
KOORDİNATÖRLÜKTEN 

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP Katılımcıları,  

Öncelikle çalışmalarınızda başarılar dileyerek söze başlayalım. Konu ço-
cuklar ve gençler olunca bir sürü değişken; yapılanları/yapılacakları etki-
liyor. Diğer yandan çocuklar adeta bir ayna gibi yapılanları yansıtıyor. 

2014 yılının son ayına geldik… Bu yılın muhasebesini ve gelecek yılın 
planlarını yapma zamanı. Güçlü taraflarımız, eksik yanlarımız, avantajla-
rımız ve riskleri gözden geçirerek olumsuzlukları olumlu yönde değiştir-
meye hız vermemiz gerekiyor. 

Yeni yılda, yeni etkinlik ve projelerle çocukların ve gençlerin dünyaları-
na olumlu etkiler yansıtmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 2015 yılı için 
güçlü ve kararlı adımlar atmayı, etkin ve etkili çalışmalar yürütmeyi 
amaçlıyoruz. 

Hep birlikte yürüdüğümüz bu yolculukta yeni duraklarda buluşmak 
ümidiyle… 

      
     T-STK ÇOGEP Koordinatör Kuruluşu  

     Özlenen Çocuk Derneği 

‘‘1299 Söğüt’ten İstanbul’a 
Tarih Projesi’’ 

T-STK ÇOGEP Kasım Ayı 
Aylık Toplantısı 

‘‘STK’lar Geleceğin Liderlerini 
Arıyor Projesi’’ 

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ve STK’larla İstişare Toplantısı 



2  

STK-ÇOGEP Kasım Ayı Meclis Toplantısı 11 Ka-
sım 2014 tarihinde Güngören Belediyesi Cevizlik 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.  

Toplantının açılış konuşmasını Güngören Belediyesi 
Bilgi Evleri Koordinatörü Mehmet Irmak yaptı. 
“Güngören Spor Ligi Projesi” hakkında bilgi aktardı, 
belediyenin ilçedeki hizmetleri görsel sunum ile anla-
tıldı.  

Sosyal İşler Müdürü Süheyla Sülez, yapılan çalışma-
lardan bahsetti ve her konuda STK’lara destek vere-
bileceklerini belirtti. 

İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol, 
“STK’lar Geleceğin Liderlerini Arıyor Projesi (STK-
GELAP)” hakkında bilgi verdi. Spor ve Gençlik Ba-

kanlığına başvuruda bulunarak “STK’lar ve Kamu 
Gençler İçin Buluşuyor Projesi” için hibe talebinde 
bulunduklarını ifade etti.  

TÜRAP Bağımlılık Komisyonu temsilcileri, Kasım 
Ayında Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlenen toplan-
tı hakkında bilgi aktardı. 

Ayık Yaşamda Buluşalım Derneği (AYBUDER) 
Başkanı Yavuz Tufan Koçak, dernek çalışmalarından 
bahsetti: Madde bağımlılığında tedavi amaçlı dinlen-
me ve geçiş evlerinin olması gerektiğini, madde ba-
ğımlılığının daha tehlikeli boyutlara taşındığını, son 
zamanlarda bonzaiden de tehlikeli olan  
“Metanfetamin” kullananların süratle arttığına dikkat 
çekti.  

Çocuk Suçlarını Önleme Derneği Başkan Yardımcısı 
Gülhan Şişman, çocukları denizde ve su havzalarında 
boğulmadan koruyacak orijinal bir projenin sunumu-
nu yaptı. “Park Projesi”nde farklı yönlerden ve bir 
çok fıskiyelerle gelen sular altında çocuklar deniz 
zevkini tadarken  tehlikelerden de korunuyor. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi tarafından Sultanbeyli ilçe-
sinde hayata geçirilen bu proje, toplantıda büyük ilgi 
çekti ve süratle yaygınlaşması temennisinde bulunul-
du.  

KOORDİNATÖRLÜKTEN 

KASIM 2014 T-STK ÇOGEP MECLİS TOPLANTISI 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI MÜSTEŞARI VE  
STK TEMSİLCİLERİ İSTİŞARE TOPLANTISI 

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI VE 
STK’LARLA İSTİŞARE İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI 

“T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve STK’larla İstişare 
İşbirliği Toplantısı” 15-16 Kasım 2014 tarihleri ara-
sında İzmit Thness Otel’de Bakan Akif Çağatay Kı-
lıç’ın katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya İKADDER ve 
T-STK ÇOGEP temsilcileri iştirak etti.  
Programın birinci gününde T.C. Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç ve Kocaeli Belediye Başka-
nı İbrahim Karaosmanoğlu tarafından açılış konuşma-
sı gerçekleştirildi. 
Bakanlığın çalışma alanları hakkında bilgi aktarıldı. Bu 
toplantıda STK’lar, gençlik sorunları, çözüm önerileri 
ve kamu-STK işbirliğine yönelik düşüncelerini sundu. 
Gençlik Kamplarının fonksiyonelliğinin artırılması, 
Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan gençlere yönelik 
hizmetlerin niteliği, STK’ların kendi aralarında ve Ba-

kanlıkla işbirliği hususları derinlemesine görüşüldü. 
Toplantıda bu istişarelerin periyodik olarak yapılması 
kararı alındı. 
İkinci gün düzenlenen çalıştay Bakanlık Müsteşa-
rı’nın Başkanlığı’nda gerçekleşti.  

17 Kasım  2014 tarihinde Hanımlar Eğitim ve Kültür 
Vakfı (HEKVA) ev sahipliğinde kamu ve STK temsilci-
lerinin yer aldığı “Ortak Akıl Toplantısı” gerçekleştirdi. 
Bu toplantı T-STK ÇOGEP’in de içerisinde yer aldığı 
STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) tarafından dü-
zenlendi. 
“Ortak Akıl Toplantısı”na T.C. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik, ASPB -Kadının Statü-
sü Genel Müdürü Gülser Ustaoğlu, ASPB-İstanbul İl 
Müdürü Önal İnal Tekin, Aile ve Toplum Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Rahime Beder Şen, 
ASPB-Kadının Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Hülya 
Yavuz, ASPB-Çocuk Hizmetleri Daire Başkanı Semra 
Demirkan, ASPB-Kadının Statüsü Daire Başkanı Dr. 
Sevim Can ve STK’lardan toplam 28 kişi iştirak etti.  
Yapılan istişarede kamu ile sivil toplum örgütleri arasın-
da iletişim, bilgi akışı, istişare ve işbirliğinin geliştirilmesi 
kararı alındı. 



