
KOORDİNATÖRLÜKTEN 

Saygıdeğer STK ÇOGEP üyeleri; 

Öncelikle çalışmalarınızda başarılar dileyerek söze başlayalım. Konu çocuk ve 

genç olunca bir sürü değişken yapılanları/yapılacakları etkiliyor. Diğer yandan 

adeta bir ayna gibi çocuklar yapılanları yansıtıyor. 

2013 yılının son ayına geldik… Bu yılın muhasebesini ve gelecek yılın planları-

nı yapma zamanı.  Güçlü taraflarımız, eksik yanlarımız,  avantajlarımız ve risk-

leri gözden geçirerek olumsuzlukları olumlu yönde değiştirmeye hız vermemiz 

gerekiyor. Platformumuz TÜRAP Birimi olarak ülkemizdeki diğer STK’larda 

iletişim, işbirliği ve istişare zemini oluşturma imkanına sahip. Yapacağımız 

planlarda, ülkemiz kadar dünya çocuklarının da yüzlerinin gülmesine, gençlerin 

karşı karşıya olduğu risklerden korunmalarına katkı sağlamayı hedeflemeliyiz. 

Bu ayki bültenimizde yine geçmiş dönemin faaliyetlerinin özetini bulacaksınız. 

Türkiye genelinde öne çıkan çalışmalar ve üyelerimizden örnekler sunacağız,  

Hizmetle geçen zamanların bereketli olduğu inancıyla,..    

 

       T-STK ÇOGEP Koordinatörü 
       Ayşe Pehlivan 

TÜRAP Bursa Toplantısı BİSEG-Gönüllüler Derneği I. Çocuk ve Medya Kongresi T-STK ÇOGEP Kasım  
Toplantısı 
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TÜRAP III. İstişare Grubu İl Toplantısı, T-STK ÇOGEP 

aylık toplantısı ile eş zamanlı olarak 1-2 Kasım 2013 tari-

hinde Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği 

(HAKÜDAD) ve Bursa Kent Konseyi Koza Çalışma Grubu 

ev sahipliğinde, Bursa / Merinos Kent Konseyi Başkanlık 

Salonu’nda yapıldı. 3 Kasım 2013 tarihinde rehber eşliğin-

de Bursa Tarih ve Kültür Gezisi gerçekleştirildi. 

Toplantı; TÜRAP Genel Koordinatörü Piyale Çitil 

moderatörlüğünde, açılış ve gündem hakkında bilgilendir-

me yapılarak başladı. Protokol konuşmaları kapsamında ev 

sahibi Kent Konseyi Koza Çalışma Grubu Temsilcisi Prof. 

Dr Şule Altun, HAKÜDAD Başkanı Dr. Selma Karışman 

ve Gülten Aktaş, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Enes 

Battal Keskin, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü 

Dr. Sunay Özkul birer sunum yaparak ailenin önemini vur-

guladı.  

“Çocuk İstismarını Önlemede 14 Güvenlik Kuralı ve Okul 

Sütleri Projesi’nin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 

Şahin tarafından takip edildiği ve Tarım Bakanlığı’na su-

nulduğu bilgisi paylaşıldı. 

 “Çocuk, genç ve aile açısından toplumsal cinsiyet ve eşcin-

sellik, madde bağımlılığı konularında ülkemizde ve dünya-

da son durum” gündem maddesi kapsamında üyeler görüş-

lerini belirterek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aktardı-

lar. Değerlendirmeler sonucunda Bursa Aile Akademisi 

koordinatörlüğünde, “TÜRAP Toplumsal Cinsiyet ve Aile 

Komisyonu” kurulmasına karar verilerek komisyonda yer 

alacak kuruluşlar belirlendi.  

“Madde bağımlılığı ile mücadele” gündem maddesi kapsa-

mında ülkemizde bağımlılıkla ilgili yeterli rehabilitasyon 

merkezinin olmadığı vurgulandı. Bu alanda çalışması olan 

İstanbul Üsküdar Belediye Başkanlığı Sosyal Kültürel İşler 

Müdürlüğü Başkan Danışmanı Kevser Terzioğlu ve “Ayık 

Yaşamda Buluşalım Derneği” Başkanı Yavuz Tufan Koçak 

yaptıkları hizmetler hakkında bilgi aktardı. Madde bağımlı-

ğı ile ilgili bir komisyon kurulmasına karar verildi. 

TÜRAP Üyesi Çağdaş Aile Derneği (Konya) komisyon 

çalışmalarında Genel Sekreterlik görevini üstlendi. 

