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KOORDİNATÖRLÜKTEN 

 

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP Katılımcıları, Destekçileri ve Gönüllüle-

ri… 

Ülkemizde birbirinden farklı konulara öncelik verip çalışmalarını şe-

killendiren bir çok STK var, ancak merkeze alınan konularda farklılık-

lar olsa da, yapılan hizmet, fayda üretilen hedef kitlesi detaylı olarak 

her bireye, nihai noktada topluma katkı sağlamaktadır. 

Çocuk ve gençlerimiz başta olmak üzere tüm insanlar için daha ve-

rimli, güvenli ve huzur dolu günlerin arifesinde olduğumuzu düşün-

mek istiyor, bunun için gayret gösterenlerle birlikte olmanın mutlulu-

ğunu yaşıyoruz. Nisan ayı deyince bir çok kişinin aklına çocuk ve ço-

cukluğu geliyor. Buna zemin hazırlayan Nisan ayı içindeki kutlama-

lar, baharın coşkusuna eşlik eden parklardaki cıvıltılardır… 

Her vesile ile çocuk ve gençlerin dünyasında bir gerçeği idrake, bir 

yüreği güçlendirmeye, bir sevinci arttırmaya sebep olması temenni-

miz, çocuk ve gençlerin dünyasını aydınlatacak etkinliklerde buluşma 

ümidimizle, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. 

 

 

T-STK ÇOGEP Koordinatörlüğü 

Özlenen Çocuk ve Gençlik Derneği 
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TÜRKİYE STK ÇOCUK VE GENÇ PLATFORMU  

(T-STK ÇOGEP) ARALIK 2016 MECLİS TOPLANTISI  
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Türkiye STK Çocuk ve Genç Platformu/T-STK ÇOGEP Ara-

lık Ayı Meclis Toplantısı 12 Aralık 2016 tarihinde Yeşilay ev 

sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya STK, yerel yönetim 

ve kamu kurumlarından temsilciler iştirak etti.  

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genç Yeşilay Başkanı M. İsmail 

Memiş, Yeşilay’ ın faaliyet alanları, çalışmaları ve projelerini 

katılımcılarla paylaştı. Memiş; toplumun duyarlı hale gelebil-

mesi için herkesin kolaylıkla yapabileceği YEŞİLAY’ ın 

“Telefon Uygulaması”ndan bahsetti. 

Platform katılımcıları, artan terör olayları, ülkemizin birlik ve 

beraberliğini hedef alan saldırılar karşısında STK’ lara düşen 

görev ve sorumlulukları değerlendirerek görüş alışverişinde 

bulundular.  

T-STK ÇOGEP’ in Birim çalışmalarını üstlendiği STK Türki-

ye Aile Platformu/TÜRAP’ ın 19-20 Kasım 2016 tarihinde 

gerçekleştirilen “TÜRAP VI. İl İstişare Grubu Toplantısı”  ile 

ilgili katılımcılar bilgilendirildi.  

Katılımcılar, Kasım-Aralık 2016 tarihlerinde yürüttükleri/

planladıkları faaliyet ve projeleri tanıttı. Halep’e yönelik yü-

rütülen çalışmalar ve yardım kampanyaları hakkında bilgi 

verdiler. Halep’e yardım eden kuruluşlarla işbirliği yapılması-

na karar verildi. 

Platform katılımcılarından Dünya Hapkido Derneği (DÜHA) 

Başkanı Şükrü Kınataş, Düzce’de Uluslararası 32. Hapkido 

semineri ve 1. Uluslararası kılıç ve geleneksel okçuluk kursu 

ve İstanbul'da düzenlenen Geleneksel okçuluk ve kılıç sanat-

ları eğitim semineri hakkında bilgi verdi. Dünya Hapkido Fe-

derasyon üyelerinden Fas ve Libya temsilcileri toplantıya işti-

rak etti ve yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler. 

