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KADIKÖY VE ÜLKEMİZ İÇİN ANNE-BABA ve VELİ EĞİTİMİ 

 

Kadıköy İlçemiz nüfusu, coğrafi konumu, tarihsel geçmişi, zengin 

kültürel bir mirasa sahip olması, ticari, ekonomik ve entelektüel 

kapasitesi ile ülkemizin en önde gelen kaliteli yaşanabilir 

kentlerinden biridir. İstanbul ve ülkemizin lider bir ilçesi olarak 

Kadıköy, cazibe merkezi olmaya devam etmektedir. Bunun sonucu 

olarak da kamudan hizmet alıcılarının, kalite beklentisi her geçen 

gün artmaktadır. İşte bu özellikteki bir şehrin kamu yöneticileri 

olarak, vatandaş odaklı hizmet üretimi için tüm resmi özel 

kurumlarımızla işbirliği içinde yoğun çaba göstermekteyiz. Bu kurumlarımızın başında da 

elbette ki eğitim kurumları gelmektedir. Eğitim seviyesinin en önemli değer, kaynak ve 

kapasite olduğu ilkesinden hareketle, eğitimde kalitenin yükseltilmesi kamu ve özel eğitim 

kurumlarımızın öncelikli stratejik hedefleri arasındadır. Bu anlamda çocuklarımızın 

eğitiminde okullarımızdaki çalışmaların yanında, anne baba ve velilerin eğitimi daha da önem 

kazanmaktadır. Bu bağlamda; düzenli, sürdürülebilir,  sistemli bir anne-baba, veli eğitimi 

kaynak ve kanallarının kurulumu ödev ve sorumluluğumuz olarak çözüm bekleyen bir 

ihtiyacımızdı. Kadıköy ilçe milli eğitim müdürlüğümüz işte bu ihtiyacın önemini kavramakla 

kalmayıp, yazılı yayınları ile eğitimcilerin mesleki gelişimini, görsel videolardan oluşan web 

sitesindeki yayınlarla da anne-baba ve velilerin eğitimini sağlayacak çok değerli bir projeyi 

hizmete sunmuştur. Bu projenin kendisi kadar, kısa sürede yoğun bir çaba ile hayat 

geçirilmesini önemli buluyorum. Bu önemli eğitim hizmetinin gerçekleştirilmesinde kamu 

personelimiz ve kurumlarımız kadar, özel kurum ve kuruluşlarla da örnek bir sosyal 

sorumluluk işbirliği yapılmıştır. Bu anlamda projeye destek veren Maltepe 

Üniversitesi’ne, Adel Kalemcilik firmasına, başta Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Ferşat AYAR olmak üzere projede üstün gayret gösteren müdürlüğün yönetici ve 

öğretmenlerine çok teşekkür ediyorum. Başarılı projemizin sadece Kadıköy’le sınırlı 

kalmayıp, tüm eğitimcilere, aileler ve çevrelerine, rehber olmasını ve “Anne-Baba, Aile ve 

Veli Eğitimi” kitabımızın, eğitimde başarının yükselmesine katkıda bulunmasını diliyorum. 

 

Hasan KARAHAN 

Kadıköy Kaymakamı 

 

 

 



                     SUNUŞ 

 

Kadıköy İlçemiz, kaliteli eğitim hizmeti sunabilme kapasitesi olarak, 

hem İstanbul’da hem de ülkemiz genelinde, en önde gelen 

şehirlerden birisidir. Buna nedenle, kurumsal vizyonumuz gereği,  

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, 2011-2014 dönemi stratejik 

planımızda, eğitim kalitesinin yükseltilmesi en önde gelen 

temalardan biri olmuştur. Eğitimde kalitenin yükseltilmesinde 

sistemli eğitim ortam ve süreçleri ile onun bileşenleri kadar, sistemli 

eğitimin dışında kalan ve öğrencilerimizin başarılarında temel 

etkenlerden biri olan anne-baba ve velilerin eğitimine yönelik 

 projeler üzerine düşünmeye başladık. Bu aşamada merkez teşkilatımızın ARGE birimlerinin 

kurulumuna yönelik almış olduğu karar ve uygulamaya geçilmesi ise ufkumuz kadar, cesaret 

ve kapasitemizi daha da artırmıştır. İşte bu planlama ve Kadıköy’ün kapasitesi ile anne-baba 

ve veli eğitimi projemizi uygulamaya geçirebileceğimize karar verdik. Bilindiği gibi eğitimde 

çocuklarımıza temel davranışları kazandıran onların beyinsel gelişimlerinin en büyük 

kısmının tamamlandığı yaş 0-4 yaş aralığıdır. Bu yaş aralığında çocuklarımız çoğunlukla aile 

ortamında ve aile bireylerinin tutum ve davranışlarının etkisi altında şekillenmektedir. Bu da 

anne-baba ve veli eğitiminin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu göstermektedir. Öte yandan 

ülkemizde aile yapısı, anne-baba ve velilerimizin eğitim durumu ve sosyal tutumları dikkate 

alındığında projemizi yazılı ve görsel materyaller üzerinden kurgulamamızın daha etkili 

olacağı tezinden hareket ettik. Nitekim bu kitabın eğitim konularını Maltepe Üniversitesi 

İletişim Fakültesi ile işbirliği yapılarak görselleştirdik ve videolar halinde müdürlüğümüzün  

www.kadikoy.gov.tr/e_eğitim  web sitesinde hizmete sunduk. Bu hizmette Maltepe 

Üniversitemiz önemli ve örnek bir sosyal sorumluluk desteği sağlamıştır. Kendilerine 

müdürlüğüm ve tüm anne-baba ve veliler adına TEŞEKKÜR ediyorum. 

“Anne-Baba Veli ve Aile Eğitimi” yayınımız ARGE birimi sorumlusu;  şube 

müdürümüz Fahri CÜREBAL’ın yönetiminde, AR-GE Birimi ve rehber öğretmenlerimizden 

oluşan, çok değerli,  hizmet üretme heyecanını içinde hisseden ve  bize de hissettiren ekip 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu ekibin diğer üyeleri olan,  Sonay Uçankan, Murat 

Bayrakdar,  Ebru Başaraner, Esat Telatar, Burak Şahin, Sanem Laçin, Öznur Ayyıldız,  

Gülşah Topaloğlu, Eda Yılmaz, Meltem Aslan Gördesli, Sanem Bay, Deniz Çanga  

rehber öğretmenlerime, eğitim ailemiz adına ÇOK TEŞEKKÜR ediyorum. 

Kadıköy’ümüzde her türlü eğitim, bilim, sanat ve kültür aktarımı çalışmalarımızda, 

yönetim vizyonu ile bize daima destek olan Sayın Kaymakamımız Hasan KARAHAN’a ve 

İstanbul İlimizin eğitim lideri olan, projemize gereken ilgi ve desteğini esirgemeyen Sayın Dr. 

Muammer YILDIZ’a teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. 

Nihayet eğitime yapılan katkı ve desteğin, en önemli ve yaygın katma değer yaratan 

destek olduğu ilkesinden hareket ederek önemli bir sosyal sorumluluk örneği gösterip, bu 

projemizin kitabının basımına destek olmakla kalmayıp, İstanbul’daki tüm rehber öğretmen 

ve okul yönetimlerine ulaşmasını sağlayan ADEL KALEMCİLİK firmasının yönetimine çok 

TEŞEKKÜR ediyorum. Yayının eğitim ailemizin tüm üyelerine değerli katkılar sunması 

dilerim. 

                                                                                                Ferşat AYAR 

Kadıköy İlçe Milli Eğitim Müdürü 

http://www.kadikoy.gov.tr/e_eğitim


               GİRİŞ 

 

Anne-Babalar, veliler, Öğretmenler, okul/kurum yöneticileri, 

çocuklarımızın okul ve hayat başarısında ve temel davranışların 

kazandırılmasında en önde gelen ilgili, sorumlu ve yetkili kişilerdir. 

Kuşkusuz ki onların doğuştan gelen yetenekleri, anne baba 

tutumları, aile ortamları, sistemli eğitim fırsatları, sosyal çevreler 

önde gelen diğer önemli bileşenlerdir. Bu bileşenlerin bazılarına 

müdahale mümkün olmamakla beraber, anne baba ve velilerin 

çocuk yetiştirme tutumlarında eğitimle anlamlı değişimler 

sağlamak mümkündür. Anne babalar çocuklarımızın ilk 

öğretmenleri olup,  onların başarılı veli olabilmeleri sonradan 

öğrenebilen bir yaşam deneyimidir. Çocuklarımızın hayata hazırlanmalarında ilk öğretmenler 

olan anne babalar ile okuldaki öğretmenlerin tutumları arasındaki olası uyumluluk ise 

öğrencilerin eğitim ve hayat boyu başarılarını mutlaka yükseltmektedir. Bu uyumluluğu 

sağlayan ve sürekli kılan,   iyi işleyen bir veli eğitim sistemi çok önemli bir ihtiyaç olduğu, 

eğitim bilim dünyamız, toplumun herkesimi tarafından kabul edilmekte ve önemle 

vurgulanmakla beraber; ne yazık ki böyle bir işleyen hizmet sistemimiz bulunmamaktadır. 

Halen okul ve kurumlarımızın kendi kurumsal kapasiteleri ile sınırlı, iyi niyetli çabalar ile 

yetinilmektedir. Oysa ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Çünkü çağımızın bilgi toplumundan ağ 

toplumuna doğru gitmektedir. Nüfusun büyük bölümü kentlerde yaşamaktadır. Kent hayatı da 

hızla karmaşıklaşmakta, insan-doğa ve sosyal hayattaki ilişkiler köklü değişimler 

geçirmektedir. İş ve ekonomik hayattaki rekabet, ortalama eğitim süresinde yükselmeyi 

zorunlu kılmaktadır. İşte bunun sağlanmasında da yetkin destekleyici anne baba ve veli 

tutumlarının önemi giderek daha da artmaktadır.  

NEDEN e-ANNE-BABA VELİ, AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ 

Günümüzdeki değişen değerler ve yaşam biçimleri, iletişim araçlarındaki hızlı 

gelişmeler, özellikle internet ağı, bizlere yeni eğitim ortam ve fırsatlarını sunmaktadır. 

Günümüzde büyük kentlerde çalışan annelerin sayısı da hızla artmaktadır. Bireylerin yoğun iş 

yaşantıları, karmaşık kent hayatı, yalnız kendilerine değil, çocuğunun okuluna (veli 

toplantıları), veli destek eğitimi gibi yüz yüze yapılan programlara zaman ayırmalarını 

güçleştirmektedir. Öte yandan da günümüzdeki bu karmaşık ve yoğun kent yaşamı ve onun 

doğası, daha başarılı ve çok yönlü yaşam becerileri kazanmış çocuk yetiştirme mecburiyetini 

artırmaktadır. Bu durumda velilerinde eskisine göre yeterliliklerini daha fazla geliştirmelerini 

mecbur kılmaktadır. Yani velilerimizin çocuğu ve öğrencisi ile ilgili bir sorunla 

karşılaştığında geçmiş zamanlardan farklı olarak, hızlı, kolayca, etkili ve kendisine yol 

gösterecek bilimsel, yetkin bir danışma birimine ya da yetkilisine erişim ihtiyacı artmaktadır. 

Öte yandan ülkemizde “Aile Yapısı Araştırmaları” toplumun % 91,9’nun TV izlediğini, yine 

toplumun %80’nin TV başında geçirdiği sürenin 2 saatten fazla olduğunu, yani okumaktan 

ziyade izleme alışkanlığımızın daha yüksek olduğunu göstermektedir. Yine ülkemiz genelinde 

3 evden birinde, Kadıköy’de ise evlerin % 88’de sabit internet bağlantısı bulunmaktadır. İşte 

bu veriler bize Anne-Baba ve veli eğitiminde görsel kaynaklar olan internet-video kanalının 

işlevselliğinde önemli ve değerli fırsatlar sunduğu gerçektir. Müdürlüğümüz olarak; bu 

ihtiyaç-gerçeklik-olanaklar ilişkisi bize web sitemizin bu bölümünün kurulmasına 

yönlendirmiştir. 



 

 

TEŞEKKÜR 

Bu eğitim ortamının proje fikri her ne kadar bana ait olmakla beraber, asıl önemli olan bunun 

hayata geçirilmesidir. İşte bu başarıyı, alanlarında uzman, çalışmakta istekli olan ARGE 

birimimiz ile projede görev alan çok değerli, rehber öğretmen kadromuza borçluyuz. Planlı, 

uzun, zahmetli ve titiz bir çalışma sonucunda hem yazılı bir kitap, hem de görünür ve duyulur 

bir siteyi hizmete sundular. Bu kitabın ve web sitemizin yalnız Kadıköy’e değil ülkemiz ve 

hatta Türkçe konuşulan her yerdeki anne baba, veli ve eğitimcilere önemli bir rehberlik 

desteği vermesini ümit ediyoruz.  Projeye destek veren Sayın Kaymakamımız Hasan 

KARAHAN’a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Dr. Muammer YILDIZ’a, İlçe Milli Eğitim 

Müdürümüz Sayın Ferşat AYAR’a elbette ARGE ekibimden Gülseren ÇETİN ve Gülay 

ERTAŞ öğretmenlerime, Uzman Rehber öğretmenlerim Sonay Uçankan, Murat 

Bayrakdar,  Ebru Başaraner, Esat Telatar, Burak Şahin, Sanem Laçin, Öznur Ayyıldız,  

Gülşah Topaloğlu, Eda Yılmaz, Meltem Aslan Gördesli, Sanem Bay, Deniz Çanga’ya, 

kitabımızın SOSYAL SORUMLULUK duyarlılığı içinde basım maliyetini karşılayan ADEL 

KALEMCİLİK TİCARET A.Ş.’ye eğitim ailemizin tüm bileşenleri adına içten 

saygılarımı/teşekkürlerimi sunarım.  

Kadıköy vizyonuna uygun bir projesini daha hayata geçirmiş olmanın mutluluğu ile 

tüm yararlanıcılara katkı sağlaması diliyorum. 

Fahri CÜREBAL 

Kadıköy İlçe M.E.M Şube Müdürü 

Mayıs,  2012 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

I-AMACIMIZ VE KAPSAMIMIZ  

 

Yayın, öğrencilerimizin bireysel, akademik ve sosyo-kültürel olarak Türk Milli Eğitiminin 

amaçlarına uygun gelişimlerinde, anne-baba, veli ve ailelerinin eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve 

yükseltilmesi amaçlanarak hazırlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ailelerin öğrencinin gelişim 

aşamalarında ihtiyaç duyacakları bilgilere erişimlerinin arttırılması ve ailelerin öğrenciler ile ilgili 

bilinç düzeylerinin yükseltilmesi, öğrencinin eğitim öğretim aşamaları hakkında bilgi paylaşımının ve 

buna dayalı olarak işbirliğinin arttırılarak akademik başarısının yükseltilmesi, çalışan ve pek çok 

konuda kısıtlı zamanı olan ailelere, kaynak ve zaman tasarrufu sağlanması hedef alınmıştır. 

 

Bu amaçlar ve hedefler doğrultusunda 12 uzman rehber öğretmenimizin ortak çalışmalarıyla, 

eğitim-öğretiminin Erken Çocukluk, Okul Öncesi, Temel ve Orta Öğrenim aşamalarını kapsayacak 

şekilde, velilerimizin en çok ihtiyaç duydukları alanlarda, yararlanabilecekleri bilgiler derlenmiştir. 

On ana bölümden oluşan çalışmamızda konular, uzmanlarımıza en çok yöneltilen sorular 

doğrultusunda hazırlanmıştır.  

 

Gülseren ÇETİN ÖZBEN 

Kadıköy İlçe M.E.M. 

Ar-Ge Birimi 

2012, Mayıs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

II- EĞİTİM MODÜLLERİ 

1. ERKEN ÇOCUKLUK (0-3 Yaş)  

 

1.1. ÇOCUĞUM NASIL GELİŞİYOR?  

           Sanem BAY 

Acıbadem Anaokulu 

 Rehber Öğretmeni 

GELİŞİM NEDİR?  

Gelişim denince genellikle ilk olarak aklımıza büyümek gelir. Ancak gelişmek sadece 

büyümekten ibaret değildir. Gelişim; düzenli, uyumlu ve sürekli bir ilerlemeyi dile getirmektedir. 

Gelişim anne karnında başlar ve yaşam boyu devam eder. İnsan bedensel, zihinsel, sosyal, duygusal, 

dil ve cinsel alanlarda sürekli bir gelişim içerisindedir. Çocukların gelişimi bu alanların hepsinde aynı 

anda gerçekleşir ve alanların hepsi birbirini etkiler. Gelişimi normal seyreden tüm çocuklar belli 

beceriler kazanır ama bu becerileri kazandıkları zamanlar birbirinden farklı olabilir. Örneğin; her 

çocuk yürür ama bir çocuk 12 aylıkken yürür, biri daha erken, bir diğeri ise daha geç yürüyebilir. 

Tüm çocukların gelişimleri birbiriyle aynı değildir. Her çocuk gelişim sürecinde farklılıklar gösterir. 

Çocuğun bulunduğu yaştaki beklenen davranışları bilmek, gelişiminin yolunda gidip gitmediğini 

anlamaya yardımcı olur.   

ÇOCUĞUM BEDENSEL OLARAK NASIL GELİŞİYOR? 

Yeni doğan bebeklerin hareketlerine refleksleri yön verir. Emme, yutma, yakalama gibi 

refleksler onların yaşaması için gereklidir. Yeni doğan bebeğinizin kolları bacaklarından daha 

etkindir. Kol ve bacaklarında ani hareket ve duruş değişiklikleri görülür. Henüz baş kontrolünü 

sağlayamaz ve başı desteklenmezse düşer. Oturur pozisyonda tutulduğunda sırtı tam bir eğri 

oluşturur. Avucuna konan parmağı sıkı sıkı tutar.  

3. ayın sonunda; sırtüstü yatarken karşısından 

yana doğru götürülen bir nesneyi takip edebilir. 

Kol ve bacaklarını eşit derecede hareket 

ettirebilir.  

4.aydan sonra yüzüstü yatarken başını 45 derece 

kadar kaldırabilir, başını dik tutarak oturabilir. 

5.aydan sonra başını 90 derece yani dik şekilde 

kaldırabilir. Eline dokundurulan çıngırak gibi 

nesneleri kavrar. 

Bebeğiniz 6.ayın sonunda; yatar pozisyondan 

oturma pozisyonuna getirilirken, başını vücudu 

ile aynı hizada tutabilir. 

Sırtüstü yatarken bacaklarını yukarı doğru kaldırır ve ayaklarını elleri ile yakalayabilir. 

Yüzükoyun yatarken kollarından destek alarak göğsünü kaldırabilir. Sert bir zemin üzerinde ayakta 

tutulduğunda, ağırlığını ayaklarına verip bir aşağı bir yukarı zıplayabilir. Önüne konan küçük 

nesnelere bakar.  İki elinde de birer nesne tutabilir.  

7.ayı bitirdiğinde artık her iki yanına da dönebilir.  

8 aylıkken arkasına yastık gibi bir şey konmadan, kısa süreli desteksiz oturabilir. Önüne 

konan küçük nesneleri avuçlayarak alabilir. Bebekler arasında bireysel farklılıklar olsa da ortalama 

olarak 34. haftada (8,5 ay) bebekler emeklemeye başlar.  

Bebeğiniz 9.ayın sonunda; artık tüm bedenini etkin bir biçimde hareket ettirebilir.  Otururken 

dengesini yitirmeden yerde duran oyuncağı almak için öne doğru eğilebilir.  

10.ayda yattığı yerden oturmaya geçebilir. Birine ya da bir şeye tutunarak ayakta durabilir. 

Küçük nesneleri tüm parmaklarını kullanarak alabilir. 11.ayın sonlarına doğru bir elindeki nesneyi 

diğer eline geçirebilir.  
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Bebeğiniz 12.ayın sonunda; bir yere tutunarak kendini yukarı çekip ayağa kalkar ve tekrar 

yere oturabilir. Bir yere tutunarak ya da bir elinden tuttuğunuzda yürüyebilir. Ayakta iken yerdeki bir 

nesneyi eğilerek alabilir. Elinde iki nesne varken bir üçüncüsünü almaya çalışabilir. İki elinde 

bulunan nesneleri birbirine vurur. 14 aylıkken gösterildiğinde nesneleri bir kutuya, bardağa atabilir. 

Kısa süreli desteksiz (bir yere ya da kişiye tutunmadan) ayakta durabilir. 15 ay civarında desteksiz 

yürüyebilir.  

Bebeğiniz 18.ayın sonunda; elinde bir nesneyle başarılı bir şekilde yürüyebilir, sendeleyerek 

koşabilir. Büyük oyuncakları, kutuları yerde itip, çekebilir. Elinden tutulduğunda merdivenlerden 

inip çıkabilir. Tek eliyle ya da bazen her iki elinde birer kalemle, kendiliğinden ileri geri 

karalayabilir, kağıda büyük-küçük noktalar koyabilir. Çok sık olmamakla birlikte çatal-kaşık 

kullanabilir.  

19 ay civarında bir şişenin ya da küçük bir kutunun içindeki küçük bir nesneyi, 

gösterildiğinde çıkarabilir. İki küpü üst üste koyarak kule yapabilir. Büyük bir topa ayağı ile 

vurabilir.  

Çocuğunuz 2 yaşında artık yetişkinlerle birlikte basit faaliyetlerde bulunabilir. Bu yaştan 

itibaren çocuğunuz yavaş yavaş bağımsızca davranmaya başlar. Parmaklıklara tutunarak, her iki 

ayağını yan yana getirerek merdivenlerden inip çıkabilir. Üç tekerlekli bisikleti pedallarını 

kullanmadan ilerletebilir. Artık ellerini de öncekine göre daha becerikli bir şekilde kullanır. Kitap 

sayfalarını kendi başına çevirip bakar. Sık kullandığı eliyle kalemi tutup karalamalar yapar. 

Çocuğunuzun bu yaşla birlikte artık hangi elini kullanmayı seçtiği belirgindir. Daha çok kullanmayı 

tercih ettiği elini değiştirmeye zorlamamak gerekir. Sağ elini daha rahat kullanıyorsa sağ elini, sol 

elini daha rahat kullanıyorsa sol elini kullanmalıdır. Kağıda yukarıdan aşağı dik bir çizgi çizdiğinizde 

bunu taklit edebilir. 2,5 yaş civarında 5-6 küpten kule yapabilir. İki ayağını yerden kaldırarak 

zıplayabilir.   

Çocuğunuz 3 yaşında; merdivenlerden yukarı ayak değiştirerek çıkar ve aşağı inerken 

dengesini sağlayabilmek için genellikle her basamakta iki ayağını bitiştirir. Merdivenin en alt 

basamağından iki ayağını bitiştirip aşağı atlayabilir. Kısa bir süre için tek ayağının üzerinde durabilir. 