4  

KATILIMCILARIMIZDAN 

STK’LAR GELECEĞİN LİDERLERİNİ ARIYOR PROJESİ/GELAP 

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER) tarafın-
dan T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın hibe desteğini alan “STK’lar 
Geleceğin Liderlerini Arıyor/GELAP” Projesinin ilk bölümü gerçek-
leşti. 22-25 Kasım 2014 tarihlerinde Queen Hotel toplantı salonunda 
başlayan eğitimler, 29 Kasım-1 Aralık 2014 tarihlerinde Hanımlar Eği-
tim ve Kültür Vakfı (HEKVA) merkezinde devam etti. T-STK 
ÇOGEP ve TÜGAP üyelerinin yer aldığı projede Anadolu’nun dört 
ilinden (İstanbul, Samsun, Diyarbakır, İzmir) gelen gençler iştirak etti.   
Programın Birinci Günü 

İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol “STK’ların Ulusal 
ve Uluslararası Bağlamda Rolü ve Önemi”, GİKAP Strateji Danışma-
nı Dr. Gülsen Ataseven “Sivil Toplum Çalışmalarında Kurumsal Hiz-
met Aracı Olarak Dernek, Vakıf, Girişim Grupları ve Platformlar”, 
İstanbul İl Dernekler Müdürü Eyüp Dursun Ergür “Türkiye’de Der-
nekler ve Çalışma Alanları” ve Ajans Press Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Ali Özkan “Dünyayı Tanımak İçin Medyayı Doğru Oku-
mak” adlı sunumlarını gerçekleştirdiler. Ayrıca katılımcılarla “Dernek, 
Vakıf, Girişim Grubu ve Platform Kurma Simülasyonu” konusunda 
uygulama yapıldı. 
Programın İkinci Günü 

İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol “Basit Raporlama 
Teknikleri ve Yazışma”, İKADDER Başkan Yardımcısı Av. Fatma 
Benli “Savunuculuk”, Sosyal Girişimci Eğitmeni Yavuz Yiğit “Sosyal 
Girişimcilik” başlıklı sunumlarından sonra “Dernek, Vakıf, Girişim 
Grubu ve Platformlar İçin Savunuculuk” konusunda katılımcılarla 
uygulama gerçekleştirildi. Programın sonunda düzenlenen boğaz turu 
özellikle Anadolu’dan gelen gençlerin mutluluğunu arttırdı.  
Programın Üçüncü Günü  

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşen Gürcan 
“Geleceği İnşa Eden STK’ların Uluslararası Bağlamda Önemi”, 
HEKVA Yönetim Kurulu Başkanı Piyale Çitil “İlginç Vakfiye Örnek-
leri Üzerinden Vakıfların Toplumsal Değişim ve Gelişim Sürecinde 
Rolü” ve “STK’larda Kaynak Geliştirme, Fon Oluşturma ve Kampan-
ya Hazırlama” ve Lale Kuran “Vakıf ve Gönüllülük” konularındaki 
sunumlarını interaktif katılımla yaptılar.   
Programın Dördüncü Günü 

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bö-
lümü Reklam Anabilimdalı Yrd. Doç. Dr. Betül Onay Doğan tarafın-
dan “STK’larda İletişim ve Medya Yönetimi” konulu sunum gerçek-
leştirildi. Eğitim, katılımcılarla uygulama çalışmaları ve “Karanlıkta 
Diyalog” bölümü ile sona erdi.  
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KATILIMCILARIMIZDAN 

Katılımcılarımızdan Öz Kevser Vakfı’nın kurduğu Sevgidalı Eğitim Derneği toplumsal 
olarak ihtiyaç duyulan “Çocuk Gelişimi ve Bakım Eğitim Seminerleri” devam ediyor.  
Çocuk Bakımı - Gelişimi ve Eğitimi 
Elemanı Yetiştirme Kurs programı-

nın amacı, 3-6 yaş aralığındaki çocuğun bakımını yapa-
bilen, çocuğun beslenmesini sağlıklı bir şekilde yürüten, 
çocuğun gelişim aşamalarını - özellikleri ve hastalıkları-
nın takibini yapabilen, tuvalet alışkanlığı kazandırabilen, 
cinsel gelişim eğitimini verebilen, oyun ve müzikle ço-
cuğun gelişimini destekleyen, çocuğun yaşadığı ortamı 
güvenli hale getirebilen ve çocuk ile doğru iletişim kura-
bilen bebek bakıcısı ve eğiticisi yetiştirmektir. 

BEBEK BAKICI EĞİTİMİ/ÖZ KEVSER VAKFI 

Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derneği’nin hazırladığı, Gençlik Spor Bakanlı-
ğı’mız tarafından desteklenen ‘‘1299 Söğütten İstanbul’a Tarih Projesi’’ 
hayata geçirildi. Projenin amacı; gençlerin yaşadıkları coğrafyayı tanımala-
rını, tarih bilincine sahip olmalarını, ilgi duymalarını, bilgilerini paylaşacak 
düzeyde eğitilmelerini, gelişmelerini sağlamak, destek olmak, ön yargıları-
nı ortadan kaldırmaktır. Bu kapsamında, Mutlu Aile Mutlu Çocuk Derne-
ği Tarih Kulübü üyesi 50 genç kızla seminer programları gerçekleştirildi. 
tarafından “Tarihi Serüvenin Başlangıcı ve Çınarın Tohumu”; seminerini 
İsmail Burhan; Şerife Alcan “Osman Bey’in Rüyası Orhan Bey’in Gazası: 
Bursa” seminerini ise Şerife Alcan ile gerçekleştirildi. Tarihe tanıklık edebil-
mek için kuruluşun şehri Bilecik iline gezi düzenlendi. 

