
KOORDİNATÖRLÜKTEN... 

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP katılımcıları… Yeni bir bültenle merhaba diyoruz. Birlikten 
aldığımız güçle yolculuğumuz her gün çoğalarak devam etmekte, yapılan çalışmalar gerek 
sivil toplum kuruluşları, gerekse kamu yetkilileri tarafından ilgi ile takip edilmektedir. Bu 
bağlamda katkısı olan, çocuk ve genç konusunda duyarlılık gösteren herkese, çocuk ve 
gençler adına teşekkürü bir borç biliyoruz… 

Konu çocuk ve genç olunca, gündem yoğun, önemli ve öncelikli olarak hayat buluyor tüm 
çalışmalarımızda… Aslında neyi konuşsak bir yanıyla çocukla ve gençle ilgili bir mesele-
den bahsettiğimizi biliyoruz… Aile diyoruz, eğitim diyoruz, değerler diyoruz, ekonomik 
zorluk, bağımlılık, iletişim, savaş, barış, medya, dün-gün-yarın hangi konudan bahsetsek 
o konunun çocukların ve gençlerin dünyasında mutlaka bir karşılığı oluyor, yapılacak 
önemli işler, atılacak önemli adımlar kendini gösteriyor… 

Bu ayki bültenimizde yine katılımcılarımızın yaptığı etkinliklerden örnekler yayınlıyoruz, 
bunların tekrarlanması ve çoğaltılması mümkün olur temennisiyle… Yapılacak çalışma-
larla ilgili bilgi paylaşıyoruz, katkı sağlanır, etkisi arttırılır ümidiyle...  

Saygıdeğer T-STK ÇOGEP katılımcıları, zaman çok hızlı ilerliyor, 2015’in ilk ayında 
buluşmanın sevincini birlikte yaşamanın haklı onuru, diğer yandan dün ile gün arasında 
hızla değişen gündemden kaynaklanan yapılacak işlerin çokluğu… Bizler elimizden gele-
ni yapma gayretine tutunarak yolculuğumuza devam edeceğiz… Evet çocuk ve gençlerin 
yanındayız, çocuk ve gençlerden yanayız… Anlamak ve anlaşılmak istiyoruz… Konuş-
mayı anlaşmanın ilk ve temel şartı kabul ederek, yaptığımız çalışmalarla ilgili bu paylaşı-
mı da konuşmanın bir yolu olarak görüyoruz…  

Yeni  bültenlerde buluşma ümidi ile… 

     T-STK ÇOGEP Koordinatör Kuruluşu   
   Özlenen Çocuk Derneği 

Bağımlılıkla Mücadele İl 
Koordinasyon Toplantısı 

İçindeki Gücün Farkına Var 
Projesi / HAPKİDO 

T-STK ÇOGEP  
Aralık-2014 Toplantısı 

Mehmet Akif’i 
Anma Programı 
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T-STK ÇOGEP Aralık Ayı Meclis Toplantısı 9 Aralık 
2014 tarihinde Bağcılar Belediyesi Gençlik Merke-
zi’nde yapıldı. Toplantıya STK, kamu, yerel yönetim 
temsilcileri iştirak etti.  
Toplantı, Bağcılar Belediyesi Kültür Müdürü Nihat 
Adıgüzel’in Bağcılar Belediyesi’nin çalışmaları hakkın-
daki görsel sunumu ile başladı.  
Gençlik ve Spor Bakan Müşaviri Ömer Faruk Terzi, 
Devlet ve STK Koordinasyonunun önemine dikkat 
çekerek; bakanlık olarak STK’larla işbirliği içinde ol-
duklarını belirtti. STK’lara sundukları kamp hizmetle-
rinden bahseden Terzi, Ocak 2015 proje çağrısının 

duyurusunu yaparak; STK’ların süreci takip etmeleri 
gerektiğinin altını çizdi.  
İKADDER Yönetim Kurulu Başkanı Funda Akyol, 
22 Aralık 2014 tarihinde Kadın Statüsü Genel Müdür-
lüğü Başkanlığı’nda Ankara’da düzenlenecek olan 
“GREVİO STK Temsilcisini Belirleyecek” komisyon 
seçiminin duyurusunu yaptı.  
T-STK ÇOGEP Katılımcıları yaptıkları ve yapmayı 
planladıkları faaliyetleri hakkında bilgi paylaştılar. 
Toplantı, Bilim ve İnsan Vakfı’ndan Enes Güven’in 
“100. Yılında Her Dilde Her İlde Çanakkale Proje-
si”nin sunumu ile sonlandı.  