Kent Konseyleri ve belediyelerin bünyesinde Aile Meclis-

lerinin oluşturulması için savunuculuk yapılması; aile haf-

tasının okullarda resmi olarak kutlanması için TÜRAP adı-

na bir kampanya yürütülmesi; Hatay Reyhanlı’da çok zor 

koşullarda hayatlarını sürdüren mülteci ailelerin desteklen-

mesi önerildi. Hukuk, eğitim ve sağlık komisyonlarının 

oluşturulması için öncelikle envanter (uzman, akademis-

yen, tez, kitap vb.) çıkarılması gerektiği görüşüldü. Üye 

STK’ların ulusal bazda modellenebilir çalışmalarının des-

teklenmesi ve yaygınlaştırılmasına karar verildi.  

KOORDİNATÖRLÜKTEN 

STK TÜRKİYE AİLE PLATFORMU VE T-STK ÇOGEP  
İSTİŞARE GRUBU  BURSA TOPLANTISI 
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Özlenen Çocuk Derneği (ÖZLENDER) koordinatörlüğün-
de yürütülen T-STK ÇOGEP aylık meclis toplantısı, 12 
Kasım 2013 tarihinde tek maddelik gündem (Madde Ba-
ğımlılığı ile Mücadele)  ile Üsküdar Gençlik Merkezi’nde 
gerçekleşti. Toplantıya STK’lar, Gençlik Merkezleri, Ye-
şilay ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.    
TÜRAP Danışmanı Prof. Dr. Ergün Yıldırım konuşmasın-
da; madde bağımlılığının bireyle başlayan bir durum olma-
dığını, bunun sosyal bir boyutu olduğunu belirterek sosyo-
loji uzmanları tarafından gözlemlenmesi ve değerlendiril-
mesi gerektiğini, çalışmaların verilere dönüştürülerek bu 
kapsamda merkezler kurulması gerektiğini dile getirdi. 
Doç. Dr. Osman Sezgin; “Öyle işler yapmalıyız ki sonuç-
ları zaman gibi olmalı, gün geçtikçe insanlar ona ihtiyaç 
duymalı” dedi. 
Narkotik Şube Müdürlüğü Madde Kullanımı Büro Amiri 
Uğur Evcin yaptığı sunumda, madde bağımlılığı ile ilgili 
ülkemizdeki durum hakkında bilgi vererek STK’larla işbir-
liği yapmak gerektiğini, özellikle bilgilendirme ve bilinç-
lendirme eğitimleri konusunda işbirliği yapılmasının öne-

mine işaret etti. Konuyla ilgili hazırlanmış 500 sayfalık 
strateji belgesinin yürütülmesi ve yasal düzenlemelerde 
değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti. 
Katılımcılar, madde bağımlılığı ile ilgili yaptıkları çalış-
malardan özetler sundu. Madde Bağımlılığıyla ilgili ülke-
mizdeki yasal durum Av. Hatice Ekinci Duran tarafından 
değerlendirildi. Alanda yapılacak hizmetler için bir komis-
yon kurulması ve komisyonda yer alacak kişiler ve çalışma 
başlıklarının belirlenmesine karar verildi. 

KOORDİNATÖRLÜKTEN 

KASIM AYI T-STK ÇOGEP MECLİS TOPLANTISI 

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI STK BULUŞMASI 

6 Aralık 2013 tarihinde TC Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 
düzenlediği Gençlik STK’ları İstişare Toplantısı’na katıldık.  
Müsteşar Ramazan Yiğit ve yetkililer Bakanlığın çalışmaları 
hakkında bilgi aktardı. STK’ların görüşleri alındı, ortak çalış-
ma zemini oluşturma konusunun önemi vurgulandı. İki yıllık 
bir yol haritası ve eylem planı hazırlama fikri değerlendirildi. 
İstanbul’da gençlik çalışması yapan STK’larla periyodik top-
lantıların gerçekleştirileceği, Bakanın da katılacağı bir platfor-
mun oluşturulacağı, bu çalışma başarılı olduğu zaman Türkiye 
genelinde modelleneceği bilgisi verildi. 
Bakanlık yetkilileri, gençlere yönelik yapacakları proje ve 
programlar için destek talebinde bulundular. Kültür Gezi 
Programlarında görev alacak grup yöneticilerini yetiştirmek 
için düzenlenecek kısa süreli eğitimlere STK’lardan katkı ta-
lep ettiler. 
Ana başlıklarıyla gençlere yönelik gerçekleştirilen etkin-
likler: 
Seyyah Bizim İller; gençler kendi illerini tanıdı bu gezi, et-
kinliklere ücretsiz olarak katıldılar. 
Seyyah Avrupa; Avrupa’dan Türkiye’ye milli ve manevi 
değerlerine sahip çıkan bir gençlik sloganıyla hareket edildi. 