Büyük nesneleri sürükleyerek farklı yönlere güvenle, rahatça yürür. Parmak ucunda durabilir ve 

yürüyebilir. Artık her iki elini de işbirliği içinde ustaca kullanabilir. İpliğe büyük boncuklar dizebilir. 

Kağıda düz çizgi, V ya da O çizdiğinizde bakarak taklit edebilir. Genellikle sadece kafadan oluşan 

insan resmi çizebilir. Kafaya iki yuvarlak göz ya da ağız ekleyebilir.   

ÇOCUĞUMUN BEDENSEL GELİŞİMİNİ NASIL DESTEKLEYEBİLİRİM? 

0-3 Ay 

 Bebeğinizin ellerine ve ayaklarına dokunun, okşayın ve basit hareketler yaptırın.  

 Gün içinde kısa süreli yüzükoyun yatırın, başını yerden kaldırması için karşısında onunla 

konuşun.  

3-6 Ay 

 Desteksiz oturmasını sağlamak için; kucağınızda otururken sırtını size yaslamayın.  

 Gün içinde yüzükoyun yatırın, başını kaldırması için karşısında onunla konuşun.  

 Bebeğiniz sırt üstü yatarken el bileklerinden sıkıca kavrayarak kaldırmaya çalışın. Başını 

toplayarak kaldırması için onunla konuşarak dikkati çekmeye çalışın.  

6-12 Ay 

 Desteksiz oturmalarını desteklemek için yerde oturtun. 

 7.aydan itibaren uzanamayacağı uzaklığa oyuncak koyun ve oradan onu alması için çaba 

göstermesine fırsat verin.  

 Erken dönemde yürüteç kullanımı bebeklerin yürümesini geciktirebilir. Bu yüzden eşyalara 

tutundurarak ayakta durdurun.  

 11.aydan itibaren koltuk üzerine oyuncaklar koyun ve tutunup kalkması için onu 

cesaretlendirin. 



4 
 

1-3 Yaş 

 Yürümeye başladığında itebileceği ve çekebileceği tekerlekli oyuncaklar alın.  

 Kaçma-kovalamaca türü oyunlar oynayın.  

 Eğilerek yerden bir şeyler alması dengesini geliştirecektir. Buna fırsat verin. 

 Sallanan at, bisiklet gibi denge oyuncakları ile oynamasına izin verin.  

 Masa ve sandalye altlarından geçtiği oyunlar oynaması için ortam yaratın ve fırsat verin. 

 Top oynayın, topa ayakla vurmasını öğretin. 

 Sandalye ve koltuk üzerine tırmanıp çıkmasını öğretin. 

 Koşabileceği, atlama-zıplama ve sıçrama yapabileceği alanlar yaratın. 

 Uzaktan top atarak nesneleri devirme oyunları oynayın. 

 Merdivenden inip çıkmayı öğretin.  

 İlk 3 yıl çocuklara televizyon izlemesi önerilmemektedir. Bunun yerine daha aktif olabileceği 

oyunları tercih etmek gerekir.  

ÇOCUĞUM ZİHİNSEL OLARAK NASIL GELİŞİYOR? 

Yeni doğan bebeğiniz birçok refleks kullanır ve bu refleksleri sayesinde dünyaya uyum 

sağlar. En güçlü refleksi emme refleksidir. İlk haftalarda memeyi, kendi parmaklarını ya da başka 

nesneleri emer. Emmek, dünya ile ilişkisini sağlayan en önemli davranıştır. İlk 1 ay içerisinde 

bebeğiniz işitebildiği sesleri duyduğunu belli eder fakat sesin nereden geldiğini anlayamaz. Annesi 

görme alanına girdiğinde, annesinin yüzüne bakar fakat görme alanından çıktığında başka tarafa 

bakmaya başlar. Gözünün önünden kaybolan nesneleri aramaz.     

Bebeğiniz rastlantı sonucu başardığı ve hoşuna giden bir davranışı 1-4.aylar arasında sürekli 

tekrarlar. Örneğin; elini ağzına götürüp başparmağını emmesi, yatarken ayaklarını yere vurması gibi. 

Bunun altında hareketi sürdürme amacı yatar. Başını ve gözlerini ışık kaynağına doğru çevirir.  

2 aylık olan bebeğiniz bakışlarını odaklamayı öğrenir. Bu durumu en güzel şekilde meme 

emerken görmek mümkündür. Yüksek seslere şaşırıp ürkerek tepki gösterir.  

Bebeğiniz 3.aydan itibaren gördüğü nesnelerin nerede olduklarıyla değil ne olduklarıyla 

ilgilidir. Artık annesinin yüzünü diğer tüm yüzlerden ayırabilir. Yüzü önünde kendi ellerinin 

hareketlerini izler ve parmaklarıyla oynar. Sallanan bir top yüzüne yaklaştırılırsa bakışlarını topa 

yöneltir. Oturur pozisyondayken gözünün önünde sallanan nesneyi takip edebilir. Sırt üstü yatarken, 

göz hizasındaki bir nesneyi 180 derece izleyebilir. Kendisiyle konuşulduğunda ya da yalnızken kendi 

kendine sesler çıkarır. Göremeyeceği bir noktada, kulağının arkasında 3-5 saniye boyunca bir zil 

hafifçe çalınırsa ya da bardak tıngırdatılırsa sessizleşir. Bir nesne gözünün önünden kaybolduğunda 

nesneyi aramaz fakat pasif bir bekleyişle bakar.  

Bebeğiniz 4-8.aylar arasında insanların basit hareketlerini taklit eder. 4,5 aylık olan bebeğiniz 

gördüğü nesneyi yakalar ve onunla oyun oynar. Oynadığı top elinden alınıp saklandığı zaman topun 

saklandığı yere doğru elini uzatabilir. Fakat aramak için çaba içine girmez, topun kaybolduğunu 

zanneder. Topu tekrar ortaya çıkardığınızda bu bebeğinize büyü gibi gelir. Bu yüzden “ce-ee” gibi 

oyunlar çok hoşuna gider.  

Bebeğiniz 6.aydan itibaren ilgisini çeken her yöne büyük bir istekle başını çevirir. Annesinin 

sesini duyduğunda ona doğru döner. Hangi sesin hangi yüze ait olduğunu bulabilir.  

7.aydan itibaren “hayır” kelimesinin anlamını bilir ve bu kelime kullanıldığında bunu anlar.   

Bebeğiniz 8-12 aylar arasında zihinsel gelişim açısından önemli bazı atılımlarda bulunur. 

7.aydan itibaren gözünün önünden kaybolan nesneyi aramaya yönelik bazı hareketler yapmaya 

başlar. Çünkü artık gözünün önünden kaybolan nesnenin yok olmadığını öğrenmiştir. Nesneyi 

aramaya yönelik bu hareketi çocuğunuz için oldukça önemli bir davranıştır. Baba nerede dendiğinde 

babasını arar. Görmese bile kişilerin var olduğunu da öğrenmiştir.     

12-18 ay arasında bebeğiniz çekme hareketini sık sık tekrarlar.  Annesinin saçını çeker, kapıyı 

çeker. Çekme davranışı sonucunda kişilerin verdiği tepkileri, nesnelerdeki değişiklikleri gözler. 

Tutmak istediği ya da ilgisini çeken şeyleri işaret parmağı ile gösterir. Oyuncakları bilerek düşürür ve 
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ileri atar; yere düşüşlerini izler. Hareketli nesneleri uzun süreli bir dikkatle izleyebilir. Eline aldığı 

nesneleri birbirine vurur. Kendi ismini bilir ve seslenildiğinde hemen döner. El-kol hareketleri 

eşliğinde dile getirilen basit emirleri ve sözleri anlar. Onu babaya ver, baş baş yap, ellerini çırp gibi. 

Yuvarlanan ya da yukarı atılan nesneleri izler. Adını tekrar edebilir, başını “hayır” anlamında 

sallayabilir.  

Bebeğiniz 18.aydan sonra artık basit problem çözme becerileri gösterir. Örneğin; birkaç ay 

önce kapının önünde duran bir sandalyeyi devirerek kapıyı açarken artık kapıyı açmadan önce 

sandalyeyi kenara iterek kapıyı açabilir. Bebeğiniz 18 aylık olduktan sonra; gösterildiğinde 3 tane 

küpten kule yapabilir. Basit, resimli kitaplardan hoşlanır, ilgisini çeken resimleri parmağıyla gösterir. 

Dışarıda, uzakta ilgisini çeken nesneleri parmağıyla gösterir. Basit emirleri yerine getirebilir; “kapıyı 

kapa”, “banyodan tarağını getir” gibi. Çevresindeki kişilerden gördüğü davranışları birkaç gün sonra 

bile taklit edebilir.  

2 yaşından itibaren kelime dağarcığını hızla zenginleştirir, teşvik edildiğinde yeni kelimeleri 

taklit eder. Bu dönemde çocuğunuz, etrafındaki kişilerin kendinden daha farklı düşüncelere sahip 

olabileceklerini düşünmez. Ona göre tek doğru düşünce; kendi düşüncesidir. Dünyanın merkezi 

kendisidir. Kendi gördüğü ve bildiği her şeyi diğer insanların da görüp bildiğini düşünür. Rüyasında 

sizi gördüğünde, sizin de aynı rüyayı bildiğinizi zanneder. Nesneleri normal kullanım şeklinden farklı 

kullanabilir. Örneğin; kaşığı telefon, oklavayı kılıç olarak kullanabilir. Bunu yanında hayali oyunlar 

oynar. Size çay pişirmiş gibi yapıp içmenizi isteyebilir. Bu yaştaki çocuğunuz için, cansız olan tüm 

varlıklar aslında canlıdır. Yani; balkonda duran bisikletinin uyuduğunu ya da soğuk havada dışarıda 

duran ayakkabıların üşüdüğünü düşünebilir. Oyuncak bebeğiyle canlıymış gibi konuşabilir. Nesneleri 

tek bir özelliğine göre sınıflandırabilirler. Örneğin; kırmızı olan farklı şekillerdeki oyuncakları sadece 

kırmızı oluşlarına göre ayırabilir. Gördüğü bir fotoğrafta tanıdığı kişileri ayırt edebilir ama kendisini 

tanıyamaz. Kendi üzerinde ve bir başkası üzerinde vücut bölümlerinden en az 4’ünü gösterebilir. 

Karmaşık emirlere uyar. 1 ile birden çok arasındaki farkı bilir. Fakat sayıları henüz ayırt edemez. 1 

tane olmayan her şey onun için çoktur.  

3 yaşındayken çocuğunuz; artık kendini fotoğraflarda tanıyabilir. Gösterdiğinizde dik bir 

çizgiyi çizebilir. Renkleri tanımaya başlar. Basit geometrik şekilleri tanıyabilir.  

ÇOCUĞUMUN ZİHİNSEL GELİŞİMİNİ NASIL DESTEKLEYEBİLİRİM? 

0-3 ay 

 Bebeğinizin yatağının üstüne, yatarken görebileceği hareketli oyuncaklar, renkli şekiller asın. 

 Elinize aldığınız renkli nesnelere odaklanmasını ve gözüyle takip etmesini sağlayın. 

 Ellerini yüzüne dokundurarak ellerini fark etmesini sağlayın.  

3-6 ay 

 Bebeğinizin uzanabileceği mesafelere renkli ve sesli oyuncaklar koyun.  

 Evdeki tehlikeli olmayan eşyaları oynaması için eline verin.  

 Görebileceği mesafelere üzüm gibi küçük nesneler koyun.  

6-12 ay 

 Otururken iki eline aynı anda tutabileceği büyüklükte oyuncaklar, nesneler verin.  

 Bir elinden diğerine geçirmesi için avucuna sığabilen oyuncaklar, nesneler verin.  

 Küçük nesneleri parmaklarını kullanarak alması için destekleyin.  

 Birlikte evdeki fotoğraflara bakın, fotoğrafta kimlerin olduğu hakkında konuşun. 

 Saklama ve bulma oyunları oynayın. 

 Lego gibi parçalı oyuncaklarla oynayın.  

 Bir kabın içine nesneleri doldurma ve boşaltma oyunları oynayın. 

 Bebeğinizin el ve gözünü beraber kullanmasını sağlamak önemlidir. Simit gibi ortası delik 

nesneleri bir çubuğa geçirme oyunları oynayın. 
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1-3 yaş  

 Değişik büyüklükteki kutuları iç içe, üst üste koymasını destekleyin.  

 2 yaşında takma-çıkarma oyunlarından hoşlanırlar, Bu tür oyunları oynaması için teşvik edin. 

 Renkli kalemlerle karalamalar yapmasına fırsat verin. Yaptığı resimlerin ne olduğunu sorun.  

 Oyun hamuru ile oynamasını destekleyin.  

 Kağıda dik, yatay çizgi, daire, artı gibi şekilleri çizmesini öğretin. Önce siz nasıl yapılacağını 

gösterin ardından onun çizmesini isteyin.   

 Daire, kare, üçgen şekillerini şekil tahtasında doğru yerlere yerleştirmesini öğretin.  

 Evdeki çorap, terlik gibi nesnelerin eşini bulma oyunları oynayın.  

 Yer bildiren kavramları öğretin. (altında, üstünde, arkasında, önünde..gibi) 

 Resimli kitaplardaki öyküleri kendisinin anlatmasını isteyin.  

 Resmin aynısını bulma, resimdeki farklılıkları bulma gibi oyunlar oynayın.  

 Hafıza oyunları oynayın.  

 Dokunduğu her nesnenin özelliklerini öğretin. Pamuk yumuşak, tahta sert, ağaç uzun, masa 

büyük.gibi.  

 Renkleri öğretin. 

 Farklı öğrenme ortamları sunun. Evi dışında; market, banka, sokak gibi yerler de çocuğunuz 

için çok önemli öğrenme ortamlarıdır. Buralarda gördükleri ve duydukları hakkında onunla 

konuşun.  

ÇOCUĞUMUN DİL GELİŞİMİ NASIL OLUYOR? 

Bebeğinizin iletişimi hayatının ilk günlerinde ağlama şeklindedir. Acıktığında, karnı 

ağrıdığında, ilgi istediğinde ya da daha farklı nedenlerden ötürü ağlar. Bebeğiniz doğumdan birkaç 

hafta sonra sesleri algılamaya ve onlara tepki göstermeye başlar. 1.ayın sonunda; zil, çıngırak gibi ses 

çıkaran nesnelere belirgin tepki verir. 2.ayın sonunda önceki dönemlere göre daha az ağlarlar ve 

değişik sesler çıkarırlar. Cıvıldar gibi çıkardığı bu sesler genelde rahat ve hoşnut olduğu zamanlarda 

duyulur. 3.aydan itibaren annesinin sesini diğer seslerden ayırır.  

5.aya girdiğinde sesli gülebilirler. 6.ayın sonunda arkasından bir ses çıkarıldığında ve 

arkasından adıyla seslenildiğinde dönüp bakar. Bebeğiniz 6-9.aylar arasında tek heceler söyler. Bir 

anlamı olmayan bu sesleri duymaktan hoşlanır ve kendi kendine gülümseyebilir.  

9.aydan itibaren ma-ma, de-de gibi iki heceli ritmik sesleri taklit eder. “Hayır”ı anlar. Basit 

talimatlara uyabilir. “mö, miyav, hav” gibi sesleri, öpücük sesi, öksürük sesi gibi sesleri taklit 

edebilir. Müzikli oyunlar oynayabilir.  

1 yaşını bitirdiğinde konuşma seslerini taklit edebilir. Artık anlamlı sözcüklerin kullanımı 

başlar. İstediği şeyleri net anlaşılır söyleyemez. Ancak belirli bir anlam içeren sesler çıkarır. Örneğin; 

“su ver” anlamında “bu-bu” diyebilir. Gerçek kelimelerin yerine farklı sesler kullanır. Örneğin; 

arabaya “düt”, gezmek yerine “atta” gibi. Yetişkinlerin de bu sesleri kullanması, çocuğunuzun gerçek 

kelimeleri kullanmasını geciktirir.  

18.aydan itibaren çocuğunuz basit sorular sorup, sorulan sorulara da basit cevaplar verebilir. 

Örneğin; “nereye gitti, orada” gibi. Bunun yanında “benim, olmaz” gibi kelimeler kullanabilir. Henüz 

daha tam olarak konuşamaz ama söylenenleri büyük oranda anlar ve basit talimatlara uyar. Çünkü 

çocuğunuz için dili anlamak dili kullanmaktan önce gelişir.  

2 yaşından itibaren 2 kelimeli basit cümleler kurabilir, yarı anlaşılır konuşur. “Ne? Nerede? 

Kim? Neden?” gibi sorular sorar. Kullanabildiği kelimeler anlayabildiklerinden daha azdır. Resmi 

gösterilen nesnelerin adını söyler, adı söylenen nesnelerin resmini gösterir. Sorulduğunda vücudunun 

en az 4 bölümünün adını söyler ve/veya gösterir. Bunu hem kendi üzerinde hem de bir başkası 

üzerinde yapabilir.  
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ÇOCUĞUMUN DİL GELİŞİMİNİ NASIL DESTEKLEYEBİLİRİM? 

0-3 Ay  

 Bebeğinizle konuşurken “a agu guu..” gibi sesleri taklit edin ve siz de yeni sesler çıkarın.  

 Bebeğinize gün içinde normal ses düzeyinde müzik dinletin ama bunun için televizyonu 

kullanmayın.  

                                                

3-6 Ay 

 Bebeğiniz otururken her iki kulağının arkasında değişik sesler çıkarın. Sesleri dönüp 

aramasını bekleyin.  

 Bebeğinize adıyla seslenin ve tepki vermesini bekleyin.  

 Bebeğinizle her gün düzenli olarak ve bol bol konuşun.   

 Bebeğinize şarkı söyleyin, bu sırada ellerini tutarak ona el çırptırın. 

6-12 ay 

 Değişik sesleri taklit edin. Tak-tak, hav-hav, miyav, çuf-çuf gibi. 

 1 yaşına geldiğinde artık vücut kısımlarını tanımaya başlarlar. Gözünü, burnunu, kulağını, 

ağzını, saçını.vs. göstererek vücut kısımlarını tanıtın.  

 6.aydan itibaren resimli kitaplardaki resimlere beraber bakın ve resimlerin isimlerini söyleyin. 

Daha sonra yavaş yavaş ondan söylediğiniz isimleri göstermesini isteyin. “Araba neredeymiş 

bakalım?” gibi.  

 Çevredeki seslere dikkatini çekin. “Bak kedi miyav dedi”, “Kapı tak-tak çaldı” şeklinde ona 

açıklamalar yapın.  

 Bebeğinize tekerlemeler ve şarkılar söyleyin. 

 Bebeğinizle her zaman düzgün cümlelerle konuşun. Onun konuştuğu gibi “bebekçe” 

konuştuğunuzda kelimeleri olması gerektiği gibi söylemesi zorlaşacaktır. 

1-3 Yaş 

 Hem kendi üzerinde hem de bebek ya da başka biri üzerinde vücut kısımlarını göstermesini 

isteyin.  

 Birlikte kitap okuyun, resimleri hakkında konuşun ve sayfaları çocuğunuzun çevirmesine 

fırsat verin.  

 1,5 yaşından sonra kitaplara bakarken “Hangisi kuş? Ağaç nerede? Çocuğu göster” gibi 

sorular sorun.  

 Çevresindeki eşyaları resimlerden de tanımasını öğretin.  

 Birlikte okuduğunuz kitapların resimlerine bakarak onun da öykü anlatmasını sağlayın.  

 Onunla bol bol konuşmaya devam edin.  

 Sorduğu soruları cevaplandırın.  

 Seslerin bir kısmını olması gerektiği gibi söyleyemiyor olabilir. Söyleyemediği sesleri, 

kelimeleri onun söylediği gibi tekrar etmeyin, bebekçe konuşmayın. Örneğin; araba yerine 

avaba diyorsa, siz sadece “araba” diyerek düzeltin. Onun söylediği “avaba”yı tekrar etmeyin. 

Kelimelerin yanlış söylenişlerini bir de sizden duyması yanlış söyleyişini pekiştirir. 
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ÇOCUĞUM SOSYAL-DUYGUSAL OLARAK NASIL GELİŞİYOR? 

Bebeğinizin yaşadığı dünyaya yönelik güven duygusu ilk 1 yıl içerisinde oluşur. Bebeğiniz 

acıktığında, altı kirlendiğinde ağlayarak bu ihtiyacını size haber verir. Eğer siz bebeğinizin 

ihtiyaçlarını bekletmeden, mümkün olduğunca çabuk giderirseniz; bebeğiniz ihtiyaçları karşılandığı 

için bir gerginlik hissetmez ve dünyanın onun ihtiyaçlarını karşılayan güzel bir yer olduğunu 

zihninde canlandırır. Yeni doğan insan yavrusunun tek ihtiyacı beslenme ve temizlenme değildir. 

Kendisine bakan kişiyle arasında özel, duygusal bir bağ mevcuttur. Bebeğiniz, beslenme ve 

temizlenme ihtiyacı giderilirken yumuşak, sakin ve sevgi dolu bir temas hissettiğinde, her 

seslenişinde cevap alabildiğinde ve annesini harekete geçirdiğini gördüğünde kendini rahat ve 

güvende hissedecektir. Yaşamın bu ilk yılında oluşan güven duygusu, çocuğunuzun hayatı boyunca 

kuracağı kişilerarası ilişkilerin temelini oluşturacaktır. Aynı zamanda da kendine ve çevresine karşı 

güvene dayalı olumlu ilişkiler kurması yönünde onu destekleyecektir. Bebeğiniz 1 yaşından sonra 

beklemeyi yavaş yavaş öğrenebilir. Yine zamanı çok uzun tutmadan yapılan minik bekletmeler 

çevreye bağımlı olma riskini de ortadan kaldırabilir. Bebeğinizin tahammül sınırlarını abartmadan, 

hafifçe zorladığınızda; bebeğiniz beklemeyi, kendini oyalamayı ve çevresine bağımlı olmamayı 

öğrenmeye başlayacaktır.  

Bebeğiniz 1.ayın sonunda yüze odaklanabilir. 2.ayda, bebeğinize dokunmadan 

gülümsediğinizde, konuştuğunuzda ya da el salladığınızda size gülümseyebilir. 3.ayda özellikle 

beslenirken, gözlerini hiç kırpmadan annesinin yüzüne bakabilir. Yemek, banyo gibi hoşuna giden 

durumların hazırlığını fark ettiğinde bunlara tepki verir.  

6.ayda; çoğunlukla her iki eliyle nesnelere uzanır ve avuçlayarak kavrar. Eline aldığı her şeyi 

ağzına götürür. Bu onun dünyayı tanıma şeklidir. 7. ay civarında anneden ayrılırken bu duruma 

belirgin tepki gösterebilir. Yaklaşık 8.aydan itibaren yaklaşık 12.aya kadar yabancılara karşı 

çekingenlik gösterir, tanıdığı kişilere tutunup yüzünü gizler. 10.ayın sonunda “baş baş” hareketi 

yapıldığında ve el çırpıldığında bunları taklit edebilir. El sallamayı bazen kendiliğinden yapabilir. 