KOORDİNATÖRLÜKTEN 

ARALIK 2014 T-STK ÇOGEP MECLİS TOPLANTISI 
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KOORDİNATÖRLÜKTEN 

 

BAĞIMSIZ YAŞAM DERNEĞİ  

17 Ocak 2015 Cumartesi günü Bağımsız Yaşam 
Derneği toplumda madde bağımlılığı hususunda 
farkındalık oluşturmak adına bir konser düzenli-
yor. Sosyal sorumluluk projesi olarak konseri 
verecek olan müzisyenlerin bir kısmı rehabilite 
edilmiş bağımlılardan, bir kısmı ise profesyonel 
müzisyenlerden oluşmaktadır. 
Yer: Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi 
Saat: 133.00 www.bayder.com.tr 

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İL KOORDİNASYON TOPLANTISI 

1 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Valiliği İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü’nde İstanbul Valisi Vasip 
Şahin’in başkanlığında “Bağımlılıkla Mücadele İl 
Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi. 
İl İstişare Kurulu üyelerinin müşterek olarak top-
lanması amacıyla gerçekleştirilen programa bağımlı-
lık alanında çalışan akademisyenler, uzmanlar, STK 
Temsilcileri ve T-STK COGEP iştirak etti. 
İstanbul Valisi Vasip Şahin, toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, valilik olarak bağımlılıkla müca-
dele konusunda aileyi, sokağı ve mahalleyi kapsayan 
bir proje hazırladıklarını dile getirdi. 
Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı İhsan Ka-
raman da sigara, tütün ve tütün ürünleri, alkollü 
içecekler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler, kumar ve 
teknoloji bağımlılığı olmak üzere 5 temel alanda 
çalışan Yeşilay'ın çalışmalarını çağdaş bağımlılık 

mücadelesinin kilometre taşlarına uyumlu olarak 
devlet, sivil toplum ve özel sektör işbirliğiyle yürü-
tüldüğünü anlattı. 
Toplantıda İl Koordinasyon ve İlçe Koordinasyon 
çalışmaları sunum ile üyelere aktarıldı. Çalışmalarda 
eksiklikler paylaşıldı ve istişare edildi. İl Koordinas-
yon çalışmalarının STK ayağını oluşturmak için ça-
lışmalar devam etmektedir 

İstanbul Kalkınma Ajansı, Mali Destek Programları 2015 
kapsamında BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ 
DESTEK PROGRAMI’nı açıkladı.  
Madde ve davranış bağımlılıkları ile mücadele yoluyla İs-
tanbul’da sosyal bütünleşme ve toplum sağlığı alanında 
iyileşme sağlanması için hazırlanacak projelerin başvuruları 
16 Mart 2015’e kadar İSTKA’ya iletilebilir. Projelere, 
100.000 TL ile 1.000.000  arası destek sağlanacaktır.  
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Katılımcılarımızdan İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği tarafından 
hazırlanan ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan hibe alan STK’lar Gelece-
ğin Liderlerini Arıyor Projesi Çalıştay Programı 22-23 Aralık 2014 tarihlerinde 
gerçekleşti. 
Samsun’dan Hanımlar Eğitim ve Kültür Derneği, Diyarbakır’dan Gülnihal 
Derneği, İzmir’den İmam Hatipliler Derneği ve İstanbul’dan Türkiye Gençler 
Arası İletişim Platformu’ndan katılan gençler 4 günlük eğitim seminerinin 
ardından, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın ev sahipliğinde, STK’ların 
geleceği ve gençlerin rolü hakkında geniş kapsamlı bir çalışma yürüttüler. Bu-
nunla birlikte gençler, STK’larda liderlik anlayışı nasıl olmalıdır, gençler ve 
STK’lar arasındaki iletişim eksikliğinin çözümünde izlenecek yol ne olmalıdır, 
STK’ları neleri değiştirmek ve geliştirmek amacıyla kullanmak istersiniz vb. 
soruların cevaplarını aramaya çalıştılar. Seminer konulardan biri olan STK’lar-
da Değişen Gönüllülük Algısı, münazaa yapılarak, gençler tarafından tartışıldı. 
Çalıştayın sonunda, dernek temsilcileri ve gençler, günümüz STK’larında 
gençlerin etkisi nasıl artırılabilir konusunda karşılıklı fikir alışverişi yaptılar. 
STK’lar Geleceğin Liderlerini Arıyor Projesi Çalıştay Programı, bu alanda ça-
lışmak isteyen gençler için ufuk açısı bir program oldu.  