Gençlik Treni; Bu Memleket” bizim sloganıyla gençler Ana-
dolu’yu demir ağlarla gezdiler. 
Gençlik Treni Balkanlarda; Geçlerimiz Ecdadın ayak izin-
den yürüdü. 
Geleceğin Liderleri; Liderlik Gençlik Kamplarında buluştu. 
Bu kamplarda liderlik eğitimi, uluslararası ilişkiler, tarih, ede-
biyat, sinema, felsefe, hukuk, matematik, İngilizce, girişimci-
lik, organik yaşam vb. alanlarda liderlik eğitimleri verildi. 
Gençlik Şühedanın izinde; 20 bin gençle Sarıkamış şehitleri-
ne yürüyüş yapıldı. 
“57. Alay Şehitlerimize Vefa Yürüyüşü” “Malazgirt 1071 
Kaderimiz Bir” “Dumlupınar’dan Zafertepe’ye” 
Osmanlı Atamız Hayme Anamız; Hayme Ana’yı Kütahya 
Domaniç’te Fatihalarla anıldı. 
“Gençler Afrika’yı Gönülleriyle Fethediyor” 
İslam Barış Hoşgörü ve Kardeşlik; İslamafobi genç gazete-
ciler bu panelde buluştu 
Dünya Gençliği Misafir edildi.  
Bu ve buna benzer her biri çok önemli etkinlikler için ayrıntılı 
bilgiye bakanlık web sitesi ve hazırlanmış olan kitapçıktan 
ulaşabilirsiniz. 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

Katılımcılarımızdan AİLEDER, Başakşehir STK Platformu işbirliğiyle “Risk 

Grubundaki Çocukların Korunması” başlığında bir Çalıştay düzenlemekte-

dir. 28-29 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleşecek olan program Retaj Royale-

İstanbul’da düzenlenecektir. Halkın katılımına açık olan çalıştayın Danışma 

Kurulu ve programı aşağıdadır. 

 
 

Bilimsel Danışma Kurulu:  
Prof. Dr. Ali Rıza ABAY     Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Ali SEYYAR   Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Ergün YILDIRIM  Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Osman ABALI   İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Hasan Hüseyin EKER  Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Yrd.Doç. Dr. Abdül Halim BEKİ  İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Uzm. Dr. Gülsen ATASEVEN  STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP) Onursal Başkanı 

Uzm. Fatih KILIÇASLAN   Sosyal Hizmet Uzmanı/ Aile-Der Yön. Kur. Baş. 

 

Çalıştay Programı 
I. GÜN 28 Aralık 2013 Cumartesi 
09:30 Kayıt 
10:00-10:30 Açılış ve Protokol Konuşmaları 
 
10:45-12:00 I. Oturum: 
Durum Tespiti: Başakşehir İlçesinin Genel Yapısı  
12:00-13:00 Ara 
13:00-14:30 II. Oturum: 
 Çocukların Risk Altında Kalmasına Sebebiyet Veren Temel Unsurlar  
14:30-15.00 Ara 
15:00-16:30 III. Oturum:  
 Genel Değerlendirme 
16:30-16:45 Ara 
 
II. GÜN 29 Aralık 2013 Pazar 
09:30:11:00 IV. Oturum 
 Risk altındaki Çocukları Korumaya Yönelik Yapılması Gereken Koruyucu ve Önleyici Çalışmalar 
11:00-11:15 Ara 
11:15-12:45 V. Oturum 

Risk altındaki Çocukları Korumaya Yönelik Yapılması Gereken Rehabilitasyon Çalışmaları 
12:45-14:00 Ara 
14:00-15:30 Çalıştay Sonuç Raporu 
15:30 Kapanış 

“RİSK GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIN KORUNMASI” ÇALIŞTAYI 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

12 Kasım 2013’de İstanbul Gençlik Rehabilitasyon ve 
Meslek Edindirme Merkezi (İSMEM)’nde kamu kurum-
ları ve STK’lar arasında madde bağımlılığı konusunda 
eşgüdüm ve koordinasyon sağlamak için bir program 
gerçekleşti. Toplantıda STK Temsilcileri yaptıkları ça-
lışmalarla ilgili bilgi paylaştı. Kamu ve STK’ların eğitim 
ile ilgili çalışmalarının bir havuzda toplanması teklif 
edildi.  

Yeşilay Cemiyeti Başkanı Prof. Dr. İhsan Karaman 
moderatörlüğündeki programa, İstanbul Vali Yardımcı-
ları, akademisyenler ve kamu kurum (Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü, 
Adli Tıp Kurumu, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Üsküdar Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul 
Narkotik Şube Müdürlüğü, Darülaceze Müdürlüğü) tem-
silcileri katıldı. Bağımlılık konusunda disiplinler arası 
bir komisyon kurulma kararı alındı.  

Oturum Uzm. Dr. Arzu Çiftçi’nin “Madde Bağımlılığın-
da Rehabilitasyon” konulu sunumu ile başladı. Gazian-
tep Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi verildi. Katı-
lımcılar, bu alanda yaygın ve makro çalışmalarla ilgili 
deneyimlerini ve önerilerini paylaştılar.  