Toplantı, gelecek dönemde yapılması planlanan etkinliklerle 

ilgili bilgi paylaşımı ile sona erdi.  
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TÜRKİYE GENÇLİK STK’LARI  PLATFORMU  

KÜLTÜR, SANAT, BİLİM VE TEKNOLOJİ  KOMİSYONU 

Kültür-Sanat alanında geleneksel sanat dalları 

(hat, tezhip, ebru vb.) dışına çıkarak gençlerin 

STK’ lar aracılığı ile farklı sanat dallarında ehil 

olmalarının sağlanması, sanat algısının yeniden 

inşası için farklı bakış açılarına sahip kişilerin, 

sanat ortak paydasıyla bir araya gelmelerinin sağ-

lanması, ortak bir sanat tanımının yapılması, 

STK’ larımızdaki üyelerin ağırlıklı sosyal bilimci 

gençlerden oluştuğu bu nedenle teknik bölümlerde 

okuyan gençlere de ulaşılmasının sağlanması ama-

cıyla bu bölümlerde okuyan öğrencilere staj 

imkânlarının (TÜBİTAK, ASALSEN vb.) sağlan-

ması gibi hedeflerle yola çıkan TGSP K/S/B/T 

Komisyonu, bu hedeflere ulaşmak amacıyla 8 top-

lantı gerçekleştirmiştir. 

Komisyon; Kadın ve Demokrasi Derneği/

KADEM, Bilim ve İnsan Vakfı, İlim Yayma Vak-

fı, ENSAR Vakfı, Genç ÖNDER, T-STK ÇOGEP, 

İnsan ve Medeniyet Hareketi Derneği/İMH, Mutlu 

Aile Mutlu Çocuk Derneği, Mimar ve Mühendisler 

Grubu/MMG, AYSİT, Yeni Dünya Vakfı, İstanbul 

Üniversitesi Mezunlar Derneği, Genç İGİAD, 

Genç TÜMSİAD, Medeniyet Gençliği, ASKON 

temsilcilerinden oluşmaktadır.  

Komisyonun, gençlerin, tatmadıkları ve görmedik-

leri yörelerin veya ülkelerin yemeklerini yapmaya 

çalışarak keyifli saatler geçirmesi ve başka kültür-

lere dokunarak yeni şeyler öğrenmeleri amacıyla 

gerçekleştirmeyi planladıkları “Festival Projesi” , 

Bilim alanında da teknolojiyi Türkiye’nin dört bir 

yanına taşımak ve gençlerin erişimini kolaylaştır-

mak amaçlı “Teknoloji TIR’ ı Projesi”  bulunmak-

tadır.  

KOORDİNATÖRLÜKTEN 
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MAVİ HALİÇ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ  

AFYON'DA JUDO ŞENLİĞİ  

2016-2017 eğitim ve öğretim yılı okul sporları kapsamında, 1-2 Nisan 2017 tarihinde Afyon’da düzenlenen 

Judo Yıldızları Final Müsabakasına 18 ilden 244 sporcu katıldı. Judo Yıldızları müsabakasında Mavi Haliç 

Derneği’nden Tolga Gülle 2. Nisa Çay 5. olmuştur  

 

  

ÜSKÜDAR UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KOMİSYONU 

Üsküdar Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu “Çok Geç 

Olmadan Veli ve Öğrenci Eğitimleri” kapsamında 17 

Mart 2017 tarihinde Bahçelievler Hacı Rahime Ulusoy 

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile 30 Mart 2017 tari-

hinde Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Mesleki ve 

Anadolu Lisesi’nde İKADDER eğitimcisi Hanzade TO-

SUN tarafından eğitim verildi.  

Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığı Sosyal Hizmet Mer-

kezi Müdürlüğü Halis Kurulay, Marmara Eğitim Fakülte-

si Öğretim Görevlisi Burcu Çalık, Değerler Eğitimi 

(Müftülük) Ayşegül Cortoğlu, Yeşilay Ömer Faruk, Sos-

yal Hizmet Uzmanı Burcu Gündüz ile birlikte Öğrencile-

re Madde ve sigara kullanılmaması hakkında bilinç oluş-

turuldu. 

Okullardaki Rehber öğretmenlerle iletişime geçilerek 

dezavantajlı ve risk altındaki çocuklar tespit edildi. Ebe-

veynlerine bilinçlendirme çalışmalarının duyurusu yapıl-

dı. Gereken öğrenciler için Sosyal Hizmet müdahalesi 

kararı alındı.  