KATILIMCILARIMIZDAN 

STK’LAR GELECEĞİN LİDERLERİNİ ARIYOR PROJESİ 
GELAP ÇALIŞTAYI 

ÖZLENEN ÇOCUK DERNEĞİ İHL BULUŞMALARI 
Özlenen Çocuk Derneği bu yıl çalışmalarını özellikle İmam Hatip Lisele-
rinde eğitim gören gençlere yönelik planlamakta ve hayata geçirmektedir. 
Bu çalışmaya sebep ve dayanak olarak, İmam Hatip Liselerinde artan sayı-
nın kalitede de artışı getirmesine katkı sağlamak, gençlerin değerler ve an-
lam üzerinde düşünmelerine zemin hazırlamak olarak ifade eden Özlen-
Der Yönetim Kurulu, bu okullara yönelik çalışmalar yapan Sivil Toplum 
Kuruluşlarıyla birlikte hareket etmektedir. 
İstanbul’da başlayan toplantılar, Ankara’da devam etmiş, ülkenin her böl-
gesine yayılması için de gayret gösterilmektedir. 
Etkinlik “Bir Tadımlık Kahve Sohbetleri” formatında, gençlerin olaylara, 
olgulara ve geleceklerine bakışlarını paylaşmalarına zemin hazırlayarak 
başlamakta, daha sonra iddialarımız ve yaşadıklarımız üzerine 30 dakikalık 
bir sunumla tamamlanmaktadır.  
Kendileri başta olmak üzere, ailelerine, eğitim ortamı ve sistemine, med-
yaya yönelik farklı bakış açıları elde etmelerine zemin hazırlamakta, katı-
lımcıların ifadesiyle “kendilerine yolculuk olarak” kabul görmektedir. 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

SICAK YUVA VAKFI 
İç savaştan kaçarak İstanbul'a gelen Suriyeli çocuklara 
yönelik hizmet veren İlaf okulundaki öğrenciler yararı-
na vakıf merkezinde bir kermes düzenlendi.. Gruplar 
halinde kermese katılan öğrencilere ücretsiz hediyeler 
verilmiştir.  

GENÇLERLE SÖYLEŞİ / GÜLEN ÇOCUK VE GENÇLİK DERNEĞİ  
GÜLDER’in yaptığı çalışmalardan “Genç Meryem’ce Yusuf’ça” 
söyleşilerinin üçüncüsü 23 Aralık 2014 tarihinde Fatih Sultan 
Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi seminer salonunda gerçek-
leşti. 
Seminerde İnsan ve Medeniyet Hareketi’nden Orhan Demiral 
liseli gençlere “Durağan Gençlikten Hareketli Gençliğe” konulu 
bir sunum yaptı. Gençleri hem güldüren, hem de düşündüren 
güzel ve etkili bir sunum oldu.  

HAPKİDO EĞİTİMLERİ 
TÜRGEV Kartal Hayriye Cemal Gülbaran Kız Öğrenci Yur-
du’nda, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız öğrencilerine 
Antrenör Neriman KINATAŞ tarafından Hapkido çalışmala-
rına başlandı. 120 civarında öğrenciye Hapkido öğrettiklerini 
söyleyen Kınataş, “Eğitim esnasında spor yapıyor, hem eğleni-
yor, hem de stres atıyoruz. Geleceğin antrenör ve şampiyonla-
rını da buradan çıkarmak istiyoruz. Hapkido eğitimi alan kızla-
rımızın kendine güveni artıyor ve derslerinde daha başarılı olu-
yorlar” dedi. 

AİLE EĞİTİM PROGRAMLARI  

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün Tuzla Belediyesi 
işbirliğiyle düzenlediği Aile Eğitim Programları devam ediyor. 

Mimar Sinan Anne Çocuk Eğitim Merkezi, Aydınlı Anne Çocuk 
Eğitim Merkezi ve Orhanlı Çocuk Eğitim Merkezlerinde, AEP kap-
samında “Eğitim ve İletişim” alanında seminerler T-STK ÇOGEP 
katılımcılarının desteği ile gerçekleşmektedir.  

İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
Filiz Kurtoğlu haftanın iki günü dört seminer, Okul Öncesi Eğitim 

Kurumları Derneği Başkanı Sevgi Şahbaz haftanın bir günü iki seminer sunumu yapmaktadır. 
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KATILIMCILARIMIZDAN 

MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA PROGRAMI  
EYÜP SULTAN GÖNÜLLÜLERİ 

Mihrişah Valide Sultan Sibyan Mektebi’nde faali-
yetlerini yürüten Eyüp Sultan Gönüllüleri bu sene 
de İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anmayı 
unutmadı. 