İstanbul Narkotik Şube Müdürü Uğur Evcin, “Hedef 
Sensin Madde Kullanımına Hayır Projesi” hakkında bil-
gi vererek, “Ulusal Uyuşturucu Eylem Planı”nın sunu-
munu yaptı. Proje kapsamında verilen Farkındalık Eği-
timleri, 7/24 Uzman Hattı-Danışmanlık Hattı, Ebeveyn 
Tabanlı Önleme Çalışmaları, Aile Rehberliği Programı, 
Gençlerin Yaşam Becerilerini Geliştirme Programları 
gibi çalışmalarla ilgili bilgi verdi.  

İstanbul Narkotik Şube Müdür Yardımcısı Adem Çolak, 
uyuşturucu madde kullanımı ile ilgili istatistiki verileri 
katılımcılarla paylaştı. İkinci Koordinasyon toplantısının 
17 Aralık 2013’te yapılmasına karar verildi. 

KAMU KURUMLARI MADDE BAĞIMLILIĞI TOPLANTISI  

Ocak Döneminde;  
4 Doktor, 2 Hemşire ve 4 Gönüllü Katılımıyla 32 hastaya Veziko Vaginal Fistül Ope-
rasyonu uygulandı 

Nisan- Mayıs Döneminde 29’u Sağlık-
çılardan oluşan 43 Gönüllü Katılımıyla 
4409 Polikinlik hastası muayene edildi 
2552 Göz muayenesi 
549 Katarakt ameliyatı 
1170 Ultrason çekimi 
304 Cerrahi ameliyatı 

1673 KBB muayenesi 
1840 Diş muayenesi 
2342 Diş çekimi 
1556 Keçi Ailesi Yardımı 
18 Su Kuyusu 
Ve yüzlerce Milet (gıda) yardımı...  

KATILIMCILARIMIZDAN BİSEG-GÖNÜLLÜLER DERNEĞİ 2013 YILI  
AFRİKA, NİJER YARDIM SEYAHATLERİ 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA  
AİLEDER’İN BİLDİRİSİ  

Katılımcılarımızdan Aileder Dünya Çocuk Hakları Günü Dolayısıyla aşağıdaki bildi-
riyi hazırlamıştır. “20 Kasım günü “Evrensel Çocuk Günü” (Universal Children's 
Day) veya “Çocuk Hakları Günü” olarak kabul edilmiştir.  
Aile kurumunun en temel fonksiyonu; toplumumuzun birlikteliğinin ve bütünlüğü-
nün korunması, güçlendirilmesi, çocuklarımızın geleceğe hazırlanmasıdır. Eşler arası 
iletişim sorunları, aile içi yaşanan çatışmalar ve boşanmalar nedeniyle ilgiye, sevgi-
ye, bakıma muhtaç çocuklarda stres faktörüne yol açmakta, uyum ve davranış sorun-
ları gösteren çocukların sayısı hızla artmaktadır. Sağlıksız aile sisteminde yetişen 

çocuklar ihmal ve istismara açık hale gelmektedir. 
Çocuk hakları sözleşmesine göre çocukların eğitilme, giyinme, barınma, sağlık gibi çok temel hakları vardır. 
Çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi toplumsal bilinçlenmeyi ve sağlıklı bir toplum düzenini gerektirir. Aile 
içi ilişkilerde ebeveynler, çocuğun istismar karşısında kendi sınırlarını belirlemeli, çocuğa yönelik müdahaleler 
karşısında “hayır” diyebilme gücü ve kararlılığını ortaya koyabilmeli ve sağlıklı rol model olmalıdırlar. Çocuk 
ihmal ve istismarının önlenmesinde risk oluşturulan aileler tespit edilmeli, aileler bilinçlendirilmeli ve kentsel 
yaşama uyum konusunda desteklenmelidir.  
Aileder olarak, ihmal ve istismar riski taşıyan çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici çalışmalar ile ailelerinin 
desteklenmesine yönelik hizmetlere katkı vereceğimizi kamuoyuna beyan ediyoruz.” 

Fatih Kılıçarslan 
İstanbul Aile Araştırmaları Eğitimi ve Danışmanlığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı  
www.aileder.org.tr 

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından 

“2013 Yılı İçin Yardım Yapılacak Proje Konuları” içinde “Aile ve 

Kültürel Değerlerin Korunmasına Yönelik Projeler” kapsamında 

T-STK ÇOGEP ortak projelerinden “Aile Odaklı Medya İzleme ve 

Değerlendirme Projesi (AİLEMİZ-P)” hibe almaya hak kazandı. 