11.ayın sonunda istediği şeyleri ağlamadan, işaret ederek gösterebilir.  

1 yaşına kadar bebeğinizin hem fiziksel hem de duygusal ihtiyaçları uygun şekilde 

karşılandığında artık bağımsızlaşmaya hazırlanır. 1-3 yaş arasındaki dönem, çocuğunuzun kişilik ve 

duygusal gelişimlerinin belirgin olarak görüldüğü dönemdir. Çocuğunuz bu dönemde fiziksel olarak 

bağımsızlaşır. Emekler, yürüyüp koşabilir. Fiziksel olarak bu bağımsızlık durumunun yanında kişilik 

olarak da bağımsız olma ihtiyacı ortaya çıkar. Yani bu dönemde çocuğunuzun bağımsız hareket 

etmesine ne kadar fırsat verirseniz o oranda bağımsız hareket edebilir ve bağımsız karar verebilir. 

Ancak aşırı koruyucu, bağımlı ve bağımsız hareket ettiğinde cezalandırıcı davranırsanız; pasif ve 

kararsız bir yapı geliştirebilir.  

15.ayın sonunda masa üstünden kendisine atılan bir topu, atan kişiye geri gönderebilir. 

Bardağı iki eliyle tutarak çevreye pek fazla dökmeden içebilir. Nesneleri artık ağzına götürmez. Ağız 

yoluyla dünyayı tanıma dönemi bitmiş, gözlem dönemi başlamıştır.  

18.ayın sonunda yer süpürme, bebeğe yemek yedirme gibi basit günlük etkinlikleri kendince 

taklit edebilir. 2 yaşında üstüne dökmeden kaşıkla yemek yiyebilir, çatal kullanabilir. Tuvaletini 

söyleyebilir. Evde basit işlere yardım edebilir. Oyuncakları ya da yetişkinlerin ilgisini paylaşmak 

istemez. Bu yaşta ilk arkadaşlık ilişkileri başlar. Akranlarıyla olan ilişki; birbirlerini taklit, birbirini 

izleme ve birbirinin oyuncağını alma şeklindedir. Tek başına oyun oynar. 2 yaşından sonra “paralel 

oyun” denen oyun şekline geçerler. Herhangi bir sözlü ilişki kurmadan diğer çocukların oyunlarını 

izler. Yan yana fakat birbirleriyle iletişime geçmeden oyun oynarlar. Bu durum yaklaşık 4 yaşına 

kadar devam eder. Özellikle 2,5 yaşında herhangi bir hareketi engellendiğinde yoğun kızgınlık 

tepkileri verebilir. 

3 yaşında sorulduğunda ya da kendiliğinden adını ve soyadını söyleyebilir. Ellerini yıkar, 

yetişkin yardımıyla kurular. Kıyafetlerinin alt parçalarını indirip yeniden yukarı çekebilir.  
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ÇOCUĞUMUN SOSYAL- DUYGUSAL GELİŞİMİNİ NASIL DESTEKLEYEBİLİRİM? 

0-3 Ay 

 Bebeğinizin beslenme, uyuma ve temizlik gibi ihtiyaçlarını günün belli saatlerinde ve 

bebeğinizin belirlediği zamanlarda, bekletmeden gerçekleştirin.  

 Bebeğinizi kucağınızda emzirin.  

 Bebeğinizi uzun süre ağlatmayın.  

 Bebeğinize dokunmadan, karşısında konuşarak onu güldürmeye çalışın.  

 Bebeğinizi ev içinde ve dışarıda dolaştırırken yüzünü dışa dönük tutun. 

 Bebeğinizle her zaman yüz yüze konuşun. Bebeğinizin ellerinden tutup alkış yaptırın ve 

yüzüne dokundurarak ellerini fark etmesini sağlayın.  

3-6 Ay 

 Ellerini seyretmiyorsa bileklerine renkli ve sesli bilezikler takarak ellerini fark etmesini 

sağlayın. 

 5.aydan sonra ağzına götürmesi için eline bisküvi, ekmek kabuğu gibi yiyecekler verin.  

 Bebeğinizle birlikte kendini görebileceği aynalı oyuncaklarla oynayın. 

6-12 Ay 

 Eliyle bir eşyayı gösteriyorsa eşyanın adını söyleyerek eline verin.  

 Bebeğinize bay-bay yapmayı öğretin. Gerekirse elini tutarak destekle yaptırın. 

 Birlikte cee-ee, el çırpma ve kaçma-kovalamaca oyunları oynayın. 

 Bebeğinize her zaman ismiyle seslenin.  

 Yere attığı veya düşen oyuncakları kızmadan ona geri verin. Bu davranış gelişimi için 

gereklidir. Vermeden önce eğilip yerde aramasını bekleyin.  

 Alışması için eline kaşık verin.  

 Yabancılara ve yabancı ortamlara alışabilmesi için ev dışında zaman geçirin.  

 Yaptığı olumlu davranışlara “aferin, başardın” gibi onay verin. 

 Bebeğinizi başka bebeklerle bir araya getirin. 

 “Hayır” dediğinizde durması gerektiğini, davranışlarınızla ve yüz ifadenizle ona öğretin.  

1-3 Yaş 

 Telefonla hayali konuşmalar yaparak oyunlar oynayın. 

 Evde değişik giysiler giyerek gösteriler yapmasına izin verin.  

 Çocuğunuzu televizyonun başında yalnız bırakmayın. Gördüklerinizi konuşabilmeniz için 

beraber televizyon izleyin.  

 Elini-yüzünü yıkamayı, diş fırçalamayı, kaşık-çatal kullanmayı, peçete kullanmayı öğretin.  

 Müzikli oyunlar ve tekerlemeler öğretin.  

 Odasını, yatağını ve oyuncaklarını toplamayı öğretin.  

 Evdeki malzemelerle değişik oyuncaklar yapın.  

 Tuvalet eğitimine bu dönemde başlayabilirsiniz.  

ÇOCUĞUM CİNSEL OLARAK NASIL GELİŞİR? 

Cinsellikle ilgili konuları çocuklarla konuşmak, çocukların cinsellik ile ilgili davranışlarını 

gözlemek; yetişkinlere korkutucu ve tehlikeli gelebilir. Ancak çocukların cinselliği algılayışı ve 

cinsellikle ilgili davranışları yetişkinlerinden farklıdır. Dolayısıyla bu duruma yetişkin gözlüğü ile 

bakmak yanıltıcı olabilir. Bu anlamda yaşlara göre çocuklardan beklenen, normal ve sağlıklı görülen 

davranış ve durumlara bakmakta fayda vardır.   

Doğumdan sonraki ilk 2 yıl çocukların cinselliğe dair özel bir ilgileri ve bu konu ile ilgili 

soruları yoktur. Altı değiştirilirken, banyo yaparken cinsel organlarına temas edilmesi bebeğinizin 

hoşuna gider. Rastlantısal olarak cinsel organlarına dokunabilir ve haz aldığını fark ederek bu 
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davranışı tekrarlayabilir. Erkek bebekler penislerine daha rahat ulaşabildiklerinden bu durum erkek 

bebeklerde daha sık görülebilir. Ancak bunun hem kız hem de erkek bebeklerde olması normaldir.  

Yaklaşık 2,5-3 yaşından itibaren çocuğunuzda cinsel ilgi ve meraklar oluşmaya başlar. Oluşan 

bu cinsel ilgi, bütün dünyaya yönelik merakları sonucu ortaya çıkar. Başka bir deyişle; çevresinde 

olup bitenleri merak ettiği gibi cinselliği de merak eder. Artık kendi vücudunu fark ve merak etmeye 

başlar. Kendi vücudu dışında, anne-baba, kardeş gibi etrafındaki kişilerin vücutlarını da merak 

etmeye başlar. Bu nedenledir ki sizi tuvalette, banyoda gözlemeye çalışarak farklılıkları görmeye 

çalışabilir. Çocukların ilk ilgileri bedensel farklılıklara yöneliktir. Yani kadın ve erkek vücutlarının 

farklılıklarını hem gözlemleyerek hem de sorularla anlamaya çalışır. Doğuma, bebeklerin nasıl 

yaşadığına, bebeklerin nasıl dünyaya geldiklerine ilişkin soruları 3 yaşından sonra görülür. 

Bazen bu ilgi ve meraktan rahatsız olup endişelenebilirsiniz. Ancak şunu unutmayınız ki; 

bebeğinizin ve çocuğunuzun cinselliğe ilişkin tüm davranışları, ilgileri ve merakları son derece 

normal ve sağlıklıdır. Sizin vereceğiniz korkutucu, öfkeli tepkiler çocuğunuzu duygusal olarak 

olumsuz etkileyecektir. 

 

KAYNAKÇA:  
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Yavuzer, Haluk, Çocuğunuzun İlk 6 Yılı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000. 

Yavuzer, Haluk, Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000.  
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1.2. FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR (0-3 YAŞ) 

Gülşah TOPALOĞLU 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu  

Rehber Öğretmeni 

 

FARKLI GELİŞEN ÇOCUK KİMDİR? 

Bir bebeğin doğumdan itibaren gelişimini zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel özelliklerini takip 

ederek değerlendiririz. Çocuklar gelişim alanlarında birbirlerine benzer süreçlerden geçerler. Ancak 

bazı çocuklar yaşıtlarından farklı bir gelişim çizgisini takip edebilirler. Bireysel özellikleri ve eğitim 

yeterlilikleri açısından yaşıtlarından farklı özellikler gösteren çocuklara farklı gelişen çocuklar adını 

vermekteyiz. Bu çocuklar herhangi bir gelişim basamağında daha uzun süre kalabilir ve o gelişim 

basamağını aşmak için çevresindeki kişilerin desteğine daha çok ihtiyaç duyabilirler. Çocukların 

yaşıtlarına göre bu gelişimlerindeki farklılığın sebebi geçici veya kalıcı sonuçlara neden olabilir.  

0-1 YAŞ ARASINDA ÇOCUKTAN BEKLENEN KİŞİSEL-SOSYAL GELİŞİM BECERİLER 

NELERDİR? 

 Çocuğunuz kucağınıza aldığınızda veya ona doğru eğildiğinizde yüzünüze bakar mı? 

 Çocuğunuz sırt üstü yatarken ona eğilip konuştuğunuzda veya güdüğünüzde size gülerek 

karşılık verir mi? 

 Çocuğunuz oyuncaklara uzanmaya çalışır mı? 

 Çocuğunuz Ceee oyunu oynamaktan hoşlanır mı? 

 İsteklerini ağlamadan belirtebilir mi? 

0-1 YAŞ ARASINDA ÇOCUKTAN BEKLENEN İNCE MOTOR GELİŞİM BECERİLER 

NELERDİR? 

 Çocuğunuz sırt üstü yatarken gözünün önünde bir nesne hareket ettirildiğinde (örneğin bir 

ponpon) nesneyi takip eder mi? 

 Çocuğunuz eline verilen bir çıngırağı tutabilir mi? 

 Çocuk anne babasının kucağında iken önüne bir nesne konduğunda ona uzanmaya çalışır mı? 

 Çocuğunuzun gözünün önündeki bir nesne yere düşürdüğünde onu aramaya çalışır mı? 

(örneğin bir ponponu önce ona gösterin, çocuğunuz ona bakarken, elinizden düşürün ve 

gözleriyle nesneyi aramaya çalma) 

 Çocuğunuz elindeki bir nesneyi bir elinden diğer eline geçirir mi? 

 Çocuğunuz küçük nesneleri örneğin bir kuru üzümü başparmağını ve diğer parmaklarını 

kullanarak alabilir mi? 

0-1 YAŞ ARASINDA ÇOCUKTAN BEKLENEN DİL GELİŞİMİ GELİŞİM BECERİLER 

NELERDİR? 

 Çocuğunuz çevresinde duyduğu seslere (örneğin zil sesi) tepki verir mi? 

 Çocuğunuz ‘guu, aaa’’ gibi sesler çıkarır mı? 

 Çocuğunuz sesli güler mi? 

 Çocuğunuz arkasından gelen herhangi bir tıkırtı sesine veya insan sesine döner mi? 

 Çocuğunuz ‘ba, da, ga, ma’ gibi heceler çıkarır mı? 

 Çocuğunuza ismi ile seslenildiğinde size bakar mı? 
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0-1 YAŞ ARASINDA ÇOCUKTAN BEKLENEN KABA MOTOR GELİŞİM BECERİLER 

NELERDİR? 

 Çocuğunuz yüzükoyun yatarken başını kaldırıp birkaç saniye tutabiliyor mu? 

 Çocuğunuz sizin kucağınızda sırtı destekli otururken başını düşürmeden en az birkaç saniye 

dik ve sabit tutabiliyor mu? 

 Çocuğunuz yüzükoyun yatarken kollarından destek alarak başını ve göğsünü yukarıya 

kaldıracak şekilde durabiliyor mu? 

 Çocuğunuz sırtüstü ya da yüzükoyun yatarken ters dönebiliyor mu? 

 Desteksiz oturabiliyor mu? (6 aydan sonra) 

 Tutunarak belli bir süre ayakta durabiliyor mu? 

 Çocuğunuz sırtüstü veya yüzükoyun yatarken, emeklerken veya tutunarak ayakta dururken 

oturmaya geçebilir mi? 

 Çocuğunuz odadaki eşyalara tutunarak yana doğru ilerleyebiliyor mu? 

1-2 YAŞ ARASINDA ÇOCUKTAN BEKLENEN KİŞİSEL-SOSYAL GELİŞİM BECERİLER 

NELERDİR? 

 Çocuğunuz dökerek de olsa kaşık veya çatal kullanabiliyor mu? 

 Normal bir fincan ya da bardaktan tutup yarısından azını dökerek su içebilir mi? 

 Telefonla konuşmak, toz almak, silmek gibi basit işleri taklit edebilir mi? 

 Çocuğunuz baş baş (bay-bay) yapar mı? 

 Karşılıklı yerde top oynayabilir mi? 

1-2 YAŞ ARASINDA ÇOCUKTAN BEKLENEN İNCE MOTOR GELİŞİM BECERİLER 

NELERDİR? 

 2,3 veya 4 küple kule yapabilir mi? 

 Kalemle karalama yapabilir mi? 

 Küçük bir üzümü küçük bir şişeden çıkarabilir mi? 

 1-2 YAŞ ARASINDA ÇOCUKTAN BEKLENEN DİL GELİŞİMİ GELİŞİM BECERİLER 

NELERDİR? 

 Çocuğunuzun kendine ait kullandığı kelime var mı? 

 Çocuğunuz verdiğiniz yönergeleri anlayıp yapabilir mi? (örneğin topu ver, topu yere koy, 

topu masaya koy) 

 Sorulduğunda oyuncak bir bebeğin gözünü, kulağını, burnunu vs. gösterebilir mi? 

1-2 YAŞ ARASINDA ÇOCUKTAN BEKLENEN KABA MOTOR GELİŞİM BECERİLER 

NELERDİR? 

 Yürüyebilir mi? 

 Eğilerek yerden bir şey alabilir mi? 

 Merdiven çıkabilir mi? 

 Topa vurabilir mi? 

2-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUKTAN BEKLENEN KİŞİSEL-SOSYAL GELİŞİM BECERİLER 

NELERDİR? 

 Ellerini yıkayabilir mi, kurulayabilir mi? 

 Ceket, ayakkabı vs. giyebilir mi? 

2-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUKTAN BEKLENEN İNCE MOTOR GELİŞİM BECERİLER 

NELERDİR? 

 4-6 küple kule yapabilir mi? 
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2-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUKTAN BEKLENEN DİL GELİŞİMİ GELİŞİM BECERİLER 

NELERDİR? 

 İki kelimeli cümleler kurabilir mi? 

 Yer bildiren (alt, üst, yan, arka, ön gibi) kelimeleri anlar mı? 

 Yarı anlaşılır da olsa bir konuşması var mı? 

1-2 YAŞ ARASINDA ÇOCUKTAN BEKLENEN KABA MOTOR GELİŞİM BECERİLER 

NELERDİR? 

 Çocuğunuz yerinde zıplayabilir mi? 

 Bisiklete (3-4 tekerlekli) binebilir mi? 

Çocuğunuzun kendi yaş grubuna ilişkin becerilerden yapamadıkları varsa bir uzmana 

başvurunuz.  

 

ÇOCUĞUMUN GELİŞİMİNDE YAŞITLARINA GÖRE BİR FARKLILIK GÖRDÜĞÜMDE 

NEREYE  BAŞVURABİLİRİM? 

Çocuk Nörologu 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrı 

Psikolog 

Pedagog 

Çocuk doktoruna başvurularak yardım alınmalıdır. 

Tıbbi tanılama yapılabilmesi için Devlet hastanelerine, eğitsel tanılama, yönlendirme ve 

yerleştirme yapılabilmesi için ikamet edilen ilçedeki Rehberlik ve Araştırma Merkezine 

başvurulmalıdır. 

 

Kaynakça:  

BAYOĞLU, Birgül, 2007, Gelişim Destek Planı, MN Medikal&Nobel. 
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1.3. ANNE-BABA, AİLE TUTUMLARI (0-3 YAŞ) 

Sonay UÇANKAN 

Kadıköy Rehberlik Araştırma  

Merkezi Müdürü 
 

 Sanem LAÇİN 

Kazım İşmen Lisesi 

Rehber Öğretmeni 
 

 Deniz ÇANGA 

İnönü İ.Ö.O. Rehber Öğretmeni 

 

ANNE VE BABA OLMANIN DA ÖĞRENİLDİĞİ İLK ÜÇ YILDA ÇOCUKLAR  HANGİ 

GELİŞİMLERİ GÖSTERİR? 

Ailede hamilelik haberinin duyulduğu andan itibaren yaşam değişmiştir artık. Hem anne hem 

de baba adayı sevinç, endişe, kaygı, heyecan ve daha birçok duygu arasında gidip gelmeye başlar. 

                                 

İlk 3 aydan sonra annede fiziksel değişimler başlar ve bu durum psikolojik, sosyal, ekonomik 

değişimi de beraberinde getirir. Özellikle hamileliğin son dönemlerine doğru yani 7.8.ve 9. ayda hem 

anne hem de baba adayında yeni doğacak olana karşı bir merak ve endişe başlar.”sağlıklı bir bebek 

olacak mı?” “iyi bir anne ve baba olacak mıyız?” “neler yapmalıyız?” endişesi ile bebeklerini 

beklerler ve ilk ağlama sesi duyulduğunda artık hayatlarının eskisi gibi olmayacağını düşünmeye 

başlarlar. Bu düşüncelerle, evde bulunan ebeveyn ve arkadaşların yardımı ile baş etmeye çalışılsa da, 

bebekle baş başa kalındığı ilk gün yeniden endişe duygusu ortaya çıkabilir. Oysa bebek sahibi olmak 

endişe edilecek bir durum değildir ve hayata dair yaşanılabilecek en güzel tecrübedir. Bu tecrübe 

bilgi düzeyinde ve bilinçli olarak hayata geçirildiği takdirde, güzel ve başarılı nesiller yetiştirmek 

hiçte zor değildir.                           

Hem anne hem de bebek için yaşamlarında ki en önemli dönem 0 – 3 yaş dönemidir. Bu 

dönemden itibaren çocuklardaki gelişimi izlemek, anne baba olarak bebeğin yaşına ve durumuna 

uygun davranmak çok önemlidir. Bu nedenle bebeğin doğum anından itibaren, gereksinimleri, 

gelişim dönemleri, duyguları ve davranışları konusunda bilgi sahibi olunmalı ve bunlara göre tutarlı 

davranışlar ortaya konulmalıdır. 

0-3 YAŞ DÖNEMİNİN TEMEL PSİKOLOJİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR 

 0-3 yaş döneminin temel psikolojik özelliklerinin başında “anneye bağımlılık” gelir. Çocuklar 

yaşamlarının ilk 3 yılında, fiziksel ve duygusal olarak sadece annelerine bağımlıdırlar. Çocuk için en 

önemli ihtiyaç olan fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, özellikle 0 – 12 ay 

döneminde sadece anne aracılığıyla olur.Bu nedenle bebeğin annesinin varlığını, yakınlığını ve 

sıcaklığını hissetmesi ve onu görmesi çok önemlidir. Annelerin bu dönemde çocuklarına gösterdiği 

kadar kendilerine de özen göstermeleri gerekmektedir. Annenin sağlıklı beslenmesi, kötü 

alışkanlığının olmaması; kendinin ve bebeğin sağlıklı olmasını sağlayacağı gibi, bunu bebeği ile 

paylaşması (bebekle uyuması, bebekle konuşması, gülümsemesi) bebeğin kendini güvende 

hissetmesini beraberinde getirecektir. 
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ANNE BABA TUTUMUNUN 2 TEMEL ÖĞESİ NEDİR? 

Bu dönemde ailenin çocuğuna karşı tutumunun 2 temel öğesi vardır; sevgi ve disiplin. 

Disiplin, aile içindeki denge ve düzenin oluşturulmasında büyük önem taşır. Ancak disiplin 

toplumumuzda çoğunlukla, “cezalandırma” ile eş anlamlı değerlendirilir. Gerçek anlamda disiplin, 

cezalandırma kadar ödüllendirmeye de içerir. Disiplin, tutarlılık ve esneklik içermelidir. Bu nedenle 

anne babalar çocuklarına sevgi, anlayış, sabır ve hoşgörü ile disiplin vermelidir. 

 0-12 AY DÖNEMİNDE ANNE BABALARIN TUTUM VE DAVRANIŞLARI NASIL 

OLMALIDIR? 

Özellikle 0-12 ay döneminde dikkat edilmesi gereken tutum ve davranışlar şu şekilde 

olmalıdır: 

 Bebeğinizi anne sütü ile besleyin. Bebek hem teninize temas ederek, hem de kokunuzu alarak 

kendini güvende hissedecektir. 

 Bebeğinizle bol bol konuşun, şarkılar veya ninniler söyleyin. Yumuşak ritimli müziklerden 

dinletin. Bu onun huzurlu olmasını sağlayacaktır. 

 Vücuduna yumuşak masajlar yapın  

 Ağladığında yanında bulunun, o’na dokunun, okşayın, konuşun ki yanında olduğunuzu 

hissetsin. 

 Her şeyi görebilmesi için, kucağınızda dışarı dönük olarak dolaştırın. 

 Bebeğinizin yatağına seyredebileceği hareketli oyuncaklar asın. 

 Bebeğinizin 2 aydan sonra 'agu' gibi sesleri çıkartıp çıkarmadığına dikkat edin. Siz de onunla 

birlikte bu sesleri çıkarın. 