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen anma merasimine Es-
kişehir’in Odunpazarı Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bağlı yaklaşık 100 öğretmen de iştirak etti. 

Anma törenine katılmak için Odunpazarı’ndan ge-
len öğretmenler ilk olarak Eyüp Sultan Türbesi’ni 
ziyaret ettiler. Ziyaretin ardından Mihrişah Valide 
Sultan Sibyan Mektebi’nde (Tefekkür Bahçesinde) 
yapılan kahvaltıdan sonra Eyüp Sultan Gönüllüleri 
ile birlikte Mehmet Akif’in Edirnekapı mezarlığın-
daki kabri başında toplandılar. 

Kabri başında yapılan törene İl Milli Eğitim Müdü-
rü Dr. Muammer Yıldız, Sibyan Mektebi sorumlusu 
Dr. Mehmet Emin ile birlikte Mehmet Akif Ersoy 
adını taşıyan İstanbul’daki ilk ve orta öğretim okul-
ları, Burdur’daki üniversite temsilcileri ve vatandaş-
lar iştirak etti. 

Tören esnasında Eyüp Sultan Gönüllüleri, Mehmet 
Akif’in ruhuna helva dağıttılar. 

Anma Töreni sonrasında Eyüp Sultan Kaymakamı 
Sayın Osman Kaymak’ın katılımıyla Cülus yolunda 
Mehmet Akif’e sevgi yürüyüşü yapıldı. Sevgi yürü-
yüşüne katılanlara Eyüp Sultan Konağı’nda öğle 

yemeği ikram edildi. Ardından Mehmet Akif konu-
lu sanatsal etkinliklere geçildi. 

Anma programının ilk gününü kabri başında ger-
çekleştiren Eyüp Sultan Gönüllüleri, ikinci günde 
ise Eyüp Sultan Müftülüğünde bir program gerçek-
leştirdiler. Programa başta Eyüp Sultan kaymakamı 
Osman Kaymak ve Eyüp Sultan Müftüsü sayın 
Muammer Ayan olmak üzere çok sayıda dinleyici 
katıldı. 

Programın açılış konuşmasını yapan Dr. Mehmet 
Emin, Mehmet Akif’in yeni nesillere tanıtılmasının 
önemine işaret etti. Ardından selamlama konuşması 
için kürsüye gelen Eyüp Sultan Kaymakamı sayın 
Osman Kaymak ise Sibyan Mektebinin faaliyetleri-
ni yakından takip ettiğini ve hayırlı çalışmalarının 
devamını beklediğini söyledi. 

Kaymakam beyin konuşmasından sonra Yazar Ab-
durrahman Şen “Akif’i Anlamak” konulu bir kon-
ferans verdi. Konferansın ardından Yazar Asım 
Yekeler “Gençler size söyleyeceklerim var” başlığı 
altındaki kısa sunumunu gerçekleştirdi. 

Aşık Kurbani’nin deyişleri ve Grup 571’in konseri 
ile devam eden programın sonunda katılanlara 
Mehmet Akif’le ilgili kitaplar ve küçük hediyelerin 
bulunduğu birer torba hediye edildi. Ayrıca progra-
mın sonunda davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. 
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KATILIMCILARIMIZDAN 



Pedagoji Derneği olarak çocuk konu-
sunda doğru adımlar atılması için 
mektuplar ve bildiriler yayınlıyoruz. 
Aynı zamanda doğru yapıldığını dü-
şündüğümüz işleri de duyurmayı bir 
görev biliyoruz. 

Bu amaçla şu ana kadar birçok kitap, mekân, oyun ve internet 
sitesi tavsiyelerinde bulunduk. Uzun süredir de anne-babalar, 
eğitimciler ve çocukla çalışanlar için tavsiye edebileceğimiz film-
ler üzerinde çalışıyoruz. Bazen bir film, bir kitap kadar farkında-
lık kazandırabiliyor. Hayata bakış açımıza katkı sunabiliyor. Bu 
nedenle eğitici özelliği olan birçok filmi değerlendirdik ve bu 
listeyi hazırladık. Bu çalışma ile amacımız anne-babalara ve eği-
timcilere çocuk konusunda yeni farkındalıklar sağlamaktır. 
Seçtiğimiz filmlerin çocuğa bakan bir tarafı mutlaka var. Bazı 
filmler çocuk dünyasını tanımamızı sağlıyor. Bazıları ise anne-
baba-çocuk ilişkisini dikkat çekici şekilde vurguluyor. Bir kısım 
filmler modern eğitim sistemine, çocuk eğitim tarzımıza yönelik 
anlamlı eleştiriler getiriyor. Bir kısmında da küçümsediğimiz ço-
cukların tarihte nice güzel işler yaptığına tanıklık ediyoruz. 