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile işbirliği protokolü imzalanan proje kapsamında Türkiye’nin 7 

coğrafi bölgesinde tanıtım ve eğitim çalışmaları yapılacak; sosyal medya üzerinden faaliyetler yürütülecek-

tir.  Ailemiz-P; medyanın aile kurumu, çocuk ve gençlere yönelik olumsuz etkileriyle mücadele etmeyi, 

olumlu etkilerini pekiştirmeyi hedeflemektedir. Projeyle ilgili detaylı bilgilere www.ailemizprojesi.org ad-

resinden ulaşabilirsiniz.  

AİLEMİZ PROJESİ HİBE ALMAYA HAK KAZANDI 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

T-STK ÇOGEP Ortak Projelerinden  
“Çocuk İstismarını Önlemek İçin 14 Güvenlik Kuralı” Basında 

Çocuk Suçlarını Önleme Derneği, ço-
cukları, kendilerine yönelen tehlikelere 
karşı korumak için uluslararası 14 gü-

venlik kuralını besteleyerek, seslendirecek sanatçılar arıyor. 
Dernek Başkan Yardımcısı Gülhan Şişman, “Çocukların çok 
sevdiği sanatçıların yer aldığı bir projeyi hayata geçirmek 
istiyoruz. Tarkan, Göksel, Hande Yener, Gülben Ergen, 
Kenan Doğulu, Mustafa Sandal gibi sanatçıların 14 kuralı 
besteleyerek, seslendirmelerini ve okullarda bunların ders 
zili olarak çalınmasını hayal ediyoruz. Bunu başarabilirsek, 
ulaşmakta zorluk çektiğimiz Anadolu çocukları başta olmak 
üzere çocuğa yönelik suçları olmadan önleyebiliriz” diyor.        
Uluslararası kabul gören 14 güvenlik kuralını, bu eğitim 
öğretim döneminde afiş haline getirerek okullara dağıtan 
Dernek, her bir kuralın okul sütlerinin üzerine de konularak, 
çocuklara öğretilmesi için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Fatma Şahin’e bir proje sundu. Bakan Şahin de bu projeyi 
Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in önüne 
koydu. Ancak edinilen bilgiye göre bakanlık, bu projenin 
uygulanması için henüz bir adım atmadı. 
Okul sütü projesinin önemli olduğuna dikkat çekerken, yeni 
bir proje üzerinde çalıştıklarını anlattı. Özellikle Anadolu’-
daki çocukları kendilerine yönelebilecek istismar, şiddet ve 
kaçırma olaylarından kurtarmak için önleyici kuralların çok 
önemli olduğunu vurgulayan Şişman, “Biz de bunun için 14 
güvenlik kuralının okullarda ders zili olarak çalınması proje-
si geliştirdik. Bunun için 14 kuralın, bestelenerek; 14 ayrı 
sanatçı tarafından seslendirilmesini hayal ediyoruz. çocukla-
rımızı kendilerine yönelebilecek tehlikelerden korumak için 
çok önemli bir adım atmış olacağız” dedi. 

PEDOFİLİNİN ADRESİ BİLİNSİN! 
Çocuklara karşı işlenen suçların önlenmesi için Amerika ve 
Avrupa’da olduğu gibi ‘önleyici’ kanunların çıkarılarak, 
‘zorunlu ihbarcı’ sisteminin kurulması gerektiğini vurguladı. 
Çocuk istismarcısı kişilerin kimlik ve adres bilgilerinin Em-
niyet tarafından belirlenerek, çocuğu olan ailelerin bilgisine 
açılması gerektiğine dikkat çeken Şişman, “Siz iki çocuklu 
bir ailesiniz, yeni bir ev alacaksınız ya da kiralayacaksınız. 
Pedofili birinin evinin yanında oturmak ister misiniz? İste-
mezsiniz, bunu bilseniz evi ona göre alırsınız. İşte Ameri-
ka’da bu bilgiler herkese açık” dedi. Şişman, ayrıca okullar-
da mutlaka bireysel güvenlik kurallarının ders olarak okutul-
ması gereğine işaret etti. 
 

 

 
22 Kasım 2013 

İŞTE 14 ALTIN KURAL:  

Akıllıyım, güçlüyüm, cesurum, kendimi güvende hisset-
mek en doğal hakkım! 

1. Kendi adımı, ailemin isimlerini, adresimi, telefon numara-
mı ezbere bilirim. 

2. Birinin benim adımı bilmesi, hatta aile fertlerimin adını 
bilmesi, onu güvenilir birisi yapmaz. 

3. Bir yere giderken, yanımda tanıdığım biri bile olsa, yetkili 
bir yetişkine veya aileme haber verir, onların onaylarını 
alırım. 