1299 SÖĞÜT’TEN İSTANBUL’A TARİH PROJESİ 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

HAPKİDO FEDERASYONU HAPKİDO EĞİTİMLERİ 

TST-K ÇOGEP katılımcılarından Hapkido Federasyonu  
Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Kasım 
ayında; sadece seçilmiş polislere yönelik  Polis Savunma 
Taktikleri (PST) semineri verildi. 15 gün süren seminerle-
ri Hapkido Federasyonu Teknik Komite Başkanı Ahmet 
Korkmaz ve Teknik Komite Üyesi Yaşar Civci verdi. Se-
miner sonunda Polislere Hapkido Federasyonu tarafın-
dan sertifika verildi.  
Bu seminere Ankara’dan İkizler Spor Salonundan  
Taekwondo ve Hapkido hocaları katıldı. Ankara il temsil-
cisi Vural Bilkoçun organize ettiği semineri Federasyon 
Başkanı Şükrü Kınataş ve Antrenörler Kurulu Başkanı 
Derviş Ali Mete verdi. 
Seminere Sivas Polis Meslek Yüksekokulu;  
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan po-
lisler katıldı. Hapkido Federasyonu Teknik komite başka-
nı Ahmet Korkmaz PST teknikleri verdiği seminerde 
Şanlıurfa İl Temsilcisi Mehmet Ali Dağlı, Hapkido yakın 
savunma tekniklerini öğretti. 
Seminer sonunda katılımcı Polislere Federasyon Başkanı 
Şükrü Kınataş tarafından sertifika verildi.  

GÜLDER EĞİTİMLERİ 
Gülen Çocuk ve Gençlik Derneği (GÜLDER)’nin Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip öğrencilerine 

yönelik yaptığı seminerlerin bu ayki konuğu Özlenen Çocuk Derneği (ÖZLENDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayşe Pehlivan’dı. Pehlivan “Anlamak/Anlaşılmak” başlıklı bir sunum yaptı. 

Çocukların interaktif katılımıyla gerçekleşen program verimli geçti.  
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KATILIMCILARIMIZDAN 

SICAK YUVA VAKFI / İLAF OKULU 
 

Sıcak Yuva Vakfı tarafından yürütülen ve 300 
kişinin eğitim gördüğü “İlaf” isimli okul yeni 

dönem faaliyetlerine devam ediyor. 

İlaf Projesi kapsamında 1453 Panaroma      
Müzesine ve Miniatürk’e gezi düzenlendi. 

Yeşilay ve TRT Okul işbirliği ile yılbaşı itibariyle ekranla-
ra harika bir program geliyor. Okullar arası münazara 
yarışması ile ekrana gelecek olan bu programda öğrenciler 
bağımlılıklar alanında belirlenen başlıklarda yarışacak. 
Ağustos ayında Yeşilay ve TRT arasında sorumlu medya-
cılığa örnek olması, bağımlılık konusunda toplumu bilinç-
lendirme, başta gençlik olmak üzere tüm toplumu tehdit 
eden her türlü bağımlılığı önlemek adına sorumlu davran-
mayı öngören bir protokole imza atılmıştı. Görüşmeler 
neticesinde TRT Okul ekranlarında gençleri bağımlılıklar 
konusunda konuşturabilecek, farkındalıklarını arttıracak, 
konu savunması yapabilecek münazara yarışması düzen-
lenmesine karar verildi. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından belirlenen 26 okul arasında münazara konula-

rının dağılımı ve okulların eşleşmesi için kura çekimi ya-
pıldı. Programın sunuculuğunu genç yaşlarda madde ba-
ğımlılığı ve şiddet karşıtı çalışmalar yapmaya başlayan ve 
Sosyal Danışman unvanına sahip aktör Haluk Piyes üst-
lendi. Piyes, gençleri hem bilgilendirecek, hem de yete-
neklerini geliştirecek bu programda yer almaktan büyük 
mutluluk duyduğunu ifade etti. 
Medyanın sorumluluk sahibi olmasına ve gençleri tuzağı-
na düşüren uyuşturucu maddelere karşı farkındalığın art-
tırılmasına yönelik böyle bir programı organize ettiklerini 
ifade eden Yeşilay Genel Müdürü Savaş Yılmaz; 
“Gençler bu programla hem bağımlılık alanlarında derin 
bir bilgiye sahip olacaklar, hem de akranlarını etkileme 
fırsatını yakalayacaklar. Münazaranın bir etkileme ve sa-
vunma yarışması olması dolayısıyla gençlerin de bağımlı-
lık mücadelemize bu şekilde katkısı büyük olacaktır” şek-
linde konuştu. 
Münazara başlıklarından bir kaçı: “Çevre zararlı alışkan-
lıkların oluşmasında etkilidir/değildir.” “Bağımlılıkların 
oluşmasında medyanın özellikle dizi ve filmlerin özendiri-
ci etkisi vardır/yoktur.” “Bağımlılıklar özenti ile başlar/
merakla başlar.” “Rol modeller bağımlılığın önlenmesin-
de etkilidir/etkili değildir.” 

GENÇLER TRT OKUL’DA BAĞIMLILIKLARI KONUŞACAK 

13. ÇOCUK ŞURASI / BAĞCILAR BELEDİYESİ 
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kutlanırken, Bağcılar’da 
örnek bir programa imza atıldı. Bağcılar’daki okullardan seçilen 

öğrencilerin ilçenin sorunları ile ilgili beş konuda hazırladıkları ça-
lışma, Bağcılar Belediyesi 13. Çocuk Şurası’nda ilçe yöneticilerine 
sunuldu. Öğrenciler, sunum sırasında düşünce ve temennilerini 

dile getirirken, yaşadıkları sorunlarla ilgili yetkililere bilgi verdiler.  
Program ilk olarak Çocuk Meclisi Başkanı Şevval Begüm Aslan’ın 
konuşmasıyla başladı. Aslan, tüm çocukların Dünya Çocuk Hakları 
Günü’nü kutladı. Arkadaşlarıyla beyin fırtınası yaptıklarını belirterek, 
“Bağcılar’ı çok seviyoruz. Çocuk aklımızla ilçemizin yönetimine katkı 

sağlamak istiyoruz…” dedi.  
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KATILIMCILARIMIZDAN 

6 Aralık Cumartesi günü “Şizofreni 
ile Birlikte Yaşamak İçin/Elimi Tutar 
Mısın?” başlıklı sempozyum Cemal 
Reşit Rey Konser Salonu’nda düzen-
lendi. T-STK ÇOGEP katılımcısı 
Kadın Sağlıkçıları Dayanışma Derne-