 3.aydan sonra oyuncaklara dokunarak, onları çekerek oyun oynamasını sağlayın. 

 5.aydan sonra artık cisimleri daha iyi tutabileceği için tutmaya uygun oyuncaklar alın. 

Destekli oturtmaya başlayın ve yanından ayrılmamaya özen gösterin. 

 Bebeğiniz destekli oturmaya başladıktan sonra, önüne yastık koyup yastığın üzerine de 

oyuncaklarından yerleştirilerek oynamasını sağlayın. 

 Bebeğiniz 6.ayda istediklerini parmağını uzatarak gösterir. Siz o’nun istediğini eline verirken 

ismini mutlaka söyleyin.  

 Etraftan farklı uyaranlar alması için dışarıya çıkarın. 

 Her zaman çocuğunuza ismiyle seslenin. 

 Emeklemeye başlayınca bazen siz de onunla birlikte emekleyin, çok hoşuna gidecektir. 

 Bebekler 6. ayı dolduktan sonra kısa süreli olarak desteksiz; 7. ve 8. ayda ise kendi başına 

oturmaya başlar. Yine de temkinli olup yanında olmanızda yarar var. 

 9.ay civarında kanepelerin kenarlarına tutunarak kalkabilir, sıralayabilir. Bu dönemde O’nu 

engellemeyin ama tehlikelerden korumak için yanında bulunun. 

 10. ayda tek hecelerin tekrarlarını söyleyebilir ve sizi taklit edebilirler. Bu nedenle bol bol tek 

heceli kelimeleri tekrar ettirin. ("de-de, ba-ba" gibi).  

 1 yaş civarında basit komutları anlayabilir. Onunla konuşurken her zaman düzgün cümleler 

kullanın. 

 Bebeğin tüm ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılamak, o’na ilgi ve sevgi göstermek, onunla 

zaman geçirip şefkatinizi belli etmek, kendisiyle ilgili olumlu duygularının (kendine güven, 

kendinden emin olma, kendine değer verme gibi)  temelini oluşturur. 

   0-3 yaş döneminin en önemli özelliklerinden biri çocukların egosantrik “benmerkezci” 

olmalarıdır. Çocuklar kendi istediklerinin öncelikli ve hızlı olarak karşılanmasını isterler. 

İhtiyaçlarını ertelememek; istediği her şeye o an sahip olabileceğini düşünmek, bu yaş dönemi 

çocuklarının en belirgin özelliklerindendir. 

Ve en önemli eğitim işte burada başlamaktadır. 
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- İlk 3 yıl, “anne-baba olmanın” da öğrenildiği bir dönemdir. Anne-babalar, çocukları 

dünyaya gelmeden önce bu döneme ait bazı temel gelişim özelliklerini öğrenirlerse, bu süreci 

zorlanmadan ve keyifle geçirebilirler. 

        - Çocuğun davranışlarının şekillendirilmesi, kabul görülebilen ve görülemeyen davranışlarının 

belirlenmesi 1-3 yaş döneminde gerçekleşir.  

          -Anne-babalar, çocuğun bağımsızlığını engellemek yerine, onlara becerilerini deneyimleme 

fırsatı tanımalıdır. Çünkü bu durum çocukların alışkanlıklarının oluşturulmasının en önemli yoludur. 

1- 3 yaş arasında temel becerilerin (giyinme, soyunma, temizlik tuvalet ve yemek yeme) gelişmesi ve 

alışkanlığa dönüşmesi, onlara örnek olunarak ve deneyimlemelerine fırsat verilerek gerçekleşir. 

          - Becerilerin geliştiği bu dönemde çocuklara engel olunur ve onların bu ihtiyaçları yetişkinler 

tarafından karşılanırsa, çocuğun güven gelişimi de doğal olarak engellenmiş olur. Bu durumda 

çocukta kendini yetersiz hissetme duygusu oluşur. 

- İhtiyaçları sürekli olarak anne tarafından karşılanan çocuğun anne bağımlılığı ilerleyen 

yaşlarda da devam eder ve çocuğun kazanması gereken alışkanlıklar ve alması gereken sorumluluklar 

sekteye uğrar. Anne, çocuğunu sık sık uyarmaya başlar. Kendi ihtiyaçlarını karşılamadığı, destek 

beklediği, sorumluluk almadığı, söz dinlemediği için eleştirir.  

ÇOCUĞUMUN SOSYAL UYUMUNU NASIL GELİŞTİREBİLİRİM 

Bu yaş kreşe başlama yaşı olarak da bilinir. Bu yaş grubundaki çocuklarda “benmerkezci” 

özellikler hakimdir. Bu da paylaşma duygusunun gelişmesini engeller. Bu dönemde çocuğun yaşına 

uygun olan oyunları oynaması ve oyuncaklarını arkadaşlarıyla paylaşmasını sağlayacak ortamlarda 

bulunması gereklidir. Okulöncesi eğitimin önemi de bu noktada çok daha açık hale gelmektedir. 

Anneye bağımlı, basit kurallara uymayı başaramayan çocukların ilköğretime geçişi sancılı 

olmaktadır.    

Çocuğun birey olmaya geçiş sürecinde ödüllendirme tekniği kullanılarak, benmerkezci 

özelliğin etkisini azaltmak ve sosyal uyumun artmasını sağlamak, anne baba açısından önem 

taşımaktadır. 

ÇOCUĞUN 2 YAŞ SENDROMUNDA NASIL DAVRANMALIYIZ? 

Özellikle çocukların 2 yaş sendromu anneler için zorlu bir süreçtir. Bu nedenle 18 aylıktan 

sonra çocuklarınız her istediklerini yaptırmak için ağlayabilir, inatlaşabilir, isyankâr bir tutum 

sergileyebilir. Burada en önemli nokta çocuğa “yapma” dendiğinde o hareketi daha çok yapacaklarını 

bilmenizdir. Bu gibi durumlarda annenin çocuğun isteğiyle fazla ilgilenmemesi hatta çocuğun ilgisini 

farklı yönlere kaydırması yararlı olacaktır. Çocuk istediklerini bu yolla elde edemeyeceğini kısa 

sürede anlayıp vazgeçecektir. Eğer anne çocuğun yerli yersiz tüm isteklerini gerçekleştirir bir tutum 

sergilerse disiplin sorunları ilerde önlem alınamayacak bir seviyeye ulaşır.  

1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUKLARINIZA NELER ÖĞRETEBİLİRSİNİZ 

 Müzikli oyunlar    * Tekerleme ve basit şarkılar 

 Diş fırçalama     * Kaşık çatal kullanma 

 Dağıtılan oyuncakları toplama  * Kıyafet giyip çıkarma    

 El yüz yıkama     * Resim yapma 

 Şekilleri gösterme (kare, üçgen, daire)  

 Resimli kitapları anlatma, resimleri gösterme ve “bu nedir,nerededir” gibi sorulara cevap 

vermesini isteme 

 Kavramlar ( uzun kısa- soğuk sıcak-büyük küçük – alt,üst- ön, arka) 

 Renk ve sayıları tanıtma (kırmızı çorap, yeşil yaprak, 1 tane kuş, 2 tane balık gibi) 

KAYNAKÇA: 

“Eğitim Yaşamında Rehber”, Eğitim ve Rehberlik Dergisi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

2003, Eylül, Sayı 4. 
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1.4. MEMEDEN KESME  

           Sanem BAY 

Acıbadem Anaokulu 

 Rehber Öğretmeni 

EMZİRME NEDEN ÖNEMLİDİR? 

Emzirme,hem beslenme açısından hem de duygusal açıdan anne ve bebek için çok önemlidir. 

Anne sütünde bebeğinizi bedensel olarak koruyan, güçlendiren birçok madde vardır. Bunun yanında 

bebeğiniz ve sizin aranızdaki duygusal bağı arttırır. Göz teması ve ten temasının bir arada olmasını 

sağlar ki bu duygusal beslenme açısından oldukça önemlidir.  

BEBEĞİMİ NE ZAMANA KADAR EMZİRMELİYİM? 

Hekimler bebeğinizi doğumdan sonraki ilk yarım saat içerisinde emzirilmesini tavsiye 

etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü de, doğumdan sonraki ilk 6 ay hiçbir ek gıda verilmeden anne 

sütüyle beslenmesini, 6.aydan sonra uygun ek gıdalara geçilerek 2 yaşına kadar emzirilmesini 

önermektedir.  

BEBEĞİMİ NASIL MEMEDEN KESMELİYİM? 

Bu konuyla ilgili çeşitli görüşler mevcuttur. Birden bire memeden kesme, aşamalı olarak 

memeden kesme, memeden iğrendirerek memeden kesme, ayrılma yoluyla memeden kesme gibi. 

Ama hem anneyi hem de bebeği en az zorlayacak olan yöntem; aşamalı olarak memeden kesme ya da 

başka bir deyişle emzirme sayısını azaltarak memeden kesme yöntemidir. Bunu da şu şekilde 

yapabilirsiniz; bebeğinizi düzenli olarak günde kaç kez emzirdiğinizi belirleyin ve her hafta bir 

emzirme sayısını azaltın. Mesela; günde 4 kez emziriyorsanız, bunu ilk önce 3’e düşürün, sonra 2’ye, 

sonra 1’e ve en son olarak da emzirmeyi sonlandırın. Emzirme sayısını haftada bir azaltabileceğiniz 

gibi 2 haftada 1, 10 günde 1, 6 günde 1, 5 günde 1 de azaltabilirsiniz. Ama bu gün sayısı 5’in altına 

düşmemelidir. Çünkü bu durumda bebeğinizin yeni duruma alışması zor olacaktır. Bebeğinizin en 

çok sevdiği emzirme saati de en sona bırakılmalıdır. Örneğin; gece yatmadan önce emmek en çok 

hoşuna giden zamansa, bunu en sona bırakın. Kaldırdığınız emzirme saatlerinin yerine bebeğinize 

birşeyler yiyip içebileceği bir ara öğün koyabilirsiniz. Eğer bebeğiniz düzensiz olarak sizi emiyorsa, 

memeden kesmeden önce emzirme zamanlarını bir düzene sokmanızda fayda vardır.  

MEMEDEN KESME SÜRECİNDE BAZI SIKINTILAR YAŞANABİLİR Mİ? BU 

DURUMDA NE YAPILMALIDIR? 

Elbette bebeğiniz memeden kesilirken bu duruma karşı çıkabilir, kesildikten sonra memeyi bir 

süre daha arayabilir. Başka nesneleri, eşyaları, kendi parmağını emebilir. Tüm bunlar son derece 

normaldir. Bu durum sizi telaşlandırmasın. Çünkü bu sadece bebeğinizin kendini sakinleştirme 

yöntemidir.  

HAYATINDA FARKLI BİR DURUM VARSA, MEMEDEN KESME ZAMANI 

ERTELENMELİ MİDİR? 

Bebeğiniz için stres yaratan bir durumun varlığı, memeden kesmeyi zorlaştırır. Ev taşıma, diş 

çıkarma, ani hastalıklar gibi durumlarda memeden kesme bir süre ertelenebilir. Bu tür zamanlarda 

bebeğiniz sizi daha çok emmek isteyebilir ki bu durum son derece normaldir. Çünkü bebeğiniz 

emzirme sırasında kendini duygusal olarak rahat ve güvende hisseder. Dolayısıyla da anne 

memesinden uzaklaşmak istemez. Bu durumda stres yaratan durum, olay ortadan kalktıktan sonra 

aşamalı olarak memeden kesme yöntemini deneyebilirsiniz.  

MEMEDEN KESTİKTEN SONRA ÇOCUĞUMLA İLİŞKİM ETKİLENİR Mİ? 

Evet emzirme bebeğinizle aranızdaki en yoğun ilişkilerden biridir ama tek yoğun ilişki 

değildir. Bu yüzden bebeğinizi memeden kesmeyi kafanızda çok büyütmeyin ve zorlaştırmayın. 

Bebeğinizi memeden kestikten sonra da onunla yoğun duygusal temasa sahip birçok ilişki 

geliştirebilirsiniz. Dolayısıyla memeden kesme doğal bir süreçtir ve uygun şekilde davrandığınızda 

çocuğunuzla ilişkinizi olumsuz yönde etkilemez.   
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İĞRENDİRME YÖNTEMİ FAYDALI MIDIR? 

Bazen bebekler memeden kesilmekte zorlanırlar. Bu gibi durumlarda da anne memesine çocuğun 

hoşuna gitmeyecek biber, kahve gibi tatlar sürerek bebeği iğrendirme yoluna gider. Ancak bu durum 

asla önerilen bir yöntem değildir. Çocuğunuzun memeden kötü hatıralarla ve tiksinerek değil, stressiz 

ve doğal süreç içerisinde ayrılması gerekmektedir.  

 

KAYNAK: 

 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı, 3-6 Yaş Anne Destek Programı Eğitici El Kitabı, 2008. 
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1.5. TUVALET EĞİTİMİ (0-3 YAŞ)  

Sanem BAY 

Acıbadem Anaokulu 

Rehber Öğretmeni 

 

TUVALET EĞİTİMİ NEDİR? 

Tuvalet eğitimi dendiğinde aklımıza, çocuğun tuvalete gidip ihtiyacını gidermesi gelir fakat 

bu biraz eksik bir anlatımdır. Tuvalet eğitimi; çocuğunuzun yardım ve hatırlatma olmadan tuvaletinin 

geldiğini fark etmesi, tuvalete gidip ihtiyacını gidermesidir. Sizin defalarca hatırlama ve uyarınızdan 

sonra tuvaleti olduğunu fark edip tuvalete gitmesi demek değildir. Tuvalet eğitimi çocuğunuzun 

bağımsızlık içeren en önemli davranışlarından biridir.  

TUVALET EĞİTİMİNE NE ZAMAN BAŞLAMALIYIM? 

2 yaşından önce çocuğunuz tuvaletinin geldiğini fark etse bile tutamaz. Çünkü henüz gerekli kas 

kontrolüne sahip değildir. Bu yüzden 2 yaşından önce çocuğunuzu bezden çıkarmak için zorlamayın. 

Bazı anneler çok daha erken yaşlarda bu kontrolü kazandırdıklarını belirtebilirler. Ancak bu, annenin 

kontrolünde ve hatırlatmasıyla gerçekleşen durumlardır. Bizim tuvalet eğitiminde beklentimiz; 

bağımsızca bu ihtiyacını fark etmesi ve gidermesidir.  

TUVALET EĞİTİMİ NE ZAMAN TAMAMLANMALI? 

Bu noktada her alanda olduğu gibi çocukların bireysel farklılıkları göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ancak ortalama olarak 4-4,5 yaş civarında bir çocuğun hem gece hem gündüz mesane ve barsak 

kontrolünü kazanmış olmasını bekliyoruz.  

ÇOCUĞUMUN TUVALET EĞİTİMİNE HAZIR OLDUĞUNU NASIL ANLARIM? 

Birçok çocuk bu eğitime hazırlanmaya başladığını zaten fark ettirir. Bezi ya da kıyafeti ıslandığında 

bunu fark eder ve rahatsız olur, gündüzleri 2 saat kuru kalabilir, barsak hareketleri başladığında bir 

kenara- kapı arkasına gidip orada bezi ne yapar, öğle uykularından kuru kalkar, etrafındaki kişilerin 

banyo-tuvalet hareketlerini taklit eder. Bu noktada çocuğunuzun bu eğitime hazır olduğunu 

düşünebilirsiniz. Ancak onun duygusal olarak hazır oluşu da çok önemlidir. Eğer bezden çıkmaya 

direniyorsa zorlamayın ve ona zaman tanıyın. Çünkü zorlayıcı, baskıcı, cezalandırıcı bir tuvalet 

eğitimi çocuğunuzda kalıcı problemlere nede olabilir. Eğer çocuğunuzun hayatında; kardeş doğumu, 

ölüm, ev taşıma, anne-baba ayrılığı gibi farklı bir durum varsa bu süreci biraz ertelemek iyi olabilir. 

Çünkü çocuk için, öncelikle hayatında stres yaratan diğer olayın halledilmesi gerekir. Bundan sonra 

denemelere daha rahat başlayabilirsiniz.  

GÜNDÜZ TUVALET EĞİTİMİNİ NASIL VERMELİYİM? 

Öncelikle çocuğunuzun tuvaleti olsun ya da olmasın belirli bir düzen içinde tuvalete oturtun. 

Kahvaltıdan sonra, uykudan önce ya da sizin belirlediğiniz saatlerde. Çocuğunuz böylece hem 

tuvalete oturmaya alışacak hem de tuvaletinin gelişi düzene oturacaktır. Kasları henüz tam 

gelişmemiş olduğundan tuvalete oturur oturmaz tuvaletini yapamayabilir ya da hepsini bir anda 

yapamayabilir. Bu yüzden tuvalette biraz uzun oturması gerekir. Tuvalette oturduğu zamanın keyifli 

olması için de; tuvalette eline resimli kitaplar-dergiler ya da bir oyuncak verebilirsiniz. Böylece 

çocuğunuz tuvalette oturduğu süre boyunca sıkılmayacak ve bir an önce kalkmaya çalışmayacaktır. 

Çocuklar tuvalete düşmekten korkabilir. Bu yüzden büyük klozetlere küçültücü adaptör koymak iyi 

olabilir.   

Çocuğunuza tuvalet eğitimi için bilgilendirme yapabilirsiniz. “Bir şey içtiğimizde ve 

yediğimizde onlar içimizde bir torbada birikir. Bunlarında dışarıya çiş ve kaka olarak çıkması 

gerekir. Bu yüzden de hepimiz tuvalete gideriz. Çişin ya da kakan geldiğinde bana söyle, ben sana 

yardımcı olacağım. Çünkü çişini ve kakanı tuvalete yapman gerekir” yerinde bir açıklama olabilir. 

Bu şekilde hem tuvalete gitmesi gerektiğini belirtirsiniz hem de ondan tam olarak ne istediğinizi 

söylersiniz. Aslında çocuğa vurgulanması gereken şey şudur; tuvaletini yapman kötü bir şey değildir 

ama tuvaletini yaptığın yer önemlidir. “Tuvaletini yapacaksın ama tuvalete oturup yapacaksın” 
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Öncelikle öğle uykularında bezlememeye başlayın ve uyumadan önce mutlaka tuvalete 

götürün. Öğle uykularından kuru kalktığında onu takdir edin. Öpün, kocaman bir aferin deyin, 

kucaklayın, bu çocuğunuzu mutlu edecektir. Altını ıslattığında ise; sakın cezalandırmayın ve 

korkutmayın. “Yine mi altına yaptın” diyerek vurmak, “Bir daha altına yaparsan senin pipini 

keserim/ poponu yakarım” gibi korkutucu ifadeler kullanmak işinizi tahmin ettiğinizden daha fazla 

zorlaştırır. Ayrıca çocuğunuzda farklı sıkıntılara da neden olur.  

Sizin tuvalet ihtiyacınız olduğunda “çişim geldi, tuvalete gidiyorum” gibi cümleler kullanarak 

ona örnek olun. Kendi başına rahatlıkla indirip çekebileceği kıyafetler giydirin.  

Tuvaletten kalktıktan sonra sifonu çekmek ve ellerini yıkamak da bu eğitimin bir parçasıdır. 

Çocuğunuza bunu da öğretin. Tuvalet kontrolünü sağladıktan sonra kendini nasıl temizleyeceğini de 

öğretmeniz gerekir. Bu da adım adım yapılmalıdır. Önce belki sadece tuvalet musluğunu ona 

açtırmak ya da kapattırmak, daha sonra kendini kurulamasını buna eklemek ve son olarak da tüm 

temizliğini kendisinin yapmasını sağlamak gerekir.  

GECE TUVALET EĞİTİMİNİ NASIL VERMELİYİM? 

Çocuğunuz gündüz tuvalet kontrolünü tamamen kazandıktan sonra gece kontrolü için 

çalışmalara başlamalısınız. Çünkü gece tuvalet kontrolünü sağlamak biraz daha zordur. Gece eğitimi 

için de bir bilgilendirme gerekir. “Çişini ve kakanı gündüzleri bezine değil, tuvalete yapabiliyorsun. 

Bu çok güzel! Bundan sonra geceleri de altına bez bağlamayacağım. Eğer çişin ya da kakan geldiğini 

fark edersen beni uyandır” yerinde bir açıklama olabilir.  

Alışkanlığı edinene kadar belirli aralıklarla gece tuvalete kaldırın. İlk olarak çocuğunuz 

yatmadan önce tuvalete götürün. Ardından 2,5-3 saat sonra ya da siz yatmadan önce tuvalete götürün. 

Gece boyunca da 2,5-3 saatte bir çocuğunuzu uyandırın ve tuvalete götürün. Bu sizin için biraz zor 

olabilir fakat çocuğunuzun uykudayken tuvaletinin geldiğini hemen fark etmesi ve tuvalete gitmesi 

mümkün değildir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli şey; çocuğunuzu her tuvalete 

götürdüğünüzde onun uyanık olmasıdır. Yani çocuğunuzu kucağınıza alıp klozete oturtmak, yarı 

uykulu-yarı uyanık halde çişini/kakasını yapmasını sağlamak tuvalet eğitimi adına bir şey ifade 

etmez. Çocuğunuzun tuvalete kalktığının ve çişini/kakasını yaptığının farkında olması gerekir. Bunun 

için de uyanık olmalıdır.  

Bazı geceler altına bez bağlamak bazı gecelerse bağlamamak çocuğunuzun kafasını karıştırır 

ve edindirmek istediğiniz alışkanlığı edinmesini zorlaştırır. Bu yüzden altını bağlamayın ve muşamba 

sermeyin. Çocuk bunların varlığını fark ettiğinde “altına rahatlıkla yapabileceği” mesajını alacaktır.  

Akşamları sıvı alımını azaltın, gün içinde sıvı tüketimine yöneltin. Yatmadan 1-1,5 saat önce 

sıvı tüketimini kesin.  

Kuru kalktığı her sefer çocuğunuzu takdir edin. “Sen çok akıllı bir çocuksun, çişini 

yapmamışsın” şeklinde, kişiliğe yönelik bir takdir yerine davranışına yönelik bir takdir cümlesi 

kullanın. “Çişini yatağa yapmamışsın, bu harika!” ya da “Çişinin geldiğini fark edip uykudan 

uyandın, aferin benim kızıma/oğluma” gibi bir şey söylenebilir. Kazayla altına yaptığında 

cezalandırıcı ve korkutucu davranmayın.  

Çocuğunuz kontrol ve temizliği ile ilgili tüm davranışları alışkanlık haline getirene kadar sizin 

kararlı, düzenli ve sakin tavrınız oldukça önemlidir.  

ÇOCUĞUM BEN HATIRLATTIĞIMDA TUVALETE GİDİYOR AMA UYARMADIĞIM 

ZAMAN ALTINA KAÇIRIYOR. NE YAPMALIYIM?  