Film izleyicilerinin şu konularda dikkatli olmasını öneriyo-
ruz: 

• Bu filmler yetişkinlerin izleyebileceği filmlerdir, çocuklarla 
birlikte izlenecek filmler değildir. Bu nedenle, yetişkinlerin 
filmleri izlerken yanlarında çocuk olmamasına özen gösterme-
leri gerekmektedir. 

• Filmler, teması açısından tavsiye edilmiştir. Tavsiye edilen 
filmlerin içinde ahlaki değerlerimiz ve kendi kültürümüzle 
çelişen sahneler olabilir. Filmi tavsiye etmemiz tüm sahneleri, 
replikleri ve görüntüleri onayladığımız anlamına gelmemekte-
dir. 

• Filmler alfabetik olarak sıralanmıştır. Bir filmin diğerine üstün-
lüğünü belirlemeye yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 

• Listemizde yer alan filmler derneğimizin ulaştığı ve değerlen-
dirmeye aldığı filmlerdir. Bu filmlerin dışında çocuk dünyasına 
ışık tutan daha güzel filmler de olabilir. Bu listenin dışındaki 
önerileriniz listemizin zamanla daha da zenginleşmesini sağla-
yacaktır.  

TAVSİYE FİLM LİSTESİ 

1. 120 (2008-Türkiye) 
2. 3 Aptal (3 Idiots) (2009-Hindistan) 
3. Arada Kalan (What Maisie Knew) (2012-ABD) 

4. Baba (Pedar) (1996-İran) 
5. Babam ve Oğlum (2005-Türkiye) 
6. Baran (Baran) (2001-İran) 
7. Beş Vakit (2006-Türkiye) 
8. Beyaz Balon (Badkonake Sefad) (1995-İran) 
9. Benim Adım Sam (I am Sam) (2001-ABD) 
10. Büyük Balık (Big Fish) (2003-ABD) 
11. Cennetin Rengi (Rang-e Khoda) (1999-İran) 
12. Cennetin Çocukları (Bacheha-Ye Aseman) (1997-İran) 
13. Charlie’nin Çikolata Fabrikası (Charlie and the Chocolate 

Factory) (2005-ABD) 
14. Cinderella Man (Cinderella Man) (2005-ABD) 
15. Dedemin İnsanları (2011-Türkiye) 
16. Elma (Sib) (1998-İran) 
17. Glibert’ın Hayalleri (Whats Eating Gilbert Grape) (1993-

ABD) 
18. Haçiko (Hachiko) (2009-ABD) 
19. Hayat Güzeldir (La Vita è Bella) (1997-İtalya) 
20. Her Çocuk Özeldir (Taare Zameen Par) (2007-Hindistan) 
21. Kaplumbağalar da Uçar (Lakpoşt-ha Hem Pervaz Mi-

konend) (2004-İran) 
22. Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (2002-Türkiye) 
23. Kız Kardeşim Mommo (2009-Türkiye) 
24. Kız Kardeşimin Hikayesi (My Sisters Keeper) (2009-ABD) 
25. Konuş Benimle (Speak) (2004-ABD) 
26. Koro (Les Choristes) (2004-Fransa) 
27. Kramer Kramere Karşı (Kramer vs. Kramer) (1979-ABD) 
28. Lorenzo’nun Yağı (Lorenzo’s Oil) (1992-ABD) 
29. Ölü Ozanlar Derneği (Dead Poests Society) (1989-ABD) 
30. Sarhoş Atlar Zamanı (Zaman-e Baray-e Mesti Asbha) (2000

-İran) 
31. Serçelerin Şarkısı (Avaze Gonjeshk-ha) (2008-İran) 
32. Siyah (Black) (2005-Hindistan) 
33. Terabithia Köprüsü (Bridge to Terabithia) (2007-ABD) 
34. Umudunu Kaybetme (The Pursuit of Happyness) (2006-

ABD) 
35. Uzun Hikâye (2012-Türkiye) 

www.pedagojidernegi.com 

ANNE-BABA ve EĞİTİMCİLER İÇİN TAVSİYE FİMLERİ 