ği KASAD-D tarafından İçişleri Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstan-
bul Anadolu Kuzey Hastaneler Birliği’nin işbirliğiyle 
düzenlendi.  Dr. Sare Davutoğlu’nun onursal başkan-
lığını üstlendiği sempozyumda çok sayıda hekim, uz-
man ve akademisyen araştırmalarını paylaştı. 
Sempozyuma Sayın Emine Erdoğan Gençlik ve Spor 
Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile eşi Eda Kılıç, STK tem-
silcileri, psikoloji, ruh ve sinir hastalıkları alanında 
uzman hekim ile hasta ve yakınları katıldı. 
Sempozyum Başkanlığını yürüten Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesi hekimlerinden Dr. 
Mehtap Arslan Delice, Dünya’da ve Türkiye’de şi-
zofreniye ilişkin algı, tutum ve uygulamalarından bah-
setti ve “Şizofreninin ürkütücü bir çağrışımı var. 
Ancak “insan olmak” bakımından şizofreni has-
talığını yaşayan bireyler yaşamayanlardan farklı 
değiller. Aynı havayı, toprağı, suyu paylaşıyor, 
aynı gökkubbenin altında yaşıyorsak; aynı yolu, 
aynı okulu, aynı işyerini, aynı apartmanı paylaşa-
bilir, hastalıkla birlikte yaşamayı öğrenebilir, ha-
yatın içinde birlikte var olabiliriz” dedi. 

Şizofreni hastalarının kişisel öyküleri ile uzun yıllardır 
hastalarla çalışan akademisyen ve hekimlerin anlatıldı-
ğı bir de kısa filmin gösterildi. Sempozyumda; Doç. 
Dr. Erhan Kurt, “Ruh Sağlığı Sistemlerinin Dö-
nüşüm Süreci Ve Damgalanmayla İlişkisi”, Prof. 
Dr. Alp Üçok “Damgalama ve Psikiyatrik Hasta-
lıklar”, Prof. Dr. Mustafa Yıldız “Psikososyal Te-
daviler Ne Vaat Ediyor?” konusunda tebliğ sundu-
lar. Esranur Özer ile Pınar Güngör’ün “Toplum 
Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Sosyal Destek Meka-
nizmaları” başlıklı araştırmalarını paylaştıkları sem-
pozyumda ayrıca “Türk-İslam Medeniyetinde Psi-
kiyatrik Hastalıklara Yaklaşım” konusu konuşul-
du. Doç. Dr. Hakan Ertin’in moderatörlüğünde ger-
çekleşen oturumda, Beyazıt Yazma Eserler Kütüp-
hanesi Müdürü Salih Şahin “Türk–İslam Mede-
niyetinde Psikiyatrik Hastalıklarda Tedavi ve 
Uygulamaları” Doç. Dr. Hanefi Özbek ise 
“Psikiyatrik Hastalıkların Tedavisinde Müzikte-
rapi”yi anlattı.  
Sempozyum çerçevesinde Mehmet Lütfü Şen’in 
küratörlüğünü üstlendiği “Sesleniş & Su ve Ateş ve 
Toprak” sergisi de açılacak. Sergide Bakırköy Ruh 
ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Toplum Ruh Sağ-
lığı Merkezi'nde tedavi gören hastaların yaptığı yağlı 
boya resimler, ebru ve çini tabloları sergilendi.  
Sempozyumla birlikte şizofreni hastalarıyla bir-
likte yaşamak ve aileleri bilinçlendirmeyi amaç-
layan kampanyanın da açılışı yapıldı. 

ELİMİ TUTAR MISIN? ŞİZOFRENİ HASTALARININ MARUZ KALDIĞI DAMGALANMA VE  
AYRIMCILIĞI GİDERMEK İÇİN AİLE VE TOPLUMUN EĞİTİLMESİ PROJESİ 
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1. UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE ŞURASI 

Ülkemizde özellikle genç-
lerimizi etkileyen uyuşturu-
cu sorununun çözümü 
amacıyla, 2000’in üzerin-
deki katılımcı ve Sayın 
Başbakanımızın katılımıyla 
28 Kasım tarihinde başla-
yan I. Uyuşturucu İle Mü-
cadele Şurası, 29 Kasım 

2014 tarihi itibariyle sonuçlanmıştır. 
Şura’da 15 ayrı konu tartışılmış, kamu kurum ve kuruluşların-
dan 500 katılımcı kendi uzmanlık ve görev alanıyla ilgili görüş 
bildirmişlerdir. 
ÇALIŞTAY SONUÇLARI 

• Sorunun sosyal boyutunu da dikkate alarak kurulan Narko-
tim’lerin yerinde bir uygulama olduğu, arka planda psikolog, 
sosyolog ve diğer meslek mensuplarının katılımı ile destek-
lenmesi gerektiği, 

• Kurumların ulusal ve uluslararası bilgi ve istihbarat paylaşı-
mının önemli olduğu, 

• Kara, hava, deniz, demir yolları, gümrük kapıları ile genel 
sınırların güvenliğinin gerekli teknolojilerle desteklenmesi 
gerektiği, 

• Hedef gruplara yönelik eğitimlerde, eğitim materyallerinin, 
yöntemlerinin ve uygulama süreçlerinin bütünleşik bir anla-
yış ile yürütülmesi gerektiği, 

• Tanı, tedavi ve rehabilitasyon algoritmalarının geliştirilmesi 
ve bunların aileleri de kapsaması gerektiği, ayrıca acil servis-
lerdeki uygulamalara önem ve öncelik verilmesi gerektiği, 

• Rehabilitasyon aşamasının önemi ve uygulamaya geçirilmesi 
gerektiği, tıbbi ve sosyal rehabilitasyonun birbiri ile işbirliği 
içerisinde yürütülmesi ve buna ilişkin mevzuat düzenlemele-
rinin katılımcı bir anlayış ile hazırlanması gerektiği, 

• Rehabilitasyon merkezlerinin, kamu kurumları yanında, yerel 
yönetimler ve kriterlere uygun özel kuruluşlar tarafından da 
açılabilmesi gerektiği, 

• Bağımlılık Danışmanlığı mesleğinin oluşturulması, bu amaç-
la meslek kriterlerinin belirlenmesi ve uluslararası örnekler 
çerçevesinde uygulamaya geçilmesi gerektiği, 

• Riskli bölgelerde Gençlik Merkezlerinin yaygınlaştırılmasına 
öncelik verilmesi gerektiği, 