Bunun nedeni sizin verdiğiniz yanlış mesaj olabilir. Çocuğunuza sıklıkla “senin çişin gelmiş”, “çişin 

mi var senin kıvranıp duruyorsun” gibi şeyler söylemek, onun tuvaletinin gelip gelmediğini tek 

başına fark etmesini engeller. Sürekli bu şekilde uyarılar yaptığınızda çocuğunuz “ çişimin/kakamın 

geldiğini haber vermek annemin/babamın işi” şeklinde bir şey düşünecektir. Bunun yerine “çişin 

gelmiş mi git bir bak bakalım” demek daha uygundur. Bu ona, kendi durumuna dikkat etmesi 

gerektiği mesajını verir. Unutmayın ki; tuvaletinin geldiğini fark etmek çocuğunuzun işidir, sizin 

değil! 
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ÇOCUĞUM 5-6 YAŞINDA VE HALA GECE ALTINA KAÇIRIYOR. NE YAPMALIYIM? 

Bazen çocuklar gündüz kontrolünü tamamlamış olsalar da gece altlarını ıslatabilirler. Bu 

durumda çocuğun yaşına ve gündüz kontrolünü tam olarak kazanıp kazanmadığına bakmak gerekir. 

Çocuğunuzun gece altını ıslatmasının birçok nedeni olabilir. Öncelikle nedeni fizyolojik olabilir. 

Yani kaslarla, boşaltım sistemiyle ilgili bir problem olabilir. Bu yüzden, böyle bir durumun düzenli 

yaşanması durumunda bir doktora başvurmak gerekir.  

Eğer fizyolojik bir problem yoksa; psikolojik bir neden olduğu düşünülebilir. Özellikle de 

gece kontrolü sağlandıktan sonra tekrar altına yapmaya başladıysa, psikolojik nedenleri düşünmekte 

fayda vardır. Bu durumda bir psikolojik danışman ya da psikologdan yardım almak gerekir.  

Bir diğer neden ise; çocuğun uykusunun ağır oluşu olabilir. Buradaki tek sorun uyurken 

tuvaletinin geldiğini fark edip uyanamıyor olmasıdır. Bu durumda; aynı gece kontrolünü sağlamada 

olduğu gibi, çocuğunuzu yatırdıktan sonra gece boyunca 2,5-3 saatte birtuvalete götürmek gerekir. 

Yatmadan önce sıvı içmesini azaltmak ve yaklaşık 1-1,5 saat önce hiç sıvı vermemek önemlidir. 

Gece boyunca tam olarak uyandırarak tuvalete götürün. Tuvalete gittiğinin ve çişini/kakasını 

yaptığının farkında olmalıdır. Altına bez bağlamayın ve muşamba sermeyin. Çocuğunuz bunların 

varlığını fark ettiğinde “altına rahatlıkla yapabileceği” mesajını alacaktır.  

GECE YA DA GÜNDÜZ ALTINI ISLATTIĞINDA ISLAKLARINI ÇOCUĞUMA 

YIKATTIRMALI MIYIM? 

Hem gece hem de gündüz altına kaçırdığında çocuğunuza ıslaklarını temizlettirebilirsiniz. Pek 

çok anne-baba bu durumu çocuğa verilen bir ceza gibi görür. Ancak sizin tavrını ve hitabınız ile 

birlikte bu durum bir ceza olmaz, davranışının doğal sonucu ile karşılaşması olur.  

“Offf! Gene altına yapmışsın! Bıktım artık! Al bunları temizle de aklın başına gelsin!” gibi 

öfkeli bir çıkış yaptığınızda bu sert bir ceza olacaktır ve çocuğunuz yoğun bir suçluluk hissedecektir. 

Ama bizim istediğimiz çocuğun suçlanması değil. O yüzden bu tür çıkışlardan uzak durmalısınız. 

Bunun yerine sakin bir tonda ve suçlayıcı olmadan; “Çişinin geldiğini fark etmedin/edemedin 

sanırım” demek önemlidir. Ardından da “Al bakalım şunları bir sudan geçir, çişli kalmasınlar” 

denebilir. Burada beklediğimiz şey çocuğun ıslattığı kıyafetlerini tertemiz bir şekilde yıkamasını 

sağlamak değildir. istediğimiz şey; “Çişini kaçırabilirsin ama sonucunda olacaklarla da uğraşırsın. 

Çünkü bu senin sorumluluğun” mesajını vermektir. Temizliğin bir parçası olmak, yani kıyafetlerini 

sudan geçirmek, çarşaflarını suya bastırmak, kurularını siz sererken size yardım etmek, kuru 

kıyafetlerini kendi başına giymek; çocuğunuza verdiğiniz bir ceza değildir. sadece kendi davranışının 

sorumluluğunu almaktır.  

TUVALETTE ONUNLA BERABER OLMALI MIYIM? 

Çocuğunuzu ilk andan itibaren tuvalette yalnız bırakmak ve kendi başına tüm ihtiyaçlarını 

karşılamasını beklemek gerçekçi bir beklenti değildir. Bu durumda da yine çocuğu adım adım 

alıştırmak gerekir. İlk önce onunla birlikte tuvalete gidin ve tuvaleti bitene kadar yanında bekleyin. 

Daha sonrasında tek başına tuvalete gitmesi konusunda onu desteklemelisiniz. Onu tuvalete götürün 

fakat yanında beklemeyin. Tuvaleti bittiğinde size seslenmesini isteyin, temizliğine yardımcı olun. 

Bir sonraki adımda; tuvaletin kapısına kadar onunla gidin ama çocuğunuz tuvalete kendi girsin ve 

otursun. Temizliğine yardımcı olabilirsiniz ama çocuğunuzu da bu işe dahil edin. Son olarak da 

çocuğunuz kendi başına tuvalete gitmeli ve temizliğini en az yardımla (mümkünse hiç yardım 

gerekmeden) gerçekleştirebilmelidir.  

Çocuğunuzun tuvalette tek başına ihtiyacını gidermesi, sizin dışarıda beklemeniz, işi 

bittiğinde onun izni ile içeri girmeniz, içeri girerken kapıyı çalmanız, çocuğunuzun mahremiyeti ve 

kişisel sınırlarını öğrenmesi açısından da oldukça önemlidir. Ancak özellikle erken yaşlarda, umumi 

tuvaletlerde yalnız kalmamasını sağlamak da istismar açısından önleyici olacaktır.  

KAYNAKÇA: 

1. Anne Çocuk Eğitim Vakfı, 3-6 Yaş Anne Destek Programı Eğitici El Kitabı, 2008. 

2. Dr. Wheeler, Maria, Herkes İçin Tuvalet Eğitimi, Gün Yayıncılık, İstanbul.  
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1.6. OYUN VE OYUNCAK SEÇİMİ (0-3 YAŞ) 

Gülşah TOPALOĞLU 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu  

Rehber Öğretmeni 

 

OYUN NEDİR? 

 Çocuğun zihinsel kapasitesini geliştiren bir faaliyettir. Dış dünyanın kavranılması, 

öğrenilmesi ve hayata hazırlanmanın en keyifli yoludur. Çocuğun içsel duygularını, çatışmalarını, 

kaygılarını yansıttığı duyguları tanıma ve anlama aracıdır. Ailelerin çocuklarıyla iletişim kurma ve 

çocuğun sıkıntılarını çözmek için vakit geçirme fırsatı yaratan bir faaliyettir. Bu noktada oyunun ne 

olmadığını da açıklamak gerekir. Büyükleri rahatsız etmeden bir köşede çocuğun oyalandığı; 

sadece eğlendirici hatta oyalayıcı nafile bir faaliyet değildir. Eğitim çağında ki çocuklar için zaman 

kaybı değildir. Çocuktur, hepsi oynar. Anlamı yok denmemelidir. Çünkü oyun çocuğun en önemli 

işidir. 

 OYUNUN ÇOCUĞUN GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR? 

Oyunun Çocuğun Fiziksel Gelişimine Katkısı  

Oyun sırasında çocuğun bazı hareketleri sürekli olarak tekrarlaması, doğal olarak onun kas 

gelişimini hızlandırır. Çocukların yürüme, koşma, atlama, tırmanma gibi eylemlerle sürekli hareket 

halinde olmaları, onların büyük kas gelişimini;  koparma, kesme, tutma, yoğurma, delme, boyama 

gibi etkinlikleri tekrarlaması küçük kas gelişimini destekler. 

Oyunun Çocuğun Duygusal Gelişimine Katkısı  

 Çocuk, gerçek yaşamda kendisini rahatsız eden durumları ve diğer insanlarla paylaşamadığı 

duygularını oyununa yansıtabilir, oyun yoluyla ifade edebilir. Çocuk, ailede yaşanılan herhangi bir 

olumsuz olayı, kardeş kıskançlığını, korkularını, sevinç, acıma, kaygı, dostluk, düşmanlık, sevme, 

sevilme, güven duyma gibi birçok duygusal tepkiyi ve bu tepkileri kontrol etmeyi oyun olayı öğrenir. 

Oyunun Çocuğun Sosyal Gelişimine Katkısı  

 Öncelikle oyun, çocuğun kişisel ve toplumsal alışkanlıkları kazanmasını sağlar. 

 Çocuğun çevresindeki insanlarla iletişim kurmasını, işbirliği yapmasını ve yardımlaşma 

becerilerini geliştirir. 

 Çocuk, oyun yoluyla teşekkür etme, günaydın, iyi geceler deme gibi sözel kuralları ve sıra 

bekleme, konuşan birini dinleme gibi kuralları öğrenir. 

 Başkalarına saygı gösterme, başkalarının ve kendi haklarını koruma, verilen görevleri 

üstlenme, karar verip uygulayabilme, işbirliği yapabilme gibi toplumsal kuralları öğrenir. 

 Oyunla çocuğun doğru-yanlış, iyi-kötü, güzel-çirkin, haklı-haksız gibi ahlaki kavramları 

geliştirir. 

Oyunun Çocuğun Zihinsel Gelişimine Katkısı  

 Oyun, çocuğa araştırma, nesneleri tanıma ve problem çözme imkanı tanır. Bu yolla çocuk, 

büyüklük, şekil, renk, boyut, ağırlık gibi çok sayıda kavramı öğrenir. Bunun yanı sıra eşleştirme, 

sıralama, analiz, sentez ve problem çözme gibi zihinsel işlemleri gerçekleştirir.  

Oyunun Çocuğun Dil Gelişimine Katkısı  

 Oyun, çocuğun dil gelişiminde önemli bir role sahiptir. Çocuğun dil becerileri ebeveynleriyle 

oynadıkları sözlü oyunlar, kendisine anlatılan masallar ve ninniler aracılığıyla gelişir. Çocuklar 

kardeşleriyle veya diğer çocuklarıyla oyunlarında yeni sözcükler kazanırlar. Oyun, çocuğun sıra alma 

ve karşılıklı sohbet becerilerini geliştirir. Anne ya da çocuğa bakan kişinin çocukla birlikte 

gerçekleştirdiği oyun etkinlikleri, iletişim araçlarını öğretme ve kullanmada ideal bir ortam oluşturur.  
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Oyunun Çocuğun Yaratıcılığının Gelişimine Katkısı  

 Çocuğun yaşamında önemli bir yer tutan oyun gerçek ile hayal dünyası arasında bir köprü 

işlevi görür. Çocuk için yaratma ortamı olan oyun, çocuğun yaratıcılığını geliştirir.  Yaratıcı oyun 

çocukların daha önceden belirlenmiş metinler ve kurallar olmadan, gelişim düzeyine uygun, değişik 

şartlarda tek başlarına ya da gruplar halinde kendi koydukları kurallarla oynadıkları oyundur. Birçok 

el işi etkinlikleri, su, kum, havuzu ve bahçede oynanan oyunlar  çocuklara yaratıcılık için olanak 

tanır.  

0-3 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN OYNADIKLARI OYUNLAR NELERDİR? 

Çocuğun oyun tercihi yaşına ve bireysel özelliklerine göre farklılaşır.  Çocuklar yaşamın ilk 

döneminde bedeniyle oynar, nesneleri yakalar, ağzına götürür, nesneleri atarak arkasından bakar ve 

çıkardığı sesleri dinler. Çocuk için bu davranışlar oyundur. 2 yaşa doğru tek başlarına oynar, sonra 

başkalarının oyunlarını izler ve daha sonra yanlarında başka çocuklar olmasına rağmen onlarla 

iletişime girmeden kendi başlarına oynarlar. Çocuk oyun sırasında bağımsızdır, ancak seçtiği 

faaliyetler onu diğer çocukların yakınına getirir. 2-4 yaş arasında çocuklar arasındaki iletişim çok 

azdır. Bir oyuncağı istemek, düşüncelerini söylemek gibi az iletişim gerektiren durumlarda 

birbirleriyle etkileşirler.  

Aynı zamanda 2 yaş civarı hayali oyunlar oynamaya başlarlar. Çocuk, oyununda sevdiği 

hayvanla konuşur, bir kapağı direksiyon yapabilir. Çevresinde gördüğü olayları ve insanları taklit 

etmeye başlar. Oyunlarında anne baba, olur bebeğine bakar.  

 

0-3 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA UYGUN OYUN VE OYUNCAKLAR  

0-9 aylık  

Müzik kutuları (kurmalı veya elektronik) 

Hareketli oyuncaklar 

Kucaklanacak oyuncaklar  

Basit şiir, ninni ve şarkılar 

Ses çıkartan tahta ve plastik oyuncaklar 

Diş kaşıma halkaları 

Bez oyuncaklar 

Çocukların rahatça tutabilecekleri çıngıraklar 

Büyük renkli küre ve küpler 

Rüzgar çanları 

Kumaş kitaplar 

Renkli resim ve portreler 

9 aylıktan- 1yaşına kadar 

Çadır bezinden salıncak 

Küpler ve basit bloklar 

Büyük tahta çivilerle geçme oyuncaklar 

Top 

Tef, makara, zil, davul, 

Ağır olmayan kapaklı tencereler 

Takıp sökmek için plastik cıvata ve somunlar 

12-18 aylık 

İtmeli çekmeli ses çıkartan oyuncaklar 

Üstüne çıkılabilecek,içine girilebilecek büyüklükte oyuncaklar 

Boş tahta ve mukavva kutular 

Oyuncak süpürge, faraş ve bezler 

Öykü cd 

Resimli kitaplar 
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18 aylık-2 yaşına kadar 

Tahta çekiç, çivi ve çakma panoları 

Tahta, bez ve plastik hayvanlar 

Su havuzu 

Evde dışarıda salıncak 

Kum havuzu ve kum oyuncakları 

Kazı için kürek, kova 

Küçük bebek, fasulye torbaları 

Şiir kaset, cd ve kitapları 

2-2.5 yaş 

Oyuncak bebek ve bebek malzemeleri 

Plastik oyuncak tabak, çanak, çay takımları, yemek pişirme gereçleri 

Yumurta çırpıcağı 

Leğen, oyuncak ütü 

Su oyuncakları 

Şişirilebilir toplar 

Büyük kamyon ve trenler 

Sallanan at 

İş tezgahı, tahta tornavida, çekiç vs. 

Oyuncak telefon 

Müzik aletleri, zil, tef 

Yumuşak tebeşir, pastel boya ve kağıt  

2.5 -3 yaş 

Boncuk ve gerekli ip 

Sabunla balon yapma 

6-8 parçalı basit yap-boz 

Oyuncak mutfak donanımı 

Trenler 

Büyük bloklar 

Tekerlekli el arabası ve küçük arabalar 

Büyük fırçalar ve suluboya için büyük boylarda resim kağıdı 

Oyuncak araba ve üç tekerlekli bisiklet 

Oluklu mukavva 

Oyun masası ve sandalyeler 

Hayvanat bahçesi ve sirk gezisi 

Kullanılacak görseller: adı gecen oyuncaklar 

ANNE -BABALARIN ÇOCUKLARINA OYUN ORTAMI HAZIRLARKEN DİKKAT 

ETMESİ GEREKENLER NELERDİR? 

 Çocuklar için belirli oyun alanları düzenlenmelidir. Çocuklar kendilerine ait bir ortamda daha 

rahat oyun kurarlar. Bundan dolayı çocuklara oyun oynamak için ayrılmış, yetişkinlerin pek 

müdahale etmedikleri, güvenli bir yer gösterilmelidir. Çocukların oturma odasında, mutfakta, 

yatak odasında vs. oynamaları hem tehlikeli hem de rahatsız edici olabilir.  

 

Çocuğa ev içinde sabit bir oyun alanının ayrılması, çocuğun sınırları öğrenmesi ve sorumluluk 

kazanması açısından da oldukça faydalıdır. Oyuncaklar çocuğun rahatça alabileceği, oynamak 

istediğini seçebileceği ve geri koyabileceği şekilde düzenlemelidir. Çocukların eli altında çok 

oyuncak ve oyun malzemesi olduğunda, ne ile oynayacakları hususunda bir karar verme güçlüğü 

çekerler ve hiç bir oyuncakta karar verip onun üzerine bir oyun kuramazlar. Gereğinden fazla 

oyuncak ve oyun malzemesi daha iyi oyun demek değildir.  Çocuklara kendi gelişim düzeylerine 

uygun ve gereği kadar oyuncak alınmalıdır. Ayrıca çok fazla oyuncağı olan çocuklarda başladığı 
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faaliyete devam etme ile ilgili problemler oluşabilir ve çocuğun yaratıcılığı engellenebilir. 

Önemli olan çocuğun gelişim düzeyine uygun ve ihtiyacına yönelik oyuncaklarının olmasıdır.  

 Çocuğun anne-babası ile birlikte oyun oynaması, çocuğun oyununun daha uzun sürmesini ve 

zenginleşmesini sağlar. Anne-babayla oynanan oyun, çocuğun çevresini saran dünyayı 

keşfetmesi ve değişik roller deneyebilmesi için çocuğa güven verir. Anne-babaların oyun 

oynarken çocuklarının coşkusuna katılması, oyunun heyecanını onlarla paylaşması, çocuğun 

doğru davranışını taklit etmeleri birlikte geçirilen zamanı daha verimli kılar. 

 Oyun anında çocuktan asla oyununu birden bire bırakması istenilmemeli, gerekli durumlarda ön 

uyaranlarda bulunularak oyununu bitirmesi için zaman tanınmalıdır. 

 Çocuklar için hem kendi başlarına oynayabilecekleri, hem diğer çocuklarla oynayabilecekleri ve 

de zaman zaman anne babasıyla oynayabileceği ortamlar oluşturmak gerekir. Çocuğunuzu 

mümkün olduğunca park, açık alanlar, deniz kenarı, kum havuzları gibi ev dışındaki oyun 

oynayabileceği alanlara götürün. 

ANNE-BABALAR OYUNCAK SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMESİ GEREKİR? 

Güvenli oyuncaklar seçin:  

Anne babalar oyuncak seçerken oyuncağın çocukları için güvenli olup olmadığına dikkat 

etmelidirler.  

 Bebekler için tutabileceği fakat yutamayacağı oyuncaklar seçin.  

 Ahşap malzemeden yapılmış oyuncaklar doğal olmaları sebebiyle diğer oyuncak malzemelerine 

göre daha sağlıklıdır. Tahta oyuncakların kıymıksız kenar ve köşelerinin hafifçe yuvarlatılmış 

olmasına dikkat edin.  

 Koku çıkaran oyuncaklar tercih etmeyin. Bu tür oyuncaklardan çıkan kokular çocuklarda 

alışkanlık ve uyuşukluğa neden olabilir.  

 Peluş oyuncakların üzerindeki düğme, kurdele, ip ve diğer parçaları sökün. Çünkü bebek 

tarafından kopartılıp yutulabilir. 

 Sıvıyla doldurulmuş diş kaşıma halkaları ve diğer oyuncaklar konusunda dikkatli olunmalı sızıntı 

olup olmadığı kontrol edilmelidir. 

 Çıngırak gibi oyuncakların içleri her an açılabileceği unutulmamalı bu nedenle içleri şeker 

kristalleri gibi maddelerle doldurulmalıdır. 

 Oyuncakların üzerinde anne babaya oyuncağın nasıl sunulması gerektiğine ilişkin ve 

tehlikelerini belirten dikkat çekici, okunaklı ve Türkçe yazılmış uyarılara dikkat edin. 

 Kırılmış oyuncakları atın ya da onarın.  

 Oyuncakların konacağı sepetlere dikkat edin. Üstten açılan oyuncak sandıklarının kapakları 

çocukların ellerine veya başlarına düşebilir.  

Oyuncak çocuğun gelişimine uygun olmalıdır. Bunun için çocuğun ihtiyaçlarına cevap vermeyen, 

fazla gösterişli ve pahalı oyuncaklar yerine, onun kaslarını çalıştıracak, girişimciliğini, hayal gücünü 

artıracak, problem çözmeyi ve yaratıcılığı artıran oyuncakları tercih edin. 

Çocuğun Cinsiyeti: Oyuncak seçiminde çocuğun cinsiyetinden ziyade çocuğun gelişimi, yaşı ve 

ilgilerine dikkat ediniz.  

Oyuncak Çeşitliliği: Oyuncak alırken çocuğunuzun sahip olduğu oyuncakları göz önünde 

bulundurun. Değişik nitelikteki oyuncaklar değişik nitelikte oyun imkânları sunarlar. Çocuklar yeni 

oyuncaklar gibi evdeki oyuncaklarına yeni parçalar eklemekten hoşlanırlar. Hayvanat bahçesine 

eklenecek yeni bir hayvan çocuğunuz için çok çekici sizin için de ekonomik olabilir.  

Oyuncak, çocuğunuzun gördüğü anda, yapısal özelliklerini ve kullanımı kolayca kavrayacağı 

nitelikte olmalıdır.  

 Oyuncakların büyüklükleri, şekilleri ve renkleri çocuk psikolojisine uygun olmalıdır 

 Bebekler çok açık mavi veya pembe rengi algılayamadıkları için bu renkte oyuncaklar tercih 

edilmemeli. 

 Çocuklar canlı, çekici renkleri tercih ederler; gri bir top yerine kırmızı bir top gibi. 
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 Çocuklar kendilerini yoracak karmakarışık renkler yerine, birkaç renkte sade olarak boyanmış 

oyuncakları severler. 

 Oyuncak çocukların hayal güçlerini ve oyunlarını belirleyen en önemli etmenlerden biri 

olduğu için, gerçeği pek saptırmamalıdır. Hayvanların komik bir biçimde oyuncaklaştırılması 

çocuklarda hayvanlar dünyası hakkında yanlış fikirlerin oluşmasına neden olabilir.  

 Oyuncakların büyüklükleri çocukların fiziksel kapasitelerine uygun olmalıdır. Çocuğunuz 

oyuncakları rahatça kavrayabilmeli ve taşıyabilmelidirler.  

Pahalı oyuncak iyi oyuncak değildir. Oyuncağın fiyatından ziyade kalitesine, yeni ve farklı oyunlar 

oluşturabilmesi ve dayanıklılığına dikkat edilmelidir.  