KATILIMCILARIMIZDAN 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

Her an yenilenen, ge-

lişen çocukluğun yeni 

okumalarını yaparak 

günümüz dünyası için toplumsal barışa bir pence-

re açarak; yaşama, insana, doğaya saygılı, bütün-

sel düşünebilen, öfkesini yönetebilen, özür dileye-

bilen, affedebilen, uyuşmazlık durumlarında çö-

züm yolları üretebilen bireylerin yetiştirilmesi 

gerekliliğini önemsemekteyiz. Buna binaen bilim-

sel zekânın yanında duygusal, ahlaki, ve ekolojik, 

yani çoklu zekânın, eleştirel düşüncenin gelişme-

sine önem veren "Barış Eğitimi"nin verilmesi ge-

rektiğini düşünmekteyiz. 

Erken çocukluk, hem ana-babaların daha duyarlı 

olması için, hem çocukların erken yaşta barışa 

yönelik olabilmeleri için önemli bir dokunma 

noktasıdır bizce.. 

Barış Eğitimi, çocukların yeni değerler, bilgiler ve 

davranışlar öğrenmeye daha açık oldukları erken 

yaşta başlamalı ve okul atmosferinin ayrılmaz bir 

parçası olmalıdır ki, saldırganlıktan uzak durma, 

ara buluculuk, çatışmaları üretici  yollarla çözme 

becerileri, empati, eleştirel düşünce gibi gerekli 

yetenekleri gelişebilsin. Barış eğitiminin başarısı-

nın  ağırlıklı olarak öğretmenlere bağlı olduğunu 

düşündüğümüzden, onların bu sorumluluğu taşı-

yacak şekilde donanımlı, niteliklerini arttırıcı eği-

timler yapılarak farkındalık kazanımları destek-

lenmelidir. 

Okulöncesi Eğitim Kurumları Derneği (OKED) 

olarak “Her çocuk bir dünyadır.. Özel ve değerli-

dir.. Tıpkı her aile ve öğretmenin olduğu gibi”  

diyoruz... Çocuk ve Toplumsal Barış Eğitimi iliş-

kisini de bu çerçevede ele alıyoruz. 

T.C. İçişleri Bakanlığının desteği ile yürütmekte 

olduğumuz “Okulöncesinde Toplumsal Barış Pro-

jesi”nin erken çocukluk döneminden itibaren 

uygulanmasının, çocukların yaşam becerilerini 

geliştirmede ve barış kültürü eğitiminde çok 

önemli etkisi olduğunu düşünerek ve bu eğitimde 

öğretmenlerin yönlendiriciliğinin önemli olması 

nedeniyle ihtiyaç analizi sonrası uygun eğitim 

programının geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

Şubat ayında yoğun AR-GE çalışmasıyla başladı-

ğımız proje sürecimiz, İstanbul, Şanlıurfa, Sam-

sun, Konya, Van, Adana, İzmir'de yapılan 

“Okulöncesinde Toplumsal Barış Eğitimi”  semi-

nerlerimizle devam ermektedir. 

Seminerler sonrası bir davranış kalıbının oturması 

gereken 8 haftalık süreçte Barış Eğitimi alan öğ-

retmenlerin çocuklarla yaptıkları uygulamaların 

yönetilmesi ve geri dönüşümlerin alınması süreci-

ni takip etmekteyiz proje ekibimizle birlikte. 

OKUL ÖNCESİ  EĞİTİM KURUMLARI DERNEĞİ/OKED 

Okulöncesinde Toplumsal Barış Eğitimi Projesi 



Mart ayında Okçular Vakfı’nda “Tebessüm Et, Yardım Et-2”  programı gerçekleştirildi. 

Programda özellikle de soğuk günlerde sokakta yaşamak zorunda kalan bütün canlıların 

ne zor şartlar altında hayatlarını sürdürdüklerinin altı çizildi. 

Bu konuda büyük küçük hepimizin üzerine düşen vazifeleri anlatan ve en yoksul insanın 

bile yardıma muhtaç olan birine gücünün yettiği nispette nasıl yardım edebileceği göste-

rildi. 