• İletişim stratejisinde kullanılacak dil, yöntem ve uygulamala-
ra ilişkin bir kılavuz hazırlanması gerektiği, bu kılavuzların 
hazırlanan eğitimlerde ve toplum ile iletişimde kullanılması-
nın sağlanması gerektiği, basın mensuplarımız tarafından 
haberlerde uyuşturucunun isminin kullanılmaması konusun-
da özen gösterilmesi gerektiği, 

• Bağımlılıkla mücadelede geçiş süreçleri iyi planlanarak, Ba-
ğımlılık Psikiyatrisi yan dal uzmanlığı oluşturulması gerektiği, 

• Hedef kitlelere uygun olarak, iş/okul ve ev dışındaki üçüncü 
yaşam alanına ilişkin yöntem ve uygulamalar geliştirilmesi 
gerektiği, 

• Sanal mecralarda başta gençler olmak üzere, tüm topluma 
yönelik olumlu davranış alışkanlıkları kazandıracak aktivas-
yonların geliştirilmesi gerektiği, 

• Uygulanacak politikaların etkin bir şekilde yönetilmesi için 
yapılan çalışmaların toplanacağı ortak veri tabanı kurulması 
gerektiği, 

• Uyuşturucu maddenin tespitini hızlandırmaya yönelik yapı-
lan “jenerik sınıflandırma” çalışmasının yerinde bir uygula-
ma olacağı ve sorunun çözümüne önemli bir katkı sağlayaca-
ğı, uygulamanın başarısı için Laboratuvar altyapılarının güç-
lendirilmesi gerektiği, 

• Uyuşturucu tedavisi amacıyla sağlık kurumlarına başvuran 
kişilerin sağlık personeli tarafından ihbar yükümlülüğünün 
gözden geçirilmesi gerektiği, 

• Danışma ve Destek Hattı kurulmasının yerinde bir uygula-
ma olduğu, ayrıca yüz yüze danışma birimlerinin de planla-
ması gerektiği, 

• Üniversitelerimizin, Bağımlılık Uygulama ve Araştırma Mer-
kezleri kurması için teşvik edilmesi gerektiği, 

• Uyuşturucu ile mücadele konusuna yönelik değerler setinin 
oluşturulması gerektiği, 

• Sosyal Sorumluluk Projelerinin teşvik edilmesi, bu sorunla 
mücadeleye yönelik öğrenci kulüplerinin yaygınlaştırılması, 
bu faaliyetlerde görev alan öğrencilerin başarılarında kriter 
olarak ele alınması gerektiği, 

• Uyuşturucudan kazanılan gelirlerin ve mal varlıklarının hu-
kuki süreçle müsadere edilmesi, şüphelilere söz konusu gelir 
ve mal varlığının kaynağını ispat yükümlülüğü getirilmesi 
konusunda çalışmalar yapılması gerektiği, 

• Uyuşturucu ile mücadelede kullanılacak kamu kaynaklarının 
arttırılması gerektiği, görev alan kişilere ödenen ödül meka-
nizmasının gözden geçirilmesi gerektiği, 

• Denetimli serbestlik kapsamındaki rehabilitasyon uygulama-
sının bütünleşik bir anlayışla ilgili kamu kurumları ile birlikte 
yürütülmesi, alternatif olarak sportif faaliyetlerin de eklen-
mesi gerektiği, 

• Ar-Ge amacıyla, 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Baş-
kanlığı bünyesinde Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Ensti-
tüsü kurulması için hukuki sürecin başlatılması, 

• Uyuşturucu ile Mücadelede tanı koyma ve izleme aşamaları 
için Laboratuvar süreçlerinin ve teknolojilerinin gözden 
geçirilerek, referans Laboratuvarların yaygınlaştırılması ge-
rektiği, 

• Uyuşturucu ile mücadele konusunda var olan yasal mevzua-
tın, bütünleşik bir anlayışla gözden geçirilerek, gerekli dü-
zenlemelerin yapılması ve Ruh Sağlığı Kanunu çalışmalarının 
hayata geçirilmesi, 

• Uyuşturucu İle Mücadele de metruk binaların yıkılmasının, 
sorunun çözümünde önemli bir katkı sağlayacağı, 

• Uyuşturucu ile mücadelenin yerel yönetimler, sivil toplum 
kuruluşları ve diğer paydaşlar ile tam bir işbirliği içerisinde 
yürütülmesi gerektiği, İfade edilmiş ve önerilmiştir.  
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19. Millî Eğitim Şûrasına eğitim çevrelerinden 
akademisyenler, okul müdürleri, öğretmenler, 
öğrenciler, Bakanlık bürokratları olmak üzere 
yaklaşık 600 kişi katıldı. Şûra´da, 179 tavsiye 
kararı alındı. 
ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE HAFTALIK 
DERS ÇİZELGELERİ 

 
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM 

1. Programın oyun temelli olması 
2. Programda değerler eğitimine yer verilmesi 
3. Okul öncesinden itibaren yetenek gelişiminin 
izlenmesi 
4. Okul öncesi ve ilkokulda kullanılan eğitim 
aracı metinlerinde kendi kültürümüze ait litera-
türe (masal, hikâye, fabl, şiir vb.) yer verilmesi 
5. Okul öncesi eğitimde, öğretim programları-
nın çocukların özgüven becerilerini ve birey 
olma bilincini geliştirmeye dönük olması 
6. Öğretim programlarında yaratıcı düşünme 
becerilerinin geliştirilmesine yönelik kazanım-
lara yer verilmesi 
7. Okul öncesi eğitimde uygun enstrümanlarla 
Türk müziği çalışmalarına yer verilmesi 
8. Düzeylerine uygun spor etiklerine yer veril-
mesi 
9. Türkçenin doğru bir şekilde kazandırılması 
10. Okul öncesi eğitimde tekli öğretime geçil-
mesi 