 

ANNE BABALARIN ÇOCUKLARIYLA OYUN OYNARKEN NELERE DİKKAT ETMESİ 

GEREKİR? 

 Çocuğunuzla oyun oynarken gülümseyerek ve mümkün olduğunca göz göze gelerek, neşeli 

bir ortam oluşturmaya çalışın. 

 Bebeğinizin el ve ayak parmaklarıyla oynayarak, vücudundaki organlara dokunarak ismini 

söyleyebilirsiniz. 

 Çocuğunuzun farklı şekiller, renkler görmesini ve sesler duymasını sağlayın, eşyalara 

      dokunmasına fırsat verin ve sonra tanıyabilmesi için ne olduğunu söyleyin.  

 Bebeğinizin elinde tutması için, mandal, plastik bardak, kaşık, çıngırak gibi değişik şekillerde 

eşya ve oyuncaklar vererek ellerini kullanmasını sağlayabilirsiniz. 

 Bebeğinizle yumuşak ses tonuyla konuşun ve şarkılar söyleyin. 

 Çocuğunuzla birlikte resimli kitaplara bakarak ve müzik dinleyerek güzel bir oyun ortamı 

oluşturabilirsiniz. 

 Oyunu çocuğunuzun yönlendirmesine izin verin. Oynadığınız oyunlarda ona bir şeyler 

öğretmek yerine onun hareketlerini izleyin ve o size ne yapmanızı söylüyorsa onu yapın. 

Sizin bu davranışınız onun hayal gücünü ve kendine güvenini geliştirecektir. 

 Oyun sırasında çocuğunuzun seçimlerini yargılamayın ya da düzeltmeyin.  

 Oyun sırasında çözemediği bir sorun olursa ona sorunun çözümü konusunda zaman verin ve 

gerektiğinde hadi birlikte düşünelim,  sen bunu yapabilirsin gibi ifadeler kullanın. 

 

0-3 YAŞ GRUBUNA UYGUN OYUNLAR NELERDİR? 

Sonay UÇANKAN 

Kadıköy RAM Müdürü 

0-1 Yaş İşlevsel Oyunlar 

Bip Bip Oyunu 

Araba oyunu gibi oynanır; sözler söylendikçe, çocuğun aynı yerlerine dokunulur. 

Araba geldi, 

Durakta durdu, 

Bip bip 

Çevren çevren çemberlik oyunu 

Çevren çevren çemberlik ( Parmakla, avuç içine halkalar çizilir ) 

Ortasında pınarcık ( Parmakla, avuç ortasına vurulur ) 

Bir kuş gelmiş su içmiş (Parmak avuç ortasına vurulur, yukarıya kaldırılır,kuşun su içerken yaptığı ) 

Sonra pırrr diye uçmuş ( Denir, elle kuşun uçup gitmesi canlandırılır ) 

Araba Oyunu 

Araba (denir çocuğun çenesine dokunulur) 

Maraba (denir çocuğun çenesine dokunulur) 

Cip (denir çocuğun çenesine dokunulur) 

Bip (denir çocuğun çenesine dokunulur) 
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Beş kardeş oyunu 

Beş minik kardeş varmış  ( Beş parmak gösterilir ) 

Bir gün ava gitmişler  

Bir kuş görmüşler 

Bu tutmuş ( Baş parmak tutulur, sağa sola sallanır ) 

Bu temizlemiş ( İşaret parmağı tutulur, sallanır ) 

Bu pişirmiş ( Orta parmak tutulur, sallanır ) 

Bu yemiş ( Yüzük parmağı tutulur, sallanır ) 

Bu da ( Küçük parmak tutulur )  

"Hani bana, hani bana ?" demiş. ( Küçük parmak sallanır ) 

"Yok sana, yok sana" demişler. 

"Ben de gider ararım, Ben de gider ararım" ( Bu sözler yinelenirken, uygulayıcı ikinci ve üçüncü 

parmakları ile yürüyüş öykünmesi yaparak, çocuğun bileğinden koluna doğru parmaklarını yürütür 

ve koltuk altına vararak çocuğu gıdıklar, gıdıklarken de aşağıdaki sözleri söyler : )"gıdı gıdı, gıdı gıdı  

Tel sarar oyunu 

Tel sarar Ayşe tel sarar ( Eller yukarı kaldırılarak, sağa sola döndürülür ) 

Tel bulamazsa ne sarar ( Ellerle soru devinimi yapılır ) 

Komşunun oğlunu sarar ( Çocuğa sarılma devinimi yapılır ) 

Not : Ayşe yerine, çocuğun adı neyse o söylenir.  

Çocuk erkekse son satırda "Komşunun kızını sarar" denilir. 

Köşe Bakkalı Oyunu 

Köşe bakkalı ( denir, çocuğun çenesi elle tutulur ) 

Kapalı çarşı ( denir, ağız gösterilir ) 

Horhor çeşmesi ( denir, burun tutulur ) 

Elmacılar ( denir, yanaklara değilir ) 

Aynacılar ( denir, gözler gösterilir ) 

Kemancılar ( denir, kaşlar sıvazlanır ) 

Düz bayır ( denir, alna dokunulur ) 

Karışık çayır ( denir, saçlar karıştırılır ) 

Sar makarayı oyunu 

Sar sar makarayı eller önde tutulur, birbiri çevresinde yün sarar gibi döndürülür  

Çöz çöz makarayı ( Devinim tersine yapılır ) 

On kilo yağ ( İki el on parmak açılarak ileriye uzatılır ) 

On kilo bal ( Aynı devinim yinelenir ) 

Yala yala bitmez ( Avuçları yalama devinimi yapılır ) 

Beşi sana ( Beş parmak açılır ve çocuğa gösterilir ) 

Beşi bana ( Beş parmak açılır ve göğse konur ) 

Kediye cık cık ( Yok anlamına gelen cık cık sesi çıkarılır, Baş ve ellerle yok devinimi yapılır ) 

Yukarıda verilen tekerlemeli örneklerden başka tür işlev oyunları da uygulanabilir. Örneğin top 

oyunu, gazete oyunu vb. 

Top oyunu 

Oturabilen bir çocuğun önüne topu yuvarlayınız. Çocuğun bu topu tutmaya size doğru yuvarlamaya 

çalışacağını görürsünüz. Çocuk emekleyebiliyorsa, bu kez de topu yakalayabilmek için ona doğru 

sürünmeye çalışacaktır. Bunlar gibi başka devinimler de oyun sırasında bulunabilir. 

Gazete oyunu 

Çocuk, bir yetişkinin gazete sayfalarını çevirirken çıkan kağıt hışırtısını duyarsa, gazeteyi 

yakalamaya çalışacak; başarabilirse, aynı hışırtıyı duyabilmek için kendisi de gazeteyi tutmayı ve 

sayfa çevirmeyi deneyecektir. Başka gazeteler bulsa, kağıt hışırtısının kendisine vereceği heyecanı 

yeniden tatmak için gene gazeteyle oynayacaktır. 
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Özerklik dönemi işlev oyunları ( 1-3 yaş ) 

Parmak Oyunları 

Çal Kapıyı 

Çal kapıyı çal ( Sağ elin işaret parmağıyla alna vurularak, kapı çalma öykünmesi yapılır ) 

Bak pencereden ( her iki elin işaret ve baş parmakları iki gözün önünde birleştirilir, gözlük gibi halka 

yapılır )  

Çevir mandalı (Burun el ile bükülür ) 

Gir içeri ( sağ elin işaret parmağı, ağzın içine sokulur ) 

Al bir iskemle ( Kulak memelerinden biri tutulur, çekilir ) 

Otur şuraya ( Öteki kulak memesi tutulur, çekilir ) 

Nasılsın bu gün Ayşe ? ( Çene tutulur, sallanır ) 

  ( Ayşe adı, çocuğun adına göre değiştirilerek söylenir ) 

Ben bir ağacım ( Öykünme ) 

Ben bir ağacım ( Ayakta, eller yanda, dik durulur ) 

Dallarım var benim (kollar, başın yukarısına kaldırılır, avuçlar kapatılır ) 

Dallarım BİR çiçek açtı ( Bir parmak açılır ) 

Dallarım İKİ çiçek açtı ( ikinci parmak açılır ) 

Dallarım ÜÇ çiçek açtı ( üçüncü parmak açılır ) 

Dallarım DÖRT çiçek açtı ( dördüncü parmak açılır ) 

Dallarım BEŞ çiçek açtı ( beşinci parmak açılır ) 

Dallarım ALTI çiçek açtı ( altıncı parmak açılır ) 

Dallarım YEDİ çiçek açtı ( yedinci parmak açılır ) 

Dallarım SEKİZ çiçek açtı sekizinci parmak açılır ) 

Dallarım DOKUZ çiçek açtı dokuzuncu parmak açılır ) 

Dallarım ON çiçek açtı ( onuncu parmak açılır ) 

Bir rüzgar çıktı Yukarıdaki kollar, bedenle birlikte öne doğru eğilir, sağa sola sallanır ; rüzgardan 

sallanan ağaç öykünmesi yapılır ) 

Vuvvv… vuuuvvv..   vuuuuvv… ( sesle rüzgar öykünmesi yapılır ) 

Yağmur yağdı ; şıp şıp şıp ( parmaklarla yağmur öykünmesi yapılır ) 

Tüm çiçekler döküldü ( parmaklar, kollar indirilir ) 

On Parmak 

Benim on parmağım var ( iki elin parmakları açılarak gösterilir ) 

Tümüyle benim ( eller, parmaklar açık olarak göğüste kavuşturulur ) 

Onlarla ben her şeyi yaparım. 

Sımsıkı kapar ( her iki el yumulur ) 

Kocaman açarım ( iki elin parmakları açılır ) 

Birbirine kavuştururum ( eller kavuşturulur ) 

Arkama saklarım ( eller arkaya saklanır ) 

Yukarıya kaldırır ( kollar yukarıya, gerinerek kaldırılır ) 

Aşağıya indiririm ( kollar bedenin iki yanına sarkıtılır ) 

Sonra kucağımda dinlendiririm ( eller rahatça kavuşturulup kucağa konur ) 

Parmaklarım 

Sağ elimde beş parmak ( Sağ elin beş parmağı gösterilir ) 

Sol elimde beş parmak ( Sol elin beş parmağı gösterilir ) 

Sen de istersen say bak 

Say bak, say bak, sayy bak. 

Bir-iki-üç-dört-beş ( Sağ elin parmakları sırayla açılarak sayılır ) 

Bir-iki-üç-dört-beş ( Sol elin parmakları sırayla açılarak sayılır ) 

Hepsi eder on parmak ( Her iki elin parmakları açılarak gösterilir ) 

Sen de istersen say bak 

Say bak, say bak, sayy bak. 

Bir-iki-üç-dört-beş-altı-yedi-sekiz-dokuz-on ( Her iki eldeki parmakların tümü sırayla açılarak sayılır  
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Ali ile Ayşe 

Bu oyun, iki elin baş parmakları ile oynanır. Sağ elin baş parmağı "Ali", sol elin baş parmağı "Ayşe" 

olur. Avuç kapalı durur. 

Bir gün Ali evden çıkmış ( Baş parmak yumuk elden yukarı kaldırılır ) 

Sağa bakmış kimse yok 

Sola bakmış kimse yok 

Aşağı bakmış kimse yok 

Yukarı bakmış kimse yok ( sağa, sola, aşağı, yukarı bakma işlemleri, baş parmakla yapılır ) 

Girmiş içeri 

Biraz sonra  

İkisi birden evden çıkmışlar ( iki baş parmak avuç içinden çıkartılır ) 

Sağa bakmışlar kimse yok 

Sol bakmışlar kimse yok 

Aşağı bakmışlar kimse yok 

Yukarı bakmışlar kimse yok ( her iki baş parmak, aynı devinimleri yapar ) 

Karşılıklı bakışmışlar ( baş parmakların iç kısımları, birbirini görecek biçimde karşı karşıya getirilir ) 

Günaydın ALİ 

Günaydın AYŞE 

demişler… ( baş parmaklar birbirine değdirilir ) 

Oynamışlar, oynamışlar ( baş parmaklar oynama öyküntüsü yaparak, oynatılır ) 

Yorulmuşlar… ( parmaklar durur ) 

Ayşe'nin annesi çağırmış 

Ali'nin annesi çağırmış 

Hoşça kal ALİ 

Hoşça kal AYŞE 

demişler… ( baş parmaklar birbirine değdirilir ) 

Evlerine girmişler. ( baş parmaklar avuç içine saklanır ) 

Üç Topum Var 

Benim üç topum var. 

İşte en küçük topum ( baş parmak ve işaret parmağı birleştirilerek bu iki parmakla halka yapılır, 

gösterilir ) 

İşte ortanca topum ( iki elin baş parmakları birbirine, iki elin işaret parmakları birbirine birleştirilir, 

ortanca topu simgeleyen bir halka yapılır, gösterilir ) 

İşte bu da kocaman topum (iki kol öne uzatılır, ellerin uçları birbirine birleştirilir, halka yapılır, 

gösterilir) 

Haydi gelin bu üç topu 

Bir kez daha gösterelim ( aynı sözlerle, aynı devinimler yinelenir  

Dedemin Gözlükleri 

Uyurken dedem 

Gözlükleri gözündeymiş ( iki elle yuvarlak gözlük işareti yapılır ve eller gözlerin üzerine konur ) 

Unutmuş gözlüklerin gözünde olduğunu 

Uyanınca başlamış aramaya ( sağa, sola bakılarak arama öykünmesi yapılır ) 

Aramış, taramış bulamamış ( eller arkaya saklanır ) 

Bir de bakmış ki 

Gözlükler gözündeymiş ( eller gözlük gibi yapılır ve gözlere konur ) 

Gözüm kulağım, elim ayağım 

İşte gözüm ( sağ göz, sağ elle kapatılır ) 

İşte kulağım Sağ kulak, sağ elle tutulur 

Bu görmek için ( baş parmak ve işaret parmağı ile yuvarlak yapılır, göze yerleştirilir ) 

Bu duymak için ( el kulağın arkasına konularak, ses duyuyormuş gibi yapılır ) 
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İşte elim ( sağ el gösterilir ) 

İşte ayağım ( sağ ayak gösterilir ) 

Bu tutmak için ( sağ elle bir şey tutuluyor gibi yapılır ) 

Bu yürümek ve koşmak için ( durduğu yerde yürür gibi, koşar gibi yapılır ) 

Minik Arı 

Anneme minicik bir arı götürüyorum ( iki elin avuçları birleştirilip, yuvarlak yapılır. İki el içinde bir 

şey varmış gibi tutulur ) 

Çok sevinecek 

Kim bilir ne diyecek ? 

Ufff…soktu elimi ! ( arı sokmuş gibi yapılır, acıyla parmaklar açılır, eller silkelenir ) 

Sağ El, Sol El 

İşte sağ elim ( sol el ile sağ ele dokunulur, sağ el gösterilir ) 

Bu da sol elim ( sağ el ile sol ele dokunulur, sol el gösterilir ) 

Bu sağ kolum ( sol el ile sağ kola dokunulur, sağ kol gösterilir ) 

Bu da sol kolum ( sağ el ile sol kola dokunulur, sol kol gösterilir ) 

İki kolumu havaya kaldırırım ( iki kol yukarıya kaldırılır ) 

Ellerimi, avuçlarımı birbirine vurur  

İşte böyle şap şap yaparım. ( iki el havada, avuçlar birbirine vurularak ses çıkarılır ) 

Saat 

Bir saatim var minicik (iki elin avuçları, içinde bir şey varmış gibi birbirine çapraz olarak birleştirilir) 

Kulağıma koyarım ( birleştirilmiş eller kulağa götürülür ) 

Tik tak'ını duyarım,   Tik tak, tik tak ( denirken, dinliyormuş gibi yapılır ) 

Çocuklar dinleme öykünmesi yaparlarken öğretmen şunları söyler ; 

"Haydi şimdi çocuklar………………oyununa başlayalım." 

( bunun üzerine çocuklar da, avuçlarındaki saati bir kenara koyar gibi yaparlar. Öğretmenin adını 

söylediği oyuna başlanır.) 

NOT : Bu parmak oyunu, bir başka oyuna başlamadan önce oynanır. 
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1.6. İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM (0-3 YAŞ) 

Murat BAYRAKDAR 

Dosteller EÇEM ve İşitme Engelliler İ.Ö.O. 

Müdür Yardımcısı 
 

Burak ŞAHİN 

Mehmet Beyazıt Lisesi  

Rehber Öğretmeni 
 
 

Esat TELATAR 

Kadıköy Ticaret Lisesi 

Rehber Öğretmeni 

 0-1 YAŞ ÇOCUĞU KENDİNİ NASIL İFADE EDER? 

 

               

       Dünyaya yeni gelen bebeğin yaşamının ilk aylarından başlayarak 

anne sıcaklığına, annenin ses tonuna, kendini tutuş şekline, annenin 

beden titreşimine karşı büyük ölçüde duyarlı olduğu kesindir.Anne 

sevgisinin bebeğe dengeli,sürekli ve tutarlı verilebilmesi bebeğin 

beslenmesi kadar önemlidir. Çocuğunuz ilk 6 ay bağlanma ihtiyacı ile 

hareket eder. Bu dönemde çocuk anneye yakın olmak ister. Böylece 

hem beslenme hem de dış dünyadan gelecek olumsuz etkilerden 

korunur. Aynı zamanda anneye, yakınlarına varsa bakıcıya güven 

duymak ister. 6-7 aylıkken bağlanma ihtiyacı değişiklik gösterir. 

Çünkü bu dönemde bebek çevresinde daha özgür davranmaya, sürünmeye, emeklemeye başlar, 

böylelikle kendine bakan kimseye yaklaşma gücünü edinmiş olur. 

    Çocukların anneye bağlılık gösterdikleri dönem, çevreyi tanıma yeteneklerin de geliştiği döneme 

rastlar, çevreyi araştırmak için anneden kopup ayrılmaları gerekmektedir. Bu nedenle 40 haftalık 

bebeklerin temel sosyal sorunlarından birisi, bağlılık ve kopma arasındaki çelişkiyi 

çözümleyebilmektir. Bebekler anneye bağlılık gösterirler çünkü çevreyi bir süre araştırdıktan sonra 

sığınabilecekleri dönebilecekleri tek güvenilir dayanak annedir. Eğer anne çocuğun yanında değilse 

ve etrafta yabancılar varsa kopma ve araştırma davranışında azalma görülür. Eğer anne çocuğun 

yanında ise çocuk ilginç çevreyi araştırmak için onu terk eder. Çocuklar çevreyi ilginç buldukları 

oranda bu araştırma davranışı artacak ve anneden ayrı geçirilen süre artacaktır. Özetleyecek olursak 

birinci yılın sonlarında bebeklerde korku yaratan durumlarda bağlılık,  diğer durumlarda ise kopma 

eğilimi egemen olacaktır. 

2-3 YAŞ ÇOCUĞU KENDİNİ NASIL İFADE EDER? 

   2 ve 3 yaş çocuklarının temel özelliği özerklik duygusunun 

gelişmesidir. Artık çocuklar, kendi başlarına ayağa kalkabilir ve 

kendi başlarına dünyayı araştırmaya başlarlar. Kullandıkları 

dilde yeni bulunmuş özerkliği ve bir kendilik duygusunu belli 

eder; durmadan “ben” ve “benim” sözcüklerini kullanırlar. En 

çarpıcı olanı da özerkliklerini tek bir sözcükle “hayır” sözcüğü 

ile ifade etmeleridir. İki yaşındakiler sanki aynı fikirde olmak 

bağımsızlıklarından tümüyle vazgeçmek anlamı 

taşıyormuşçasına “evet” sözcüğünü söylemez görünmektedir. 

Güçlü ısrarlı “hayır”ları ile dış dünyaya meydan okurlar. Anne babaların genelde paniğe 

kapılmalarına sebep olsa da bu son derece normal bir gelişim gerekliliğidir. 

Siz anne babaların çocuğunuz ile sağlıklı ve etkili bir iletişim kurabilmeniz için kendinize güvenli, 

kendinize ve çocuklarınıza karşı saygılı, çocuklarınızın sorunlarına karşı duyarlı, işbirlikçi, 

çocuklarınızın duygu ve düşüncelerini paylaşabilen ve kabul edici bir tutum içinde olmanız gerekir. 
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0-1 yaş arası yetişkinlerin dikkatini bir nesneye ya da olaya çekme ve çevrelerindeki yetişkinlerle 

etkileşim olmak üzere iki önemli iletişimsel amaç gözlenir. Anne –baba olarak siz yetişkinlerin 

görevi çocuğunuzdan gelecek uyaranları bu doğrultuda değerlendirerek ebeveynlerin dikkatini 

çekmek istediği alanda çocuğun ihtiyacını karşılamak ya da etkileşimi sürdürmektir. 

 

0-3 YAŞ ARASI İLETİŞİM BECERİLERİ NELERDİR? 

   Çocuklarda iletişim becerileri doğum öncesi dönemde gelişmeye başlar. Doğum öncesi ses 

perdesindeki değişiklikleri fark eder. Çocuğunuz İkinci ayda hatta doğumla annenin konuşmasına 

tepki verir. Doğumdan sonra dokuzuncu aya kadar ağlar, gülümser, ünlü sesler çıkarır, güler, elini 

uzatır, verme, işaret etme ve gösterme hareketleri yapar. Yeni doğanlar yetersiz ya da eksik 

iletişimsel davranışlar üretmektedirler. Bu davranışlara anlam yükleyen ise çocuğu yetiştiren 

bireylerdir.  

İki ile üç yaş arasında iletişimde işbirliği yapabilir. Soru sorulmasını ve cevap beklenmesini anlar. 

Dili farklı amaçlar için kullanır. Olumlu tarzda söylenen basit emirlere itaat eder. Üç yaşla birlikte 

soruyla ilgili cevap verir konuları çok çabuk değiştirebilir. Bebekliğin ilk aşamalarında ağlamalara 

anlamlar yüklenmekte ya da cıvıldama, agulama gibi çevrede konuşulan dilin ezgisini içeren iletişim 

birimlerinin kullanılmaya başlanması ile birlikte iletişimsel amaçların kullanılmaya başlanması söz 

konusu olmaktadır. Daha sonra bu iletişimsel amaçlar, sözlü dilin tüm olanakları ile birlikte 

şekillenmekte ve çeşitlenmektedir. Orijinal iletiyi tekrar etme ya da genişletme veya umursamama 

yer almaktadır. çocuklarının eksik anlatımlı sözcüklerini O neydi? Pardon?”, NASIL  ne soruları

 “Ne tür bir şey?”, “Nerede?”, “Göster, KİM,GİBİ ifadelerle düzeltmeleri ya da 

YİNELİYEREK YENİDEN oluşturmaları İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRECEKTİR. .Çocuklar tek bir 

sözcüğü, birçok farklı durumu aktarma amacıyla kullanabilmektedir. Atta demekle babamla parka 

gidip sallanacağım demek isteyebilir ebeveynler olarak onu anlasak da atta demek yerine 

çocuğunuzun söylediğini genişleterek doğru şekilde geri ifade etmeniz çocuğun dil gelişimini 

desteleyecektir. 