Birine verecek hiçbir şeyi olmayanın bile onlara sadece tebessümle güzel sözler söyleyerek gönüllerini hoş 

edebilecekleri anlatıldı. 
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Hayat Vakfı Çocuk Hizmetleri Koordinatörlüğü tarafından sürdürülmekte olan Ço-

cuklar Sokakta Solmasın Projesinde gönüllü öğretmenler ile temel bilgisayar kulla-

nım dersi 11 Mart 2017 Cumartesi günü başladı. 

Bilgisayarı nasıl doğru kullanabiliriz? Sağlıklı veriler nasıl elde edebiliriz? Bilgisa-

yarın kullanım alanları bildiğimiz kadar mı yoksa sınırsız mı vb. sorulara cevap 

arandı. 

Bilgisayar kasasını açarak içindeki parçalar in-

celendi. Bu parçaların görevleri hakkında gönül-

lü eğitmenler insan vücudu ile benzetme yapa-

rak sunumlarını gerçekleştirdiler. Bilgilendirme-

lerin ardından uygulamalı öğretim yönteminin 

akıllarda kalıcılığı sağlamasından dolayı çocuk-

larla lehim uygulaması yapıldı.  

BİLGİSAYAR DÜNYASINI  TANIYORUZ  

YELKENLİ  HUZUR DERNEĞİ  

KATILIMCILARIMIZDAN 
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TÜRKİYE GENÇLER ARASI  İLETİŞİM PLATFORMU/TÜGAP  

KATILIMCILARIMIZDAN 
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SİVİL TOPLUM SEKTÖRÜ ÇALIŞTAYI  

Avrupa Birliği Ba-

kanlığı tarafından 

yürütülmekte olan 

“Sivil Toplum Sek-

törü 2016-2017 Dö-

nemi Programlama Sürecine Hazırlık ve Uygula-

ma Desteği Projesi”  kapsamında düzenlenen Sivil 

Toplum Sektörü Çalıştaylarının ikincisi 30 Mart 

2017 tarihinde 150 sivil toplum kuruluşunun katı-

lımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. 

Çalıştay, Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Veki-

li Büyükelçi Selim Yenel ve İstanbul Vali Yar-

dımcısı ve AB Temas Noktası Ahmet Önal tara-

fından yapılan açılış konuşmaları ile başladı. Açı-

lış konuşmalarında sivil toplumun IPA’nın ikinci 

döneminde (2014-2020) bir “sektör”  olarak tanım-

lanmasının ve sivil toplum kuruluşlarının kapasite-

lerinin artırılması için sürdürülen çalışmaların 

önemi vurgulandı. Ardından, Avrupa Birliği Ba-

kanlığı temsilcileri tarafından katılımcılara “sivil 

toplum sektörü”  ve programlama sürecinin işleyi-

şine ilişkin detaylı bilgi verildi. Çalıştayın sabah 

oturumu, yeni dönemde AB mali yardımları kap-

samında sivil toplum kuruluşlarının yararlanabile-

ceği hibe olanaklarının anlatılması ile son buldu. 

Çalıştayın öğleden sonra gerçekleşen oturumunda, 

sivil toplum sektörünün programlama sürecine 

sivil toplum kuruluşlarının aktif katılımlarının na-

sıl sağlanabileceği ve AB mali yardımlarının sivil 

toplum kuruluşlarının hangi ihtiyaçlarına cevap 

bulabileceği konularının tartışıldığı grup çalışma-

ları yapıldı. Grup çalışmalarında ayrıca, AB mali 

yardımları kapsamında geliştirilecek hibe prog-

ramlarına ve projelere ilişkin görüş ve öneriler 

paylaşıldı. 

Çalıştay, STK temsilcilerinin grup çalışmaları 

kapsamında oluşan görüş ve önerilere ilişkin ola-

rak yaptığı sunumlarla son buldu. 