4. Birisinin bana dokunması, beni herhangi bir şekilde tedir-
gin ediyorsa ‘Hayır Dokunma Bana’ demekten çekinmem. 

5. Herhangi bir durum içime sinmezse,”hayır diyebilmek en 
doğal hakkımdır”, bu kimseyi incitmez ve kızdırmaz. 

6. Asla yalnız kalmam, arkadaşlarımla oynamak, yürümek 
ve birlikte olmak daha güvenlidir. 

7. Güvenilir bir yetişkine veya aileme sormadan kimseden 
şeker, hediye ve para almam. 

8. Güvenilir yetişkinlerin dışındaki kişilerden biri benden 
yardım isterse ailemin izni olmadan yardım etmem. 

9. Güvenilir kişilerin dışındaki birileri saklamam için bana 
sır veriyorsa, bunu ailemle paylaşırım. 

10. Yalnızken yardıma ihtiyacım olursa, gözümle üniforma 
giymiş bir polisin veya jandarmanın olup olmadığını ara-
rım. 

11. Sesim en güçlü silahımdır, tehlikedeysem bağırırım, se-
simle yardım isterim. 

12. Hiç bir araca ailem bana izin vermeden yaklaşmam, sebep 
ne olursa olsun asla binmem. 

13. Yanımda beni denetleyen bir yetişkin olmadan denize, 
suya, göle, nehire, kuyuya, hiçbir suya yaklaşmam. 

Bir ortamda tehlike hissedersem, hemen uzaklaşırım, hiç 
kimse için orada kalmam.     
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KATILIMCILARIMIZDAN 

14-15 Kasım 2013 tarihlerinde 
Radyo Televizyon Üst Kurulu 
RTÜK, Basın Yayın ve Enfor-
masyon Genel Müdürlüğü ve 
Çocuk Vakfı tarafından düzen-
lenen “1.Türkiye Çocuk ve 

Medya Kongresi” İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.  

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın himayesinde düzenle-
nen kongreye, 116 çocuk ve 395 yetişkin delege katıldı. 

I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Kapanış Bildirisi 
I. Öncelikle temel okuryazarlık eğitimi süreçlerinin başlatıl-
ması gereklilik olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla, medya 
okuryazarı bir toplum için erken dönemden başlayarak ço-
cukların okuma kültürü edinmelerini sağlayacak süreçlerin 
yaşama geçirilmesi temel bir ilke olarak benimsenmiştir. 

Bir toplumda yerleşik, edinilmiş bir kültürden söz edebil-
mek için bu kültürün temel öznesinin birey olmaktan çıkarı-
lıp toplumsal düzeyde bir temsil yeteneği kazanması gere-
kir. Bunun için çocuklara okuma kültürü kazandırmakla 
ilgili tüm kurumların (Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Gençlik ve Spor Bakanlığı vd.), üniversitelerin 
(Üniversitelere bağlı ilgili araştırma ve uygulama merkezle-
ri, ÇOGEM), sivil toplum kuruluşlarının (vakıf, dernek ve 
eğitim sendikaları vb.), yayınevleri ve sanatçıların sorumlu-
luk üstlenmesi gerekir.  

II. Medya okuryazarlığı hayat boyu bir süreçtir. Bu çerçeve-
de ebeveyn ve yetişkin eğitimi, öğrencilerin eğitimi, öğret-
men eğitimi, medya çalışanlarının eğitiminin başlatılması ve 

medya okuryazarlığı uygulama ve araştırma merkezlerinin 
kurulması önerilmiştir. 

III.  I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama 
Planı 2014 – 2018 Strateji Belgesi’nin vizyonu şöyle belir-
lenmiştir:  

“Çocuğa saygı ve çocuk hakları kültürü temelinde bir çocuk 
-medya ilişkisi için; paydaşların sorumluluklarının bilincin-
de olduğu medya okuryazarı bir Türkiye”. 

 

I. Türkiye Çocuk ve Medya Stratejisi ve Uygulama Planı  
2014 -2018 belgesi 9-18 yaş grubundan oluşan Çocuk Hak-
ları ve Medya Komisyonu ile Mevcut Durum ve Strateji 
Geliştirme Komisyonu tarafından müzakere edilerek kabul 
edilmiş, komisyonda işaret edilen tashihler yapılarak Aralık 
2013 tarihinde Hükümete sunulması kararı alınmıştır. 

IV. Çocuk ve Medya Hareketi’nin sivil bir yaklaşımla Tür-
kiye genelinde örgütlenmesi önerilmiştir.  

V. Çocuk ve Yetişkin sivil oniki üyeden oluşan “Çocuk ve 
Medya İzleme Kurulu” dört yıl görev yapmak üzere seçil-
miştir. 

VI. 2. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi 2018 yılında dü-
zenlenecektir. 

“İyi medya önce çocukların hakkıdır” anlayışının egemen 
olacağı Çocuk Dostu bir Medya düzeninin kurulması Kong-
re’nin Çocuk, Yetişkin ve tüm paydaşların ortak ve vazge-
çilmez dileğidir.  