0-3 YAŞ EMPATİ (KARŞISINDAKİ KİŞİNİN DUYGULARININ FARKINA VARMA)  

GELİŞİMİ NASILDIR? 

Çocuklarda empati gelişimi Global Empati, Egosantrik empati, Diğerlerinin duygularına karşı 

duyulan empati olmak üzere 3 aşamada gerçekleşir. 

Global Empati 

 

 
 İlk yılda gözlemlenir. Eğer bebek duygusunu ifade eden birisinin etrafında ise o duyguyu 

yaşayabilir.Örneğin; başka bir bebeğin ağladığını duyduğunda ağlamaya başlayabilir. 

Egosantrik empati;12 ile 18 ay civarında çocuk kendi kimliğinden haberdar olduğunda 

başlamaktadır. Çocuktan başkalarının mutsuzluğuna üzülerek cevap verir ama üzgün kişinin bu 

sorununu kendileri için rahatlatıcı olan(kendilerini teselli eden veya mutlu eden) bir şeyi ona vererek 

çözmeye çalışırlar. 
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 Diğerlerinin duygularına karşı duyulan empati;iki veya üç yaş civarında başlar ilkokul 

boyunca devam eder.Çocuklar bu aşamada diğerlerinin duygularına önem verirler.Kısmen de olsa o 

duyguları yaşarlar ve diğerlerinin üzüntüsüne egosantrik olamayan şekilde karşılık verirler.  

Anne ile empatik bağ kuran çocukların diğerlerine oranla daha fazla empatik tepki gösterdiği 

bilinmektedir. 

3 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARDA DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞİMİ 

 Bir iki yaş arasındaki çocuk bir oyuncak ile ilgileniyorsa onun dikkatini başka bir yere 

çevirmek neredeye imkansızdır. Çocuk o anda meşgulken sizi dinleyip dinlemediğini fark 

edemezsiniz hatta duyup duymadığından emin olamazsınız.Konuşmadan önce her defasında çocuğun 

dikkatinin çekmek gerekir. 

İki üç yaş arasında çocukların dikkati daha esnektir. Dikkatini etkinlikten kendinize veya 

tekrar etkinliğe kolayca yönlendirebilirsiniz. Konuşmadan önce yine çocuğun dikkatini çekmek 

gerekir. Çocuk yaptığı işi kolayca bırakıp dinlemeye hazır olacaktır.Ancak etkinliğe dönme isteğini 

göz önünde bulundurarak belirtilmek istenen kısa sürede söylenmelidir. 

 

0-3 YAŞ SÖZSÜZ İLETİŞİM NASILDIR? 

 

 

Yetişkinler gibi çocuklar da pek çok 

sessiz iletişim biçimi kullanırlar 

özellikle hayatın ilk dönemlerinde bu 

kullanımlar daha yoğundur. Bebekler 

gülümser istediklerini parmakla 

gösterir ve el sallarlar. Göz kontağı da 

sessiz iletişimde kullanılan 

öğelerdendir. İletişimi kurma, devam 

ettirme ve iletişimin etkili olmasında 

önemlidir mimikler yüz ifadeleri 

çocuğun konuşmaya dikkatini sağlar. Gözle iletişim kurma, karşıdaki kişiye ilgi ile dinlendiği, saygı 

duyulduğu ve önemsendiği mesajını iletir. Çocuklarda bu mesajı aynı yetişkinlerde olduğu gibi alır. 

Bu sebeple çocukla kurulan ilişkide onun göz hizasına inmek iletişimin vazgeçilmez unsurudur. 

Bebeklerin yüz yüze iletişimde annenin yüz ifadesi ile ses tonunu eşleştirerek duygusal tepkileri fark 

ettikleri görülmüştür. 

 

 

 

KAYNAKÇA 
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1.7. OKUL ÖNCESİ (ANAOKULU) EĞİTİMİNİN ÖNEMİ (0-3 YAŞ) 

 

Sonay UÇANKAN 

Kadıköy Rehberlik Araştırma  

Merkezi Müdürü 
 

 Sanem LAÇİN 

Kazım İşmen Lisesi 

Rehber Öğretmeni 
 

 Deniz ÇANGA 

İnönü İ.Ö.O. Rehber Öğretmeni 

 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİDİR?  

     Okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum açısından birçok faydası vardır. 0-6 yaş 

arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. 

Beyin yapısı ve fonksiyonlarının gelişiminin üçte ikilik bölümü 0-4 yaş arasında tamamlanmaktadır. 

Erken çocukluk dönemindeki deneyimler beynin çalışma biçimi için belirleyicidir. Yapılan 

çalışmalar okul öncesi eğitim alan çocuklarda okula devam oranlarının ve okul başarısının daha 

yüksek olduğunu göstermiştir. Okul öncesi eğitim; bireyin gelişimi destekleyerek, yetişkinlik 

döneminde de kişilerin daha üretici ve verimli olmalarını ve sahip oldukları potansiyeli tam olarak 

kullanmalarını sağlar.  

Çocukların gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını ve yeteneklerini göz önüne alan, 

sağlıklı bir biçimde fiziksel, duygusal, sosyal ve zihinsel yönden gelişimlerini destekleyen anasınıfı 

ortamı sağlanmalıdır. 

Olumlu kişilik temellerinin atıldığı, çocukların yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarıldığı, 

kendilerine güven duymalarının sağlandığı, ebeveyn ve eğitimcilerin etkin olduğu kaliteli bir okul 

öncesi eğitim programına katılan çocukların diğer çocuklara kıyasla gelecekte okul başarılarının daha 

yüksek, ve gelişim açısından daha yetkin olduklarını araştırmalar göstermiştir. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN YARARLARI 

NELERDİR? 

Çocukların zeka puanlarını yükseltir, Sınıfta 

kalma ve okul eğitiminden ayrılma oranı düşer, 

Çocukların beslenme ve sağlık durumunda iyileşme 

sağlar, Daha olumlu ebeveyn-çocuk ilişkisine zemin 

hazırlar. Bu dönemde çocuğun etkileşimde 

bulunabildiği, O’nun gelişimini destekleyen bir 

ortamda bulunması gerekmektedir. Erken çocukluk 

eğitimi çocuğun okul gelişiminin başlangıç 

noktasıdır. Okul öncesi eğitim, çocukların ve 

ülkemiz insanının uzun vadede daha üretken, daha 

yaratıcı, sorun çözmede daha yetkin olmasını sağlar.  

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNE BAŞLAMAK İÇİN EN UYGUN YAŞ NEDİR? 

Okul öncesi eğitim için hazır olma yaşı her çocuk için aynı değildir. Genel olarak ana okuluna 

başlama yaşının 2-4 yaş arası olduğunu söyleyebiliriz. Gelişimsel olarak bazı çocuklar 2 yaşında, 

bazı çocuklar da 3-4 yaşında ana okuluna başlamak için hazır olabilmektedir. Annenin çalışması 

nedeniyle daha önceden anneden ayrı kalmaya alışık olan, ihtiyaçlarını konuşarak veya başka 

biçimlerde ifade edebilen, basit komutları izleyebilen, yürüme ve koşma gibi kaba motor 

fonksiyonları gelişmiş olan çocuklar hangi yaşta olurlarsa olsunlar, anaokuluna başlayabilirler. 

Konuşma, yeme, hırçınlık, saldırganlık, büyüklerden ayrılamama, aşırı hareketlilik gibi sorunları olan 

çocukların anaokuluna gitmeleri de özellikle tavsiye edilebilmektedir. 
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YAŞANABİLECEK ZORLUKLAR NELERDİR, NASIL MOTİVASYON SAĞLANIR?  

Çocukların yeni ortamlara uyum yeteneği çok yüksektir. Ancak onun bu uyum yeteneğinin anne-

babalar tarafınızdan engellenmemesi gerekir. Aileler çocuklarını kreşe başlatma kararı verdiğinde, 

çocuktan önce anne-baba olarak kendilerinin buna gerçekten hazırlanması ve kararlarından emin 

olması gereklidir.  Anne-babalar çocuğun kreşe başlatma kararı konusunda ne kadar rahat olursa, 

çocuklar da, kendileri de o kadar az sorun yaşarlar. Anaokuluna başlamadan önce çocukla okul 

hakkında bol bol konuşmak, anaokullarında sıklıkla yapılan faaliyetleri çocuğa yavaş yavaş tanıtmak 

önemlidir. Örneğin evde makasla kağıt kesmeye ve boya kalemlerine alışkın bir çocuk, anaokulunda 

da aynı kağıt ve boyaları görünce rahatlar. Anne-babaların çocuğunuzun önemli bir adım atmakta 

olduğunu kabul etmeleri ve onu desteklemeleri önemli olmakla birlikte, farkında olarak veya 

olmayarak, bu değişiklik konusunun üzerinde çok fazla durmaları, yaşayacağı değişikliği çok fazla 

vurgulamaları da çocuğun kaygısını artırabilir. 

Bağımlı yetişmiş, çok çekingen, kendine güveni az olan çocuklar ve kural tanımayan çocukların 

anaokuluna başlamasında değişik sorunlar yaşanır. Çekingen çocuklarda öğretmen yardımı 

olmadığında çekingenlik ve güvensizliğin artması gözlenebilir. Bu gibi durumlarda öğretmenle 

işbirliği yapılarak, çocuğun kendini ifade etmesinin sağlanması önemlidir. Sınır ve kural tanımayan 

çocukların da diğer çocuklara ve okul eşyalarına zarar vermesi sorunu yaşanabilir. Yine aynı şekilde 

öğretmenlerle işbirliği yapılarak, sınır ve kuralların bu çocuklara öğretilmesi sağlanabilir. 

ÇOCUK ANAOKULUNDAN KORKUYORSA, NELER YAPMAK GEREKİR?  

Anne-babasından hiç ayrı kalmamış çocukların anaokuluna başlamadan önce kısa süreli ayrılıklara 

hazırlanması faydalı olur. Hiç ayrılık yaşamamış çocuğun aniden farklı bir ortamda yalnız kalması 

endişe ve kaygıyı fazla hissetmesine neden olabilir. Bu nedenle çocuğun kısa süreli ayrılıklara 

alışması için önceden hafta sonu bir yakınına bırakılması, gün içinde belli saatlerde evde ya da başka 

bir ortamda anneden ayrı biriyle kalması tavsiye edilir. 

Her yeni ortama girmenin çocuklarda ve yetişkinlerde belli düzeyde bir kaygı oluşturması doğaldır. 

Ancak anne-babanın farkında olarak veya olmayarak, bu değişiklik ve kaygının üzerinde çok fazla 

durması, kendilerinin de kaygılı olması çocuğun kaygısını artırabilir. Küçük çocuklar sözel olarak 

ifade etmeseler de, davranış ve mimiklerinden anne-babalarının neler hissettiğini çok iyi anlarlar. 

Eğer anne-baba çocuğu kreşe başlattığı için suçluluk ya da kaygı duyuyorsa, büyük olasılıkla çocuk 

da bunu hissedecektir. Çocuğun kreşe rahat bir şekilde uyum sağlaması ve burada mutlu olması için 

öncelikle anne-babanın bu konuda kararlı, rahat ve emin davranması çok önemlidir. Çocuğu kreşe 

gönderme kararı konusunda anne-baba ne kadar sakin ve emin davranırsa, çocuk da kendini o kadar 

güvende hissedecektir.  

EĞER ÇOCUK ANNESİNDEN AYRILMAK İSTEMEZSE, NELER YAPMAK GEREKİR?  

Her çocuk seçme şansı verilirse, doğal olarak annesi ile 

kalmak ister. Ancak çocuk kendisi için doğru olanı 

değerlendirme kapasitesine sahip değildir. Bu nedenle 

anaokuluna başlama gibi çok önemli bir kararının çocuğun 

anlık isteklerine bakılmaksızın anne-baba tarafından 

verilmesi gerekir. Çocuğun istemediği taktirde okuldan 

alınacağını bilmesi veya bunu sezmesi, okula uyumunu ve 

düzenli devam etmesinin sağlanmasını zorlaştırır, hatta 

bazı hallerde imkansız hale sokar.Bu nedenle, anaokulu ile 

ilgili önemli bir sorun ya da hastalık durumu olmadığı 

sürece okuldan ayrılmasının söz konusu olmadığı çocuğa 

anlatılmalıdır.  

Çocuğun kısa süreli ayrılıklara alışması için hafta sonu bir yakınına bırakılması, gün içinde belli 

saatlerde evde ya da başka bir ortamda anneden ayrı biriyle kalması tavsiye edilir. 
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İlk birkaç gün çocuğun yeni ortama güven duyması ve aşinalık kazanması için öğretmenlerin 

önerileri doğrultusunda anne-baba anaokulunda belli bir süre kalabilir. Ancak bunun birkaç günü 

geçmemesi ve anaokuluna bırakırken anne-babanın vedalaşma süresini kısa tutması ve tutarlı 

davranması önerilir. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE ÇOCUKLAR NE TÜR BECERİLERİ KAZANIR?  

Çocuklar okul öncesi eğitim ile sosyal, duygusal 

fiziksel ve zihinsel birçok beceri kazanır ve 

geliştirirler. Sosyal olarak paylaşmayı, sıra 

beklemeyi, kurallara uymayı, karşılıklı 

konuşmayı, oyun kurmayı, yaşıtları ile çıkan 

çatışmaları çözmeyi, kendini korumayı ve diğer 

çocukların haklarına saygı göstermeyi öğrenir. 

Yemek, uyku, tuvalet gibi özbakım becerilerini 

kazanmak, anne-babadan ayrı kalmak duygusal 

gelişimine katkıda bulunarak kendine güvenini 

artırır. Ana okullarındaki kesme, yapıştırma, 

boyama, kalem kullanma gibi faaliyetlerin 

düzenli olarak yapılması ise çocukların ince 

motor becerilerini geliştirir. Ayrıca koşma, 

zıplama, fırlatma, tırmanma gibi faaliyetlerle de 

kaba motor fonksiyonlarını kullanır ve geliştirir. 

Anaokulundaki nesneleri eşleştirme, 

sınıflandırma, ölçme, gözlem yapma ve fikirler 

üretme gibi çeşitli faaliyetler çocuğun matematik 

ve bilim becerilerinin gelişmesini sağlar. 

Canlandırma, taklit ve hayali oyunlar sayesinde 

hayal gücü gelişir. Arkadaşları ve öğretmenleri ile 

konuşmak dil becerilerini geliştirir. Kitapları 

incelemek, boyama ve çizimler yapmak, 

arkadaşlarına mektup yazmak gibi faaliyetler de 

dikkat ve konsantrasyonun artmasına ve erken 

okuma ve yazma yetilerinin gelişmesine yardımcı 

olur. Anaokulu çocuğun yaratıcı yönlerini ve ilgi 

alanlarını ortaya çıkarmak açısından da önem 

taşır. 
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2. OKUL ÖNCESİ (3-6 Yaş)  

 

2.1.ÇOCUĞUM NASIL GELİŞİYOR? (3-6 YAŞ)  

Sanem BAY 

Acıbadem Anaokulu 

 Rehber Öğretmeni 

ÇOCUĞUM BEDENSEL OLARAK NASIL GELİŞİYOR? 

İlk 2 yılda hızlı bir artış gösteren boy uzaması, 2 yaşından itibaren, daha yavaş fakat sürekli 

bir artış gösterir. Kilodaki artış da boydaki gibi yavaş fakat süreklidir. Çocuğunuzun sağlıklı olması 

demek kilolu olması demek değildir. Çocuğunuzun yemeklerden gerekli vitaminleri alabilmesi bu 

noktada önemlidir. 6 yaş civarında çocuğunuzun süt dişleri dökülmeye başlar ve yerine kalıcı dişler 

çıkar.  

Çocuğunuz yürümeye başladıktan sonra hareket kabiliyetinde yoğun bir gelişim gösterir. 3-4 

yaşlarında ayak değiştirerek merdiven çıkmaya başlar. Üç tekerlekli bisiklete biner. 4 yaşında kalemi 

yetişkin gibi tutup kullanabilir. 4-5 yaşlarında bedenini daha kontrollü, dengeli ve becerikli bir 

şekilde kullanır. Zıplama, içi dolu kapları taşıma, top atıp tutma gibi davranışları yapabilir. Basit 

müzik aletlerini yardımla çalabilir. 5 yaşında ince çizgiler üzerinde yürüyebilir. Örnek olunduğunda 

şekilleri kopya edebilir. 5-6 yaşlarında denge etkinlikleri ile daha ilgilidir. Müzikteki ritme uygun 

hareket edebilir. Çizdiği resimlerdeki ayrıntılar çoğalır. Renk kullanımı artar.  

ÇOCUĞUMUN BEDENSEL GELİŞİMİNİ NASIL DESTEKLEYEBİLİRİM? 

 Çocuğunuza rahat hareket edebileceği alanlar yaratın. Atlama, 

zıplama, top oynama, koşma gibi davranışlarını evde ve dışarıda 

destekleyin. Çocuğunuz ne kadar çok hareket ederse kasları o 

oranda gelişir ve daha becerikli hale gelir.  

 Daha az TV izlemesini sağlayarak daha aktif olabileceği alanlara 

yönlendirin. 3-6 yaş arasındaki çocukların günlük TV izleme 

süresi 1 saati aşmamalıdır. 

 Hareket etmek için mutlaka özel ve yapılandırılmış zamanlara 

ve mekanlara ihtiyaç yoktur. Hareket etmeyi günlük hayatın bir 

parçası haline getirin. Asansör yerine merdivenleri kullanın, kısa 

mesafelere yürüyün.  

 Ellerini, parmaklarını kullanabileceği etkinlikleri destekleyin, 

buna yönelik oyunlar oynayın. Kalem- boya-makas kullanma, 

oyun hamuru ile oynama, düğme ilikleme, fermuar çekme-

kapatma, çekme-koparma gibi ellerini ve parmaklarını 

kullanabileceği davranışları yaptırın. Bu davranışlar hem el 

kaslarını geliştirecek hem de el-göz koordinasyonunu 

sağlamasına yardımcı olacaktır.  

 Kıyafetlerini kendi giyip çıkarması, yemeğini kendi yemesi yönünde izin verici ve destekleyici 

olun böylece hem kaslarını geliştirecek hem de özbakım ile ilgili sorumluluk almasını 

sağlayacaktır.  

 Çocuğunuzu bir müzik aleti çalması, spor yapması, resim yapması gibi sportif- sanatsal 

etkinliklere düzenli olarak dahil edin. Bu durum da yine hem kaslarını geliştirecek hem de 

çocuğunuzu sosyal-duygusal yönden destekleyecektir.  
 

ÇOCUĞUM ZİHİNSEL OLARAK NASIL GELİŞİYOR? 

Çocuğunuzun zihinsel gelişimini oluşturan birçok faaliyet olur. Bunlar; öğrenme, hafıza, 

muhakeme etme becerisi, problem çözme, dili kullanma, yaratıcılıktır. Bu becerileri birbirinden 

bağımsız düşünmemek gerekir. Her bir beceri diğeri ile ilişkilidir. Çocuğunuzun sağlıklı bir zihinsel 
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gelişime sahip olmasını istiyorsanız bu sistemlerin hepsinin gelişimini desteklemelisiniz. Çünkü bu 

sistemlerde olabilecek her hangi bir problem diğer sistemlerin de etkilenmesine neden olabilir. 

Çocuğunuz farklı şekillerde öğrenebilir. Öğrendiği bilgileri kalıcı hale getirmek için farklı 

yöntemler kullanabilir. Örneğin; karşılaştırır, sıralar, neden-sonuç ilişkisi kurmaya çalışır, sorular 

sorar, dokunur, kendi yapmaya çalışır. Çocuklar bir şeyi en iyi kendileri yaptığında öğrenir. Bu 

yüzden ona fırsat vermeniz öğrenmesi açısından önemlidir. Öğrendikleri bilgiyi hatırlamaları gerekir. 

Bunun için de yeni bilgiyi bolca kullanmaları gerekir.  

Dili kullanmak, düşüncelerin ifade ediliş biçimlerinden biridir. Dil gelişimi hem zihinsel, hem 

sosyal- duygusal gelişimin temelidir. Çocuğunuz kendini ne kadar iyi ifade edebilirse o oranda 

sağlıklı ve başarılı olur. 

Problem çözme becerisi, çocuğunuzun zihinsel olarak kazanacağı en önemli becerilerden 

biridir. Çünkü hayatı boyunca pek çok alanda, durumda, konuda işine çok yarayacak bir beceridir.  

Bu dönemde çocuğunuz mantık kurallarına uygun düşünemez. Çocuklar bir nesnenin dikkat 

çekici özelliklerine odaklanır, bu nedenle de diğer özelliklerini gözden kaçırırlar. Korunum ilkesi 

henüz gelişmemiştir. Bunu anlamak için, aynı miktarda su dolu olan iki bardaktan birini ince-uzun 

bir bardağa, diğerini de daha geniş bir bardağa çocuğunuzun gözü önünde boşaltın. Çocuğunuz ince-

uzun bardaktaki su daha yüksek göründüğü için onun daha çok olduğunu söyleyecektir. 

ÇOCUĞUMUN ZİHİNSEL GELİŞİMİNİ NASIL DESTEKLEYEBİLİRİM? 

 Çocuğunuzun öğrenmesini desteklemek için farklı ortamlar sunun. Müze, çarşı, park, banka gibi 

her yer çocuğunuz için bir öğrenme ortamı olabilir.  

 Çocuğunuzun sorularına sabırla, açıklayıcı ve doğru cevaplar verin. Onunla bol bol konuşun ve 

konuşmasını destekleyin.  

 Yaşadığı olayları, gördüğü kişileri..vs. ona hatırlatmak için sohbet edin.  

 Sorun çözme becerisini desteklemek adına; kendi karşılaştığı problemleri çözmek için ona 

fırsatlar verin, farklı bakış açıları geliştirmesi için destekleyin. Örneğin; “Böyle olursa nasıl olur? 

Bu durumda sen ne yapabilirsin? Başka ne yapılabilir?” gibi sorular sorun ve cevap vermesine 

fırsat verin.  

 Sorduğu her soruya hemen yanıt vermeyin. Düşünmesini sağlamak için aynı soruyu ona sorun. 

“Sen bunun nasıl olduğunu düşünüyorsun? Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun?” 

 Çocuğunuza renkli ve çeşitli boya malzemeleri verin. Onlarla boyama yapmasına, resim 

çizmesine fırsat verin. Yapacağı resimlerde siz yönlendirici olmayın. Bırakın hayal gücünü 

kullansın.  

 İki resim arasındaki farkı bulma, resimdeki saçma şeyleri bulma gibi oyunlar oynayın. 