İLKOKUL 
1. İlkokullarda tekli öğretime geçilmesi 
2. İlkokullarda haftalık ders saatinin 30 ders 
saati olması (25 saati zorunlu, 5 saati serbest 
etkinlikler olarak yürütülmesi). Serbest etkinlik 
saatlerinin veli-öğrenci talepleri de dikkate 
alınarak okul idaresince belirlenmesi 
3. Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinin haftada 
en az 2´şer ders saati olması 
4. 5 saatlik Oyun ve Fiziki Etkinlikler dersinin 2 
saatinin beden eğitimine ayrılması 
5. İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflara da Din Kültürü ve 
Ahlak Bilgisi dersinin konulması,  
İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için hazırlanacak olan 
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim 
programlarında da çoğulcu anlayışa yer veril-
mesi 
6. Gerekli yasal düzenleme yapılarak, Trafik 
Güvenliği ve İnsan Hakları, Yurttaşlık ve De-
mokrasi derslerinin haftalık ders çizelgesinden 
kaldırılması; Trafik Güvenliği dersi konularının 
Hayat Bilgisi dersi içinde; İnsan Hakları, Yurt-
taşlık ve Demokrasi dersi konularının da Sosyal 
Bilgiler dersinde verilmesi. 
7. İlkokulda okuma kültürünün kazandırılması-
na yönelik etkinliklerin yapılması 
8. "Fen Bilimleri" dersinin adının "Fen Bilgisi" 

olarak değiştirilmesi ve Fen Bilgisi dersi ile 
Sosyal Bilgiler derslerinin ilkokul 4. sınıftan 
itibaren programa eşit bir şekilde dağıtılması 
9. Taşımalı eğitim yapan ilkokullarda 30, ortao-
kullarda 35 saat ders olduğundan servis ve gü-
venlik sorunu çıkmaktadır. Bu nedenle dersleri 
erken biten ilkokul öğrencileri için etüt saatinin 
konulması 
10. İlkokullardaki Serbest Etkinlikler için bir 
uygulama kılavuzu hazırlanması 

ORTAOKUL 
1. Ortaokullarda tekli öğretime geçilmesi 
2. Bütün ortaokullarda haftalık ders saatinin en 
fazla 30 ders saati olması 
(Zorunlu ders saati sayısının 25, seçmeli ders 
saati sayısının 5 olması) 
3. Ortaokullarda Türk Musikisi makamsal siste-
minin bir Türk Halk Müziği sazıyla öğretilerek 
verilmesi 
4. Görsel Sanatlar ve Müzik derslerinden birinin 
seçilerek haftada 2 ders saati olarak verilmesi 
5. İlkokulda verilen Oyun ve Fizikî Etkinlikler 
dersi ile ortaokulda verilen Beden Eğitimi ve 
Spor derslerinin isminin ´Beden Eğitimi ve 
Oyun´ olarak değiştirilmesi 
6. Ortaokulda hafızlık eğitimi alacak öğrenciler 
için ara verme süresinin 1 yıldan 2 yıla çıkarıl-
ması ve ara verilen sürelerde öğrencilere dışarı-
dan sınav hakkı verilmesi 
7. Değerler eğitimine öğretim programlarında 
etkin bir şekilde sarmallık anlayışla yer veril-
mesi 
8. Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflarda birer saat 
rehberlik dersinin konulması 
9. Seçmeli ders modülünde yer alan fen bilimle-
ri ve matematik modülünün ikiye ayrılması, 
Fen bilimleri modülüne fen bilimlerine giriş 
adında bir dersin konulması; sosyal bilimler 
modülü içerisine de sosyal bilimlere giriş adın-
da bir dersin konulması 
10. Ortaokullarda okutulan T.C. İnkılap Tarihi 
ve Atatürkçülük dersi programının gözden geçi-
rilerek güncel anlayışlar ve yöntemler doğrultu-
sunda yeniden yazılması 

LİSE 
1. Öğrencinin bir haftada aldığı toplam ders 
sayısının çeşit olarak azaltılması amacıyla ders-
lerin bir kısmının dönemlik olarak uygulanma-
sına imkân verilmesi 
2. Dil ve Anlatım dersi ile Türk Edebiyatı ders-
lerinin birleştirilerek Türk Dili ve Edebiyatı 
şeklinde adlandırılması 
3. Gerekli yasal düzenlemeler yapılmak sureti 
ile ´Sağlık Bilgisi´ dersi ile ´Trafik ve İlk Yar-
dım´ derslerinin kaldırılarak içeriklerinin ilgili 
derslere dağıtılması 