 

1. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Çocuk Bildirisi 
Bu bildiri, çocuk komisyonlarında yaptığımız toplantılarda-
ki görüşlerimizden oluşmaktadır. Biz çocuklar; haklarımızın 
farkındayız. Medyanın da bu haklarımıza saygı göstermesi-
ni bekliyoruz. Artık  medya günlük hayatımızın her anında 
var. Medyanın hem olumlu hem de olumsuz etkilerinin far-
kındayız. Bazen olumsuz etkilerini daha çok hissediyoruz. 
Ama medyasız bir dünyanın da artık mümkün olmadığını 
biliyoruz.  Bu nedenle medyanın olumsuz yönlerini azalt-
mak ve medyadan en iyi şekilde yararlanmamız için şunla-
rın yapılmasını istiyoruz:  

I. TÜRKİYE ÇOCUK ve MEDYA KONGRESİ 
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ÇOCUK VE GENÇLİK AJANDASI 

İlkokuldan başlayan, zorunlu ve biz çocuklara görsel ve 
işitsel medyayı yorumlamamızı sağlayacak, eğlenceli 
geçecek medya okur-yazarlığı dersi istiyoruz. 

Çocukların medyanın olumsuz etkilerinden korunması, 
medyanın doğru anlaşılabilmesi için aynı zamanda top-
lumun da bilinçlendirilmesini, özellikle velilere  yönelik 
eğitimler verilmesini istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’-
nın bu konuda harekete geçmesini istiyoruz. 

Medya çalışanlarının (gazeteci, senaryo yazarı vb) da, 
çocukların haklarını koruyacak şekilde yayın yapabilme-
leri için medya okuryazarlığı konusunda eğitim almasını 
öneriyoruz.  

Medyada engelli ve farklı kültürlere sahip arkadaşlarımı-
za duyarlı içerikler oluşturulmalıdır. 

Yayınlarda çocukların haklarının korunmasını istiyoruz. 
Televizyonlarda yaşımıza uygun olmayan programlar 
istemiyoruz. Yayınların eğitici ve öğretici olmalarını 
istiyoruz.  

Özellikle televizyon programlarında çocuk istismarına 
karşıyız.  Programların çocuk gelişimine ve psikolojisine 
uygun olmasını istiyoruz.  

Medya araçlarının dilimize saygılı olmasını, dilimizin 
yozlaşmaması için gerekli özen ve hassasiyetin gösteril-
mesini istiyoruz. 

Medya kitap okumayı sevdirmenin olumlu sosyal yönler 
edinmemizin bir aracı olmalı. 

Çocuk programlarının sadece çocuk kanallarında değil 
tüm medya ortamlarında yer almasını istiyoruz. 

Medya kullanıcılarının birbirlerine saygı çerçevesinde 
davranmasını, birbirimize hakaret, kötü söz içeren payla-
şımların yapılmamasını ve medyanın amacı dışında kul-
lanılmamasını istiyoruz. 

Bize ait bilgilerin başka amaçlarla kullanılmasından kor-
kuyoruz ve buna yönelik önlemler alınmasını, güvenli ve 
çocuk dostu internet istiyoruz. 

Kamu spotlarında çocukları zararlı alışkanlıklardan ko-
rumak için yeterli değil. Çocukların çok zeki ve bilinçli 
olduğu düşünülerek daha akıllıca hazırlanmış kamu 
spotları oluşturulmalıdır.  

GENÇ YERYÜZÜ DOKTORLARI YARDIM KAMPANYASI 
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Temel Haklar ve Yurttaşlık Programı kapsamında çocuk haklarına öncelik veren 2013 
hibeleri için Çocuk Hakları Hibeleri Teklif Çağrısı açılmıştır. Başvurular için son ta-
rih 12 Mart 2014 saat 12:00’dir. 

Çocuk hakları ile ilgili öncelikler aşağıdaki konuları kapsamaktadır: 

• Bakımevlerinde ya da gözaltında tutulan çocuklardan sorumlu uygulayıcılar/
profesyoneller için çocuk hakları ile çocukla onun yaşına ve bulunduğu ortama uygun şekilde iletişim kurulması ko-
nularında eğitim. 

• Yargı süreçleri (adli ya da idari hukuk) bağlamında çocuklarla etkile-
şimde bulunan hukuk ve diğer alanlardaki (örneğin sosyal ve sağlık 
çalışanları, polis) profesyoneller ve uygulayıcılar için çocuk dostu 
adalet konusunda eğitim kılavuzlarının geliştirilmesi ve uygulanması. 
Kılavuzlar, AB üyesi tüm Üye Devletlerde erişilebilir ve kolayca kul-
lanıma uyarlanabilir olacak şekilde hazırlanmalıdır. Kılavuzlar pilot 
uygulamaya tabi tutulmalı ve pilot uygulama neticesinde gerektiğinde 
proje kapsamında uyarlanabilmelidir. 