Çalıştayda kullanılan sunumlara aşağıdaki uzantı-

dan erişim sağlayabilirsiniz.  

http://www.ab.gov.tr/files/000etkinlikler/2017/

sunum_stk_calistayi_programlama30032017.pdf   

http://www.ab.gov.tr/files/000etkinlikler/2017/

stklara_saglanan_destekler_30mart2017.pdf  

http://www.ab.gov.tr/files/000etkinlikler/2017/sunum_stk_calistayi_programlama30032017.pdf
http://www.ab.gov.tr/files/000etkinlikler/2017/sunum_stk_calistayi_programlama30032017.pdf
http://www.ab.gov.tr/files/000etkinlikler/2017/stklara_saglanan_destekler_30mart2017.pdf
http://www.ab.gov.tr/files/000etkinlikler/2017/stklara_saglanan_destekler_30mart2017.pdf
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Uzmanlar mobil oyun bağımlılığının şiddet davranış-

larını tetiklediği konusunda aileleri uyarıyor. Aileler 

çocuklarının evde vakit geçirmesi için internet, bilgi-

sayar gibi imkânları sağlayarak sokaktaki tehlikeler-

den onları korumayı düşünüyor. Oysa bu yaklaşım 

bambaşka tehlikelere yol açabiliyor. 

Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Klinik Psikolog Meh-

met Dinç, çocukların bilgisayar başında, internet ara-

cılığıyla aslında birçok tehdide karşı korunmasız kal-

dığına dikkat çekiyor. Hem oyunların içeriği nedeniy-

le şiddet davranışları normalmiş gibi algılanıyor, hem 

de çocuk tanımadığı kişilerle tanışarak istismar tehli-

kesi ile karşı karşıya kalıyor. 

Dinç, “Çocuğu bilgisayar yerine keyif alabileceği 

alanlara yönlendirmek, arkadaşlarıyla bir araya gele-

bileceği alanlar oluşturmaya çalışmak, bilgisayara 

yönlendirmekten çok daha doğru ve anlamlı”  diyor. 

Geçtiğimiz günlerde Rize’de bilgisayar oyunu bağım-

lısı bir gencin, sınıf arkadaşını ve kendisini bıçakladı-

ğı olayın örnek veren Dinç, oyunların çoğunlukla şid-

det ve olumsuz davranışlar içerdiğini belirterek, bu 

oyunları uzun süre oynayan çocuklarda şiddetin ola-

ğanlaştığını ve yanlış rol modellere maruz kaldıkları-

nı; gerçeklik duygusundan kopmalarıyla ileri safha-

larda maalesef bu tip üzücü tabloların ortaya çıkabil-

diğini söylüyor. Rize’deki üzücü olayda gencin ba-

ğımlılık semptomlarının aile ve öğretmen tarafından 

da fark edilmediğini belirten Dinç; “Tablet, telefon ya 

da bilgisayardan kendisini alamayan, arkadaş çevre-

sinde asabi, sosyalleşemeyen, iletişim kuramayan 

çocuklar aslında bu davranışlarıyla çevreye uyarı işa-

retlerini veriyor. Aileler ve öğretmenler bu duruma 

dikkat etmeli ve gereken önlemleri almalı.”  diyor. 

 

“Çocukların hayatını aktivitelerle zenginleştirin” 

Dinç, ailelere düşen görevleri ise şöyle sıralıyor: 

“Ebeveynin bu noktada, kendisinin teknolojiyle olan 

ilişkisini sorgulaması lazım. Eğer ebeveyn olarak ço-

cuklara rol model oluyorsak, kendi internet kullanı-

mımızın ne kadar fazla olduğuna bakmamız gerekir. 

Eve gelir gelmez açılan bilgisayarlar, bitmek bilme-

yen telefon kullanımı iletişimi zaten kısırlaştırıyor. 

Öncelikle aile içerisinde iletişimin kurulabiliyor ol-

ması, birlikte zaman geçiriyor olmak, birlikte geçiri-

len zamandan keyif alabiliyor olmak önemlidir. Bir-

likte zaman geçirmekten keyif alındığında, iletişimin 

güçlü olduğu noktada, teknoloji bir sığınak olarak 

görülmeyecektir.”  

Alternatif yaşam tarzlarının da oluşmasının bu bağım-

lılığın önüne geçeceğini belirten Dinç; 

“Çocuklarımızın hayatını aktivitelerle, sporla zengin-

leştirmeliyiz. Gerçeklik kırılmalarını yaşamadan ço-

cuklarımıza sanal dünyadan çekmeli, gerçek dünya-

nın farkında vardırtmalıyız. Ailece yapılacak etkinlik-

ler, arkadaşlarla geçirilecek vakit çocuğu bu tür tehli-

kelerden uzak tutacaktır. Bu konuda sivil toplum ku-

ruluşlarına ve devlet kuruluşlarına da önemli görevler 

düşüyor.”  şeklinde konuştu. 