4. Bütün ortaöğretim kurumlarında haftalık ders 
saatlerinin azaltılması 
5. Özel yetenekli öğrencilerin eğitimine yönelik 
bir yönetmeliğin hazırlanması ve anaokulundan 
itibaren geçerli olacak şekilde yeni bir öğretim 
programının yapılması 
6. Osmanlı Türkçesi dersinin sosyal bilimler 
lisesinde olduğu gibi, Anadolu imam hatip lise-
sinde de zorun ders olarak, diğer ortaöğretim 
kurumlarında ise seçmeli ders olarak okutulma-
sı 
7. Bilim ve Medeniyet tarihimizde öne çıkan 
düşünür ve bilim insanlarının çalışma ve eserle-
rine ilkokul, ortaokul ve lise öğretim programla-
rında yer verilmesi 
8. Bütün ortaöğretim kurumlarında görsel sanat-
lar dersi çatısı altında geleneksel sanatlarımız 
olan Hat, Ebru, Tezhip ve Minyatür öğretim 
programlarının da uygulanmasına imkân veril-
mesi 
9. Güzel sanatlar liselerinin programlarında 
Türk müziğinin makamsal sistemi ve çalgıları 
ile geleneksel sanatlara (Hat, Ebru, Tezhip ve 
Minyatür) yer verilmesi 
10. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisele-
rinin öğretim programları ve ders çizelgelerin-
den "Alkollü İçki ve Kokteyl Hazırlama" dersi-
nin kaldırılması; Anadolu Otelcilik ve Turizm 
Meslek Liselerinde 10. sınıftan itibaren staj 
amacıyla tesis ve kurumlara gönderilen öğrenci-
lerin alkollü içki servisi yapılan ya da alkollü 
içecek hazırlanan bölümlerde staj faaliyeti yap-
malarının kaldırılması 
11. Ortaöğretimin bütün sınıflarında seçmeli 
fizik, kimya ve biyoloji dersleriyle ilgili uygula-
malara haftalık ders çizelgelerinde yer verilmesi 
12. Liselerde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 
dersinin 2 saate çıkarılması 
13. Ortaöğretim kurumlarında öğretim program-
larının okul türleri arasında yatay ve dikey ge-
çiş, sınıf atlama ve normal öğrenim süresinden 
önce mezun olma fırsatlarına yer verecek şekil-
de düzenlenmesi 
14. Liselerde okutulan T.C. İnkılap Tarihi ve 
Atatürkçülük dersi programının gözden geçiri-
lerek güncel anlayışlar ve yöntemler doğrultu-
sunda yeniden yazılması 
15. Kutlu Doğum Haftası, Muharrem Ayı ve 
Aşure Gününün Belirli Gün ve Haftalar kapsa-
mına alınması 
16. İmam hatip liselerine seçmeli Farsça dersi-
nin konulması 
17. Serbest etkinlikler dersinin haftada bir saati-
nin okulun bulunduğu ili tanıtacak şekilde bir 
ders olarak işlenmesi. 
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Atakan Yavuz 
ÇOCUKLARA EĞİLMEDİKÇE VE SAYGI DUYULMA-
DIKÇA… 
Bir zamanlar buradan çok uzakta yaşayan bir roman kahramanı 
arkadaşım vardı. Çocukluktan yeni çıkmış, yetişkinlerin dünyası-
nın giriş kapısında dönsem mi, ilerlesem mi diye bocalayan bir 
kahramandı bu. O kadar yarenlik ettik ki onunla, sonunda ilk 
şiir kitabımı ona adadım. Bir rüyası vardı onun. Ucunda uçu-
rumları gizleyen bir çavdar tarlasında koşup oynayan çocukları, 
uçuruma düşmeden yakalamak istiyordu. Tek hayali buydu. 
Adına dünya dediğimiz bu çavdar tarlasında çocukları uçuruma 
düşmeden yakalamak. Bunun ne kadar zor -ve değerli- bir iş 
olduğunu ise ömrünü çocuklara adamış bir insandan, 
“Çocukların Dedesinden” öğrendim.   
Şiirin bendeki varlık sebebinin dünyaya o ilk bakıştaki hayret 
duygusunu muhafaza etmek olduğunu düşünürken, bunun as-
lında dünyaya çocukların baktığı yerden bakmak olduğunu ne-
den sonra fark ettim. Keza felsefenin de bilgiye muktedir olmak 
için değil özgürleşmek için ihtiyaç duymasının, bakışı yetişkinle-
rin “öğrenilmiş çaresizliklerinden” kurtarıp çocukların bakışıyla 
aynı hizaya getirmek demek olduğunu anladım. Şiir muhayyile 
üzerinden, felsefe ise sorduğu sayısız soru üzerinden rol devşiri-
yordu çocuktan. Laboratuardaki bilim adamı merak ile tecessüs 
arasında salınarak yapıyordu bunu; hakikat arayıcısı hafifleyerek 
yapıyordu. Bugün bedenimizle beraber ruhumuzu da kımıldatan 
metinlerin, insanlığa hediye edilmiş önemli buluşların başarısını 
çocuğa ait dile, bakışa, hayrete, samimiyete, hesapsızlığa ve cesa-
rete temas edilebilen o mucizevî anlarda aramalı.  Yetişkinlerin 
önemsiz gördüğü hayal gücü, saçma addettiği sorularla ışıyan o 
mucizevî anlarda… Ayaklarımızı yerden kesen ne varsa çocuk-
lardan ödünç kanatlarla yapılıyordu işte. 
Aşağıdaki kısa metin dünyanın en zor işlerinden biri olan, bir 
yetişkinin dünyaya çocuğun baktığı yerden bakma denemesi, bir 
bakış talimidir bir yanıyla. Çocukluğa doğru bir yolculuk, insa-
nın yazgısına yetişebilmesi için yapılan bir hafifleme girişimidir:  
Sizde büyüdükçe küçülen bir şey var ağabeyler, ablalar. Hızlandıkça 
azalıyorsunuz, zenginleştikçe yoksullaşıyorsunuz. İşin tuhafı, bunu fark 
etseniz de sebebini soramayacak kadar meşgul görünüyorsunuz. Binalar 
yapıyorsunuz, göğün kalbi kırılıyor. O binalarda, ışığın gönlünü almadan 
geçiyor günleriniz. Sadece devasa yapılara, büyük rakamlara, kariyer 
dediğiniz mutsuzluğa adanmış ömürlere hayret ediyorsunuz. Bin bir gay-
retle etrafınıza yığdığınız eşya sizi koruyamayacak kadar kırılgan. Bütün 
çıkış yollarını bu eşyalarla dolduruyorsunuz. Rüzgâr sizi özlemiyor artık, 
çünkü onu dinleyebilecek o ortak dili çoktan unuttunuz. Çok dalgınsınız 
ve çok düşünüyorsunuz. Düşünceleriniz artık gözlerinizi perdeleyecek 
kadar sarkmış saçınızdan alnınıza. Bu dalgınlık perçemi, büyük ve güzel 
olan ne varsa perdeliyor. Her yere güvenlik şeritleri, güvenlik görevlileri 
koyuyorsunuz ama güven duygunuz giderek azalıyor. İlginçtir, kurumlara, 
uzmanlara hala ziyadesiyle güveniyorsunuz. Çocuklarınızı kurumlara, 
ruhunuzu uzmanlara teslim ederken en ufak bir şüphe bile duymuyorsu-
nuz. Kurumlarınızda adına kitap dediğiniz küçük küçük kutular var, 
onlarla giderek hayattan kopuyorsunuz, yaşama sevinciniz de elden gidiyor 
bu arada. Sürekli sevgiden bahsediyorsunuz ama sevmenin ön şartlarını 