• Roman çocukların, kendilerini ilgilendiren meselelere dahil edilmeleri 
amacıyla etkili yaklaşımlar tespit edilerek geliştirilmesi yoluyla, katılımlarının desteklenmesi. Burada amaç Roman 
çocukların güçlendirilmesi ve yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde anlamlı katılımları için zemin hazırlanması olmalıdır. 

• Çocukların hakları konusunda bilgilendirilmeleri sürecinin yapısal düzeyde iyileştirilmesi. Başka bir deyişle, çocukla-
rın genel hukuki haklar bağlamında bilgilendirilmelerine dair iyi uygulamaların pilot çalışmalarının yapılması ya da 
iyi uygulamaların yaygınlaştırılması. Bunlar çocuklara yönelik hukuki bilgilendirme klinikleri ya da hukuki bilgilen-
dirme mobil birimleri vasıtasıyla uygulanabilir. Bu tür merkezlerin çalışmalarının temeli AB Temel Haklar Sözleşme-
si ve BM çocuk hakları sözleşmesinde yer alan haklara dayanmaktadır. 

http://www.ab-ilan.com/ab-projeleri/proje-hibe-ve-fonlar/ab-projeleri/cocuk-haklari-hibeleri-icin-teklif-cagrisi-004165  

ÇOCUK HAKLARI HİBELERİ İÇİN TEKLİF ÇAĞRISI 

GÜLEN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ 
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SICAK YUVA VAKFI ÇALIŞTAYI 

Sıcak Yuva Vakfı 1. Bilimsel Etkinlikleri kap-

samında 7 Aralık 2013 Cumartesi Günü sabah 

saat 09.00 de başlayıp akşam 17.00 kadar de-

vam eden  Risk Altındaki Çocuklar Çalıştayı, 

verimli bir şekilde yapılmıştır.  

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Sefa SAYGILI’nın 

açılış konuşması ile başlayan toplantı 

Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt 

UYSAl’ın konuşması ile çalıştay başlamıştır. 

Ülkemizin en seçkin ilim adamlarından 25 kişinin sunum yapması ile bilhassa misafirlerin yanında psikoloji 

öğrencilerinin dikkatle izlemesi aynı anda internet üzerinden yayınlanmasıyla 10.000 kişiye çocuklarla ilgili 

sorun ve çareleri ulaştırılmıştır.   

Üsküdar’da yapılan bu çalıştaydaki konuşmacıların sunumları kayda alınmış olup Sıcak Yuva Vakfımız tarafın-

dan bir kitapçık haline getirilecek ve basımından sonra ilgili resmi birim ve STK’lara gönderilecektir.  



ETKİNLİK TAKVİMİ 

http://www.bugunbugece.com/git-gor/isigin-izleri  

Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon çocuğa 15 yıldır trafik eğitimi verilmesine aracılık 
eden BP Türkiye Yol Güvenliği Çocuk Tiyatrosu, “Konuşan Trafik” adlı oyunuyla 7, 
14, 21 ve 28 Aralık 2013 tarihlerinde saat 11.00’de 4 yaş ve üstü minik tiyatro sever-
lerle Profilo Kültür Merkezi/İstanbul’da  ücretsiz olarak buluşacaktır. 
Yazım ve yönetmenliğini Yazar/Pedagog Aylin Çalap’ın üstlendiği oyun, çocukların 
birebir etkileşimde olduğu yol güvenliği unsurlarıyla, empati yolu ile etkin biçimde 
tanışmasını sağlamayı amaçlıyor. Neden-sonuç ilişkisi ve ortak deneyimle yol güven-
liği eğitimi eğlenceli bir dille anlatılıyor, kolayca kavranıyor. Final bölümünde tüm 

kahramanlar, hikâyelerini ve karakterlerinin geçirdiği değişimi kısa ve etkili biçimde izleyicilere hatırlatıyor.  

Ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için  0 212 219 49 86-87 numaralı telefonları arayabilirsiniz. 

Türkiye Gençler Arası İletişim Platformu (TÜGAP) ve Gülberenk Değerler 
Eğitimi Derneği ortak organizasyonu ile 21 Aralık 2013 tarihinde Kalem 
Koleji Konferans Salonu’nda Tebessüm Buluşmaları 1. Bölümü gerçekleşti-
rilecektir. Program genç kızlar ve annelere yöneliktir. 

Bilgi için: 0533 332 10 32 

 2003 yılından bu yana Türkiye’nin dört bir yanından yaklaşık 500 bin çocuğu tiyatroyla buluş-
turan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, bu sezon yeni oyunu “Kibritçi Kız Müzikali” ile Zorlu Center Per-
formans Sanatları Merkezi’ne konuk oluyor. Mutlu son ile biten bir Post-modern müzikal olarak 
sahnelenen “Kibritçi Kız Müzikali”, Nisan 2014 tarihine kadar ücretsiz olarak izlenebilecek. 