SANAL OYUNLAR TEHLİKE SAÇIYOR 
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OYUN BAĞIMLILIĞINA KARŞI 7 ÖNERİ  

 Sevgi gösterin 

Koşullu mesajlar vermeden çocuklara saygı ve sevgi 

gösterilebilir. Çocuklarla aile, akraba ve arkadaş ziya-

retlerine gidilebilir. Ziyaretlere giderken teknolojik 

cihazlar kesinlikle götürülmemelidir. 

 Kaliteli zaman geçirin 

Küçük çocuklarla parklara ve spor merkezlerine, genç-

lerle sinema, tiyatroya ve maçlara gidilebilir. Birlikte 

kitap, gazete ve dergi okuma saatleri planlanabilir. 

 Oyun oynayın 

Halıda, yerde ya da masada karşılıklı ya da eşli oyun-

lar oynanabilir. 

 İyi model olun 

Anne-babalar diğer aile üyelerine davranışlarıyla ör-

nek olabilir. Evde bilgisayar üzerinden yapılan işleri 

ve teknolojiyi ‘ çok acil’  bir durum varsa bile belirli 

zaman aralıklarında ya da kısa süreli kullanmaya özen 

göstermelidirler. 

 Sınır koyun 

Altı yaşından önce çocukları bilgisayar, laptop, tablet 

ve akıllı telefon ile tanıştırmamak gerekir. Altı yaşın-

dan sonra ise günde bir saat olacak şekilde yine anne 

ve baba eşliğinde eğitsel oyunlar ile zaman geçirmesi 

sağlanabilir 

 Sorumluluk verin 

Çocukların yaşına uygun, ev içerisinde yapabileceği 

sorumluluklar verilebilir. 

 Takip edin 

Çocuğun güvenli internet bağlantısı kullanması sağla-

nabilir. Aile çocuklarının arkadaşlarını yakından tanı-

malı ve internet kullanımını takip etmelidir. 

 

SANAL OYUNLARIN NEGATİF VE POZİTİF 

ETKİLERİ  

Pozitif etkileri 

Mobil oyunları oynarken, çocuklar problem çözme 

becerisi kazanır ve algısı daha açık olur. 

Mobil oyunları oynamak, daha hızlı ve doğru kararlar 

almalarını gerektirir, böylece karar verme becerileri 

gelişir. 

Mobil oyunlar, yarıştığı rakipleri arasında en iyisi ol-

mak için çocuğu pratik yapmaya daha çok zorlar. 

Oyun oynamak, oyun stratejileri tasarlamak ve kazan-

mak, çocuğa başarı duygusu kazandırır ve güvenini 

artırır.  

Negatif etkileri 

Saatlerce oyun oynamak obezite, uyku rahatsızlıkları, 

baş ağrıları, kuru gözler, karpal tünel sendromu (el 

bileği rahatsızlığı), kas hastalıkları ve aynı zamanda 

iskelet düzensizlikleri gibi risklerin artmasına neden 

olabilir. Sağlık üzerindeki diğer etkiler, kalp hızında 

artış ve yüksek kan basıncı olarak sayılabilir. 

Şiddet içeren mobil oyunlar ile agresif davranışlar ara-

sında bir ilişki mevcuttur. İçinde çokça ateş etme ve 

öldürme eylemi bulunan oyunlara düşkünlük, çocuk-

larda öfke ve agresif davranışların artmasını tetikleye-

bilir. 

Mobil oyunları oynayan ve sonunda bir şeyler kazanan 

çocuğun özgüveni artar. Bu oyunlar zorbalık, küfür 

etme, akranlara veya kardeşlerle kavga etme gibi eği-

limlerin artmasına neden olur. 

Zamanının çoğunu mobil oyun oynayarak geçiren ve 

derslerini aksatan çocukların, zayıf bir akademik per-

formans gösterdikleri, okula gitmek istemedikleri, hat-

ta okulu bıraktıkları gözlemleniyor. 

http://www.yesilay.org.tr  
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