı ve yeşil alan bulunmaktadır.

Kum havuzu bulunmaktadır. 

Çocuk kütüphanesi tek katlı olup 300m² iç mekân, 
1200m² dış alan olmak üzere toplamda 1500m² 
alan üzerine kurulmuştur.

Rezervasyon sistemi ile çalışılmaktadır. 
Rezervasyonsuz veli ve çocuk alınmamaktadır.

Çocuklarla birlikte 18 yaşını geçmiş tüm aile 
fertleri katılım sağlayabilir.

Ebeveyn-çocuk katılımıyla sanat etkinlikleri ve 
atölye çalışmalarına yer verilmektedir.

Fanço Sümbül Efendi Çocuk Kütüphanesi, anne 
ve çocukların birlikte etkinlik yapabildiği 
uygulamalı çocuk kütüphanesidir.

Fen ve doğa etkinliklerine yer verilmektedir.

Katılım için Fatih ilçesi ikametgahı zorunludur.

Açık alan gezileri düzenlenmektedir.

Düzenli olarak bir meslek tanıtımı 
yapılmaktadır Aynı zamanda velilere yönelik 
eğitim ve seminerlere de yer verilmektedir.

Akıl, zekâ, masa oyunları yer almaktadır. 

Beden perküsyonu ve ritim çalışmalarına 
yer verilmektedir.

Dekoratif masal kuyusu bulunmaktadır.

Verilen tüm hizmetler Fatih Belediyesi tarafından 
ücretsiz karşılanmaktadır.

Fatih Belediyesi @fatihkutuphaneleri instagram 
hesabımız üzerinden etkinlik takvimlerimize 
ulaşabilir ve 0212 453 14 53 (dahili 2167) 
iletişim numarası üzerinden rezervasyon
yaptırabilirsiniz.

Çocukların; zihinsel, bedensel, bilişsel, sosyal ve 
duygusal gelişimlerini destekleyici etkinlikler 
yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belirli gün ve haftalar 
temel alınarak her hafta ayrı sahne dizaynı 
düzenlenerek çeşitli etkinlik ve konu tanıtımları 
yer almaktadır.

Açık alanda amfi, masal ve kitap okuma bölümü 
yer almaktadır. 

İç mekanda; sanat etkinliği, masal köşesi, 
mutfak atölyesi (öğrencilerimiz kendi atıştırmalıklarını 
hazırlamaktadırlar.) kitap okuma alanı, kukla 
köşesi, tiyatro köşesi, müzik alanı ve oyun 
alanı yer almaktadır.