yerine getirme konusunda hep yan çiziyorsunuz: Göz göze gelmek, dokun-
mak, vakit ayırmak. Ev dediğiniz o kutulardan ne kendi şarkılarınız, ne 
de kendi sevgi sözleriniz duyuluyor; başkasının şarkıları, başkasına ait 
sevgi sözleri kuru, kupkuru klavye tıkırtıları arasında kaybolup gidiyor. 
Varlıklı olmakla var olmak arasındaki farkı çoktan unuttunuz. Çaba-
ladıkça daha yorgun, daha solgun, daha da iki büklüm oluyorsunuz. 
Arabalarınız uçan halılardan bile daha hızlı. Kelimeleriniz Saba Melike-
si’nin tahtından daha çabuk yer değiştiriyor. Yine de vakit darlığından 
şikâyet ediyorsunuz. Bunda bir tuhaflık yok mu? Göğe, şimşeğe, atoma 
hükmediyorsunuz ama kendinize, ruhunuzdaki o küçük, karanlık lekeye 
hâlâ hükmedebilmiş değilsiniz. Suya ve dağlara hükmediyorsunuz ama 
dünya hâlâ adaletsiz bir yer. Yoksulluğa, savaşlara, kıyımlara hükmede-
miyorsunuz. Arzu ettiğiniz şeyler yeterince şeffaf değil, sahip olduklarınız 
ise itimat vermiyor size. Tabiatı evlerden, bahçelerden, şehirlerden sürgün 
ettiniz. Şimdi de geri çağırıyorsunuz. Tabiatı yenerken fikrini sormamıştı-
nız, geri çağırırken de sormuyorsunuz. Birlikte yaşama fikri ise aklınızın 
ucundan bile geçmedi. Her gün aynı şeyleri, aynı ciddiyetle yapıyorsunuz. 
Adına meslek dediğiniz bu uğraş mı farklı olana tahammül bırakmıyor 
sizde.     
Bütün bunlardan sonra çocukların eğitimi, yetişmesi konusunda planlar 
yapıyorsunuz: Gelecek planları. Oysa çocuk tek bir zaman kipi kullanır: 
Şimdi. Bu da yürek kipindedir.  
Şimdi o devasa yapıların içinde çocuklar üzerine yaptığımız bü-
tün gelecek planlarını, uzmanlık kibrini, kalın kitapları, adına 
bilim denilen dayatmaları, pedagojik soğukkanlılığı bir kenara 
bırakalım. Dışarı çıkalım, açık alana. Bütün o unvanları, makam-
ları, Google’ı, zeka testlerini, karmaşık analizleri, istatistikleri 
rafa kaldıralım, kravatlarımızı gevşetelim. Hep kısa yolu tercih 
ettiğimiz için kaybolmamıza sebep olan navigasyon cihazlarını 
kapatalım. Kalbimizin sesini bastıran akıllı telefonları sessize 
alalım. Bize başka dünyalardan yeni ve umutlu haberler getirme-
yen televizyonların sesini kısalım. Bu defa eğitmek, şekil ver-
mek, aydınlatmak için değil, hatta babacan bir tavırla dinlemek 
için de değil; neyi kaybettiğimizi hatırlamak için varalım çocuk-
ların yanına. Bir kez de öğrenmek, aydınlanmak, gerçek kayıpla-
rımızın çetelesini tutmak için varalım onların yanına. Otomobil-
den inelim, yürüyerek gidelim şiirin ve felsefenin, bilgeliğin kay-
nağı olan çocukların yanına. Onlardan öğrenilecek, kendimizde 
ise unutulacak çok şey var.  
Tam da buradan baktığı için hikmeti bulmuş bir Bilge Dede ne 
güzel ifade etmiş: “Onlar sizin çocuklarınız değil; kendi yolunu 
izleyen hayatın oğulları ve kızları.” Bizim mülkümüz değil misa-
firimiz onlar. Çocuklara eğilelim, saygı duyalım ve onları iyi 
ağırlayalım. Öyle ki yetişkinliğin eşiğinden korkmadan, büyük 
bir cesaretle atlayabilsinler. İnsanlığın yükünü alsınlar, evrenin 
gözündeki çapakları temizlesinler.  Biz “iyi bir yay” olalım sade-
ce. Okun dimdik gitmesi için emek verelim, gideceği yeri ise 
onlar belirlesin. Bizim düştüğümüz yerden daha aydınlık ve 
yaşanılası bir yere ulaşacaklardır. Buna inanın. 

Atakan Yavuz 
1974 doğumlu. Amasyalı. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 
mezun oldu. Kunduz Dersleri ve Bakış Talimi adlı iki şiir kitabı 
var. Haftalık Gerçek Hayat dergisinde düzenli olarak denemeler, 
muhtelif edebiyat dergilerinde şiir ve şiir üzerine yazıları yayım-
lanıyor. Hata Günlüğü adlı deneme kitabı yayıma hazırlanıyor. 
İstanbul’da yaşıyor. 
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TÜRKİYE ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ BİLDİRİSİ Yayınlıyor 

Her yıl kutlanan 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle Çocuk 
Vakfı tarafından açıklanan Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisini bu 
yıl şair Atakan Yavuz kaleme aldı: 
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ETKİNLİK TAKVİMİ 

İSTANBUL OYUNCAK MÜZESİ 
Sizi kapısında altın, gümüş ve bronz 
renkli üç zürafa heykelinin karşıladığı 
İstanbul Oyuncak Müzesi, 2005 yılın-
da Sunay Akın’ın hayalinden gerçeğe 
dönüştü. Antikacılardan ve müzaye-
delerden toplanan yaklaşık 4000 
oyuncaktan en eskisi 1817 tarihli. 

Sergilenenler arasında ilk Mickey Mouse oyuncağı 
da var. Binlerce oyuncağın arasında gezerken, ço-
cukluğunuzdan tanıdığınız bir oyuncakla karşılaşma-
ya hazır olun.   
Tahta Oyuncak Boyama Atölyesi çocukların gözet-
men eşliğinde, üretkenliklerini kullanarak tahta 
oyuncak yaptığı ve boyadığı atölye, etkinlik alanında 
farklı bir çalışma olmadığı her cumartesi-pazar yapı-
lıyor. Katılım ücretsizdir. Grup olarak katılım için 
randevu alınması gerekiyor. 

www.istanbuloyuncakmuzezi.com / (0216) 359 45 50 

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ 
MEHMET NACİ AKÖZ UÇURTMA MÜZESİ 

2005 yılında uçurtma sevdalısı Meh-
met Naci Aköz tarafından kurulan 
Uçurtma Müzesi’nde 1986 tarihin-
den beri toplanan, 1500’e yakın 
uçurtma ve diğer ürünler sergileni-
yor. 60-75 dakika kadar süren eğiti-

min ilk yarım saatinde çocuklar gözetmenler eşliğin-
de 17 desen içinden seçtiklerine göre sürpriz uçurt-
malar yapıyor. Geri kalan zamanda müze anlatılıyor.  
Müzeye giriş ücretsiz, uçurtma atölyesine katılmak 
isteyenlerden malzeme bedeli olarak 7 TL alınıyor. 
Pazar hariç her gün 10.00-18.00 arasında açık. 
Katılım için randevu alınması gerekmektedir. 
(0216) 553 23 37  www.ucurtmadunyasi.com  