 Yap-boz türü oyuncaklarla oynamasını sağlayın.  

 Gerekli güvenlik önlemlerini alarak makas kullanmasını destekleyin.  

 Evinizdeki artık malzemeleri kullanarak beraber oyuncaklar yapın.  

 Çocuğunuza farklı kavramları öğretin.  

ÇOCUĞUM SOSYAL- DUYGUSAL OLARAK NASIL GELİŞİYOR? 

Çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişimi; tüm 

çevresi ile uyumlu, güvenli ve sağlıklı ilişkiler kurmasıdır. 

Çocuklar 3 yaşından itibaren artık yaşıtları ile birlikte 

olmak ister. Akran ilişkileri de bu yaşla birlikte daha 

fazlalaşır ve gelişir.  

Çocukların bu dönemde çevreye karşı tükenmez bir 

merakları vardır. Gördükleri, duydukları, farkına 

vardıkları her şeyle ilgili soru sorarlar. Oyun oynamak 

hayatlarındaki en önemli olaydır. Artık yemek yeme,   
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giyinme gibi kendi işlerini kendileri yapabilirler. Bu yaşlarda anne-babasından daha rahat ve daha 

uzun süre ayrı kalabilirler.  

Bu yaştaki çocuğunuz artık kendi duygularını, karşısındaki kişilerin duygularını anlayabilir ve 

ifade edebilir. Duygular sonucunda oluşan davranışları ya da yapılan davranışların altındaki duyguyu 

yakalayabilir. Aynı şekilde yaşadığı duygusunu uygun şekilde göstermesi ve ifade etmesine olanak 

sağlanabilir. Birine ya da bir şeye kızdığında gidip vurmak yerine uygun şekilde neler yapabileceği 

hakkında çocuğunuzla konuşabilirsiniz. Sizin yönlendirmeniz ve sorularınız ile uygun davranışları 

bulabilir.  

Çocuğunuzun kendine dair (kişiliğine, bedenine, özelliklerine..v.b) algıları da bu dönemde 

oluşmaya başlar. Çocuğunuzun kendine dair olumlu- olumsuz, gerçekçi- gerçekçi olmayan bir algı 

geliştirmesi sizin tavır ve geri bildiriminize bağlıdır. Çocuğunuza sıklıkla “şişko kızım, sakar seni, 

amma da korkaksın” gibi olumsuz şeyler söylüyorsanız, çocuğunuzun kendine ilişkin algısı da 

olumsuz olacaktır. Ancak çocuğunuza olumlu ve gerçekçi geri bildirimler vermeniz onun 

özgüveninin gelişmesi açısından son derece önemlidir. Bunu yaparken davranışlarına yönelik ve 

fiziksel-kişisel özelliklerine yönelik geri bildirimler verebilirsiniz. Çocuğunuzun hoşlanmadığınız ya 

da değiştirmesini istediğiniz davranışları olabilir. Bu davranışlarla ilgili olarak çocuğunuzla 

konuşurken kişiliğine yönelik söylemler konuyu çözülebilir kılmaz, aksine onun sosyal-duygusal 

açıdan yıpranmasına ve olumsuz etkilenmesine yol açar. 

Bu noktada çocuğunuzu başka kişilerle kıyaslamamaya da dikkat etmek gerekir. Hiçbir anne- 

babanın çocuğu kendini kötü hissetsin ya da kötü olsun diye kıyaslamadığını biliyoruz. Ancak 

kıyaslama hiçbir zaman çocuğunuzda olumlu davranış ve durumlara neden olmaz. Aksine size ve 

kıyaslandığı kişiye karşı olumsuz duygular hissetmesine neden olur.  

Çocuğunuz bu yaşta kuralları öğrenmeye başlar. Hem sosyal hem de ahlaki kuralları 

öğrenebilir. Bunları uygulamakta çok becerikli değildir, çünkü henüz iç denetimi gelişmemiştir. 

Fakat yetişkinlerin yönlendirmesi ve rehberliğinde bu kurallara uyabilir ve kalıcı hale getirebilir.  

Çocuğunuz 3 yaşından itibaren kendi ile, evi ve okulu ile ilgili sorumlulukları daha rahat 

almaya ve gerçekleştirmeye başlar.  

ÇOCUĞUMUN SOSYAL-DUYGUSAL GELİŞİMİNİ NASIL DESTEKLEYEBİLİRİM? 

 Çocuğunuzu yaşıtları ve diğer kişiler ile iletişime geçebilmesi için farklı ortamlara sokun.  

 “Hiçbir yabancıyla konuşma” gibi korkutucu uyarılar yapmayın. Beraberken tanımadığı kişilerle 

diyalog kurmasını engellemeyin. Bu yaşlarda çocuğunuza kişisel sınırlar, kendini koruma ile 

ilgili bilgilendirme yapabilirsiniz.  

 Çocuğunuza kendi ile, ev ile ilgili yaşına uygun, yapabileceği sorumluluklar verin.  

 Kıyafetlerini kendi başına giyip çıkarmasına ve kendi başına yemek yemesine fırsat ve destek 

verin.  

 Çocuğunuza duygularını öğrenebilmesi için, yaşadığı duyguları ona fark ettirin ve 

isimlendirin.“Çok mutlu görünüyorsun, kardeşin oyuncağını kırdığı için kızgın olmalısın” gibi 

cümleler çocuğun dikkatini yaşadığı duyguya yoğunlaştırır ve anlaşıldığını hissettirir. Aynı 

şekilde kendinizle ilgili duyguları da isimlendirin.“Bugün en sevdiğin küpemi düşürdüm, çok 

üzgünüm. Oyuncaklarını topladığın için çok mutluyum” gibi. Dışarıda gördüğünüz kişilerin 

hareketlerinden de ne hissettiklerini tahmin ettirin. “Korna birden çaldığında bebek ağlamaya 

başladı. Sence bebek ne hissetti?” gibi.  

 Duygularını rahatça ifade etmesine fırsat verin. Ancak bunu uygun şekillerde yapamadığında, 

duygusunu nasıl uygun şekilde ifade edebileceğini öğretin. Kardeşine kızdığında vurmak yerine 

ne yapabilir? Elbette ki bu konuda öncelikle sizin ona örnek olmanız gerekir. Çocuğunuza 

burada vermeniz gereken mesaj şudur; “Yaşadığın her duygu normaldir. Fakat hangi duyguyu 

yaşarsan yaşa bunu uygun şekilde ifade etmen gerekir” 
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ÇOCUĞUMUN DİL GELİŞİMİ NASIL OLUYOR? 

Çocuğunuz artık daha karmaşık ve uzun cümleler kurmaya başlamıştır. Bu dönemde kiminle 

konuştuğunu ya da başkası tarafından dinlenip dinlenmediğini bilmeye ihtiyaç duymaksızın bol bol 

konuşur. 4 yaşından itibaren hemen hemen bir yetişkin gibi konuşur. Konuşması tam anlaşılırdır. Bol 

bol soru sorar, şarkı söyler, hikaye-masal anlatır. Kelimeler, çocuğunuz için artık en güçlü sosyal 

araçtır. Onları kullanarak birçok şey yapar. Söylemek istediği şeyleri düşünüp söyleyebilir. Gerçekle 

düş ürünü olanı zaman zaman karıştırarak anlatabilir.  

Söyleyebildiklerine ek olarak söylenenleri anlayabilmesi de önemli bir dil gelişim alanıdır. Uzun 

öyküleri dinleyebilir. Verilen karmaşık talimatları anlar ve yerine getirebilir. 

ÇOCUĞUMUN DİL GELİŞİMİNİ NASIL DESTEKLEYEBİLİRİM? 

 Çocuğunuzla konuşurken tam ve düzgün cümlelerle konuşmaya dikkat edin. Onun söyleyemediği 

bazı kelimeler, çıkaramadığı bazı sesler olabilir. Ancak sizden doğru söylenişlerini duyması doğru 

kullanımları öğrenmesi açısından gereklidir.  

 Yanlış çıkardığı sesleri, kelimeleri tekrar etmeyin. Örneğin; araba yerine avaba diyorsa, siz sadece 

“araba” diyerek düzeltin. Onun söylediği “avaba”yı tekrar etmeyin. Kelimelerin yanlış 

söylenişlerini bir de sizden duyması yanlış söyleyişini pekiştirir.  

 Nesnelerle ilgili konuşurken “bu, o” yerine nesnenin ismini söyleyin. Örneğin; “şunu ver” yerine 

“bardağı ver” gibi.  

 Gazete, dergi, kitaplarda gördüğü resimler hakkında soru sorarak onunla konuşun.  

 Kitapları bazen siz okumayın. Resimlerine bakarak çocuğunuzun anlatmasını isteyin.  

 Çocuğunuz bu dönemde çok fazla soru sorar. Sorduğu tüm sorulara sabırla doğru yanıtlar verin. 

Çünkü o, dünyayı ancak sizin aracılığınızla öğrenecektir.  

ÇOCUĞUM CİNSEL AÇIDAN NASIL GELİŞİYOR? 

Çocukların cinselliği algılaması ve bakışı yetişkinlerden farklıdır. Dolayısıyla cinsellik ile ilgili 

konulara yetişkin gibi bakmak bizi endişelendirebilir. Cinsellik dendiğinde aklımıza sadece cinsel 

ilişki gelir ki çocukların cinsel gelişimi bundan çok farklıdır. Cinsel gelişimin içine; kendi bedenini 

tanımak, karşı cinsin bedenini tanımak, üreme ve üreme organlarını tanımak, kadın- erkek oluşa ait 

rolleri öğrenmek, kişisel sınırları korumak gibi birçok konu girer.  

3 yaşından itibaren çocuğunuzda cinsellikle ilgili konulara yönelik bir ilgi ve merak oluşur. Hem 

kız hem de erkek çocukların bu merak ve ilgisi son derece normal ve sağlıklıdır. Tüm dünyaya ilişkin 

meraklarının bir parçasıdır. Kendi vücudunu fark eder. Etrafındaki kişilerin vücudunu fark ve merak 

eder. Bu yüzden arkadaşlarını, yetişkinleri tuvalette-banyoda- giyinirken görmeye çalışır. Arkadaşları 

ile doktorculuk oynar. Birbirlerini öpmeye çalışırlar. Arkadaşları ile arasında çiş, kaka, pipi, popo 

gibi kelimeleri kullanırlar. Bu tür davranışlar gördüğünüzde endişelenip bağırır, ceza verir ve 

korkutursanız; çocuğunuzda suçluluk duygusu yaratırsınız. Ancak ona kızmadan, normal bir tonda 

“Bazı şeyleri merak ettiğini görüyorum. Bana merak ettiğin her şeyi sorabilirsin, sana bu konularda 

yardımcı olabilirim” demek faydalı olabilir. Çocuklar bu meraklarının sonucu olarak soru sorarlar. 

Çocuğunuzun soru sorması da son derece normal ve sağlıklı bir durumdur. Eğer çocuğunuz size soru 

sormuyorsa ya bilgiyi başka yerlerden ediniyor olabilir ya da soru sorması daha önce engellenmiş 

olabilir. Çocuğunuzun size rahatlıkla soru sorabiliyor oluşu size güvendiğini gösterir.  

ÇOCUĞUMUN CİNSELLİKLE İLGİLİ SORULARINI NASIL CEVAPLAMALIYIM? 

 Çocuğunuzun cinsellikle ilgili sorularını cevapladığınızda onu 

cinsellikle ilgili erken uyandırmış olmazsınız. Aksine yanlış 

inanı, tutum ve bilgilendirmenin önüne geçmiş olursunuz.  

 Çocuğunuzun sorduğu soruya mutlaka doğru, net ve anlaşılır 

şekilde cevap verin. Eğer nasıl anlatacağınızı bilemediğiniz ya 

da cevabını bilmediğiniz sorular sorarsa, açıklıkla “Ben bunun 

cevabını bilmiyorum. Ama öğrenip sana anlatacağım” 

diyebilmeniz size güvenmesi açısından önemlidir. Sonrasında 

bilgiyi çocuğunuza aktarın.  
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 Çocuklar hazır oldukları bilgiyi sorarlar. Dolayısıyla çocuğunuzun sorduğu kadarına cevap verin. 

Bazen yetişkinler sorular karşısında panikleyip fazla bilgi verirler. Bu durum çocuğunuzun hazır 

olmadığı bilgiyle karşılaşmasına ve kafasının karışmasına neden olur. Çocuğunuz “bebek nasıl 

doğar?” diye soruyorsa; sadece bebeğin nasıl doğduğunu merak ediyordur, bebeğin nasıl anne 

karnına girdiğini değil.  

 Sorularını doğal ve rahat bir tavırla cevaplayın. “ne ayıp! Çocuklar böyle şeyleri merak etmez!” 

gibi tepkiler çocuğunuzun cinsellikle ilgili ilgi ve merakını azaltmaz. Aksine arttırır ve farklı 

yollardan öğrenmeye sevk eder.  

 Çocuğunuz soruyu kime soruyorsa o kişi cevap vermelidir. Kızlara annelerin, erkeklere babaların 

bilgi vermesi gibi bir zorunluluk yoktur. Çocuğun bir yetişkine soru sorması ona güvendiğini 

gösterir ve soruyu yönelttiği yetişkinden cevabı alması en doğru olan davranıştır.  

 Çocuklar için cinsel eğitime yönelik, yaş gruplarına göre oluşturulmuş çeşitli kitaplar 

bulunmaktadır. Cinsellikle ilgili bilgi verirken, bu tür resimli kitaplardan yararlanmak işi 

kolaylaştırabilir. 

ÇOCUKLARIN CİNSELLİKLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİ NASIL 

AÇIKLAYABİLİRİZ? 

 Çocuklar kız ve erkek oluşa dair sorular sorabilir. “Benim neden pipim yok? Ayşe’nin pipisi 

düştü mü? Erkekler neden ayakta çiş yapar? Kızlar neden sünnet olmuyor?”…gibi sorularla 

karşılaşabilirsiniz. Burada çocuklara vurgulanması gereken şey; pipinin olması bir fazlalık 

değildir, olmaması da bir eksiklik değildir. Kız ve erkek vücutları birbirinden farklıdır. “Sen 

kız/erkek olarak doğdun. Erkeklerin pipisi olur, kızların pipisi olmaz. Doğduklarında bu vücutla 

doğarlar”  

 Bir diğer soru; “Memeler ne işe yarar? Kadınların memeleri neden büyük olur? Erkeklerin 

memeleri neden yok?” şeklinde olabilir. Söylenebilecek şey; “Çocukken kızların da erkeklerin de 

memeleri küçüktür. Ama kızlar büyüdükçe memeleri de büyür. Çünkü anne olduklarında 

memelerinden süt gelir ve bebeklerini beslerler” 

 Anne-babaların en zorlandıkları sorulardan biri de; bebeğin nasıl oluştuğu ve nereden/nasıl 

çıktığıdır. “Annelerin karnında bebekler için özel bir odacık vardır. Bebekler bu odacıkta 

büyürler. Anne ve bebeğin arasında hortuma benzer bir kordon vardır. Bebek, annenin yediği 

yemekleri bu kordon yardımıyla alır ve beslenir. Gün geçtikçe büyür. Artık o kadar büyümüştür 

ki, annenin karnındaki odacığa sığamaz. O zaman da doğum kanalından/ doğum yolundan 

dışarı çıkar” Sezeryan doğumun anlatılması ebeveynlere her zaman daha kolay gelir. Ancak 

çocuk vajinal doğumu da duyup merak edebilir. Çocuğunuza doğum sırasında çekilen acılar, 

sancılar ve zorlukların anlatmanın bir anlamı yoktur. Çocuğa bahsedilmesi gereken şey; ne kadar 

acı çekilmiş olursa olsun doğum bittikten sonraki olumlu duygular olmalıdır. “Canın çok yandı 

mı?” diye soran çocuğunuza “Evet biraz canım yandı ama önemli değildi. Çünkü sen doğduktan 

sonra, seni kucağıma aldığımda çok mutluydum. Öyle güzel bir bebektin ki sana bakmaya 

doyamıyordum” gibi bir cevap verilebilir. 

ÇOCUĞUMU NE ZAMAN SÜNNET ETTİREBİLİRİM? 

Sünnet için önerilen yaş ya 2 yaşından önce ya da 7 yaşından sonraki dönemdir. Bunun 

nedeni; 2 yaş öncesinde çocukta cinsel ilgilerin, merakların ve kaygıların oluşmamış olmasıdır. 7 yaş 

sonrasında ise; çocuğa bedenine yapılacak olan müdahale açıklanabilir. Bunun yanında da çocuğun 

bedenine yapılacak olan şeye dair izni alınabilir. Çünkü ilerleyen yaşlardaki durumda önemli olan 

şey; çocuğun bedenine dokunulmasına izin verdiği zamanlamadır. 

ÇOCUKLARDA MASTÜRBASYON NORMAL MİDİR? 

Çocukluk mastürbasyonunun en sık rastlanan şekli; el ile cinsel organlara dokunulmasıdır. 

Bunun yanı sıra, yere ya da başka yerlere sürtünme, bacaklarını kasma, oturduğu yerden sallanma 

şeklinde de davranışlar görülebilir.  
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Cinsel gelişimin normal bir parçası olan mastürbasyon, ebeveynler için zorlu ve tedirgin 

edici bir davranış olarak karşımıza çıkar. Çocuğunuzu mastürbasyon yaparken gördüğünüzde 

vereceğiniz tepki hem şu an için hem de onun ilerideki cinsel hayatı için oldukça önemlidir. Bunun 

hem kızlar hem de erkekler için normal bir durum olduğunu akıldan çıkartmayarak davranmak 

gerekir. Onu cezalandırmadan, ayıp bir şey yapıyormuş hissi oluşturmadan yaklaşılmalıdır. Aksi 

davranışlar bu durumu ortadan kaldırmayacağı gibi, davranışın artmasına ve gizli şekillerde 

yapılmasına neden olur. Çok ortada yaptığında dikkati başka yöne çekmek faydalı olabilir.  

 

 

 

KAYNAKÇA: 

 

Bayoğlu, Birgül, Gelişim Destek Planı, MN Medikal& Nobel Tıp Kitap Sarayı, Ankara, 2007.  

Denver 2 Gelişim Tarama Testi. 

Yavuzer, Haluk, Çocuğunuzun İlk 6 Yılı, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000. 

Yavuzer, Haluk, Çocuk Psikolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2000. 
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2.2.   FARKLI GELİŞEN ÇOCUKLAR (3-6 YAŞ) 

 

Gülşah TOPALOĞLU 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 
 

Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu  

Rehber Öğretmeni 

 

FARKLI GELİŞEN ÇOCUK KİMDİR? 

Çocuklar büyürken kişisel-sosyal, ince motor, dil gelişimi, kaba motor olmak üzere gelişim 

alanlarında çeşitli görevleri yerine getirmeleri gerekir. Çocukların gelişim alanlarındaki ilerlemeleri 

benzer olmakla birlikte her çocuğun ki kendine özgüdür. Her çocuğun gelişim hızı bir diğerinden 

farklıdır. Bazı çocuklar yaşıtlarından farklı bir gelişim çizgisi takip ederler. Aşağıdaki sorular size 

çocuğunuzun gelişimi ile ilgili genel bir fikir verecektir.  

3- 4 yaş arası 

Kişisel-Sosyal Gelişim 

 Sorulduğunda adını soyadını söyleyebilir mi? 

 Yardım almadan tişörtünü, kazağını giyebilir mi? 

İnce Motor 

 7-8 küpten kule yapabilir mi? 

 Dik bir çizgiyi kopyalayabilir mi? 

Dil Gelişimi 

 Resmi gösterilen hayvanların adı sorulduğunda söyleyebilir mi? (Köpek, kedi) 

 Yorulunca ne yaparsın?, Acıkınca ne yaparsın? ne yaparsın gibi sorulara dinlenirim, uyurum, 

yatağa girerim, yemek isterim gibi cevaplar verebilir mi? 

 Yer bildiren sözcükleri anlayabilir mi? (bunu masanın üstüne koy, altına koy dendiğinde 

yapar) 

Kaba Motor 

 Tek ayak üzerinde 1 sn veya daha fazla durabilir mi? 

 Zıplayan bir topu yakalayabilir mi? 

4-6 yaş arası 

Kişisel-Sosyal Gelişim 

 Düğme ilikleyebilir mi? 

 Yardımsız giyinebilir mi? 

İnce Motor 

 Daire, kare, çizgi, artı gibi basit şekilleri kopyalayabilir mi? 

 3-6 kısımlı insan resmi çizebilir mi? (2 kol, 2 bacak vs.) 

Dil Gelişimi 

 Birden fazla  sözcüğü tanımlayabilir mi? (Örneğin masa, top, elma vs. nedir diye 

sorulduğunda elma bir meyvedir gibi cevaplayabilir.) 

 Birden fazla nesnenin kullanımını biliyor mu? ( Bardakla ne yapılır? Boya ile ne yapılır?) 

 Sözcüklerin zıt anlamlarını söyleyebilir mi? (İnek büyüktür, peki kedi?; anne bir kadındır, 

peki baba?)  
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Kaba Motor 

 Tek ayak üzerinde 5-9 sn arasında durabilir mi? 

 Tek ayakla sıçrayabilir mi? 

 Geri adım atabilir mi? 

Çocuğunuzun kendi yaş grubuna ilişkin becerilerden yapamadıkları varsa bir uzmana 

başvurunuz.  

ÇOCUĞUMUN GELİŞİMİNDE YAŞITLARINA GÖRE BİR FARKLILIK GÖRDÜĞÜMDE 

KİME BAŞVURABİLİRİM? 

Çocuk Nörologu               

Çocuk ve Ergen Psikiyatrı 

Psikolog                           

 Pedagog 

Çocuk doktoruna başvurularak yardım alınmalıdır. 

Tıbbi tanılama yapılabilmesi için Devlet hastanelerine, eğitsel tanılama, yönlendirme ve yerleştirme 

yapılabilmesi için ikamet edilen ilçedeki Rehberlik ve Araştırma Merkezine başvurulmalıdır. 

 

KAYNAKÇA:   

Bayoğlu, Birgül,  Gelişim Destek Planı, , MN Medikal&Nobel, 2007 
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2.3. ANNE-BABA, AİLE TUTUMLARI (3-6 YAŞ) 

Sonay UÇANKAN 

Kadıköy Rehberlik Araştırma  

Merkezi Müdürü 
 

 Sanem LAÇİN 

Kazım İşmen Lisesi 

Rehber Öğretmeni 
 

 Deniz ÇANGA 

İnönü İ.Ö.O. Rehber Öğretmeni 

 

3-6 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOÇUKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

 3 yaşını dolduran çocuklar, hem fiziksel hem de zihinsel özellikleri bakımından oldukça gelişmiş 

durumdadır. 

 Benlik ve cinsiyet duygusu gelişmeye başlamıştır. 

  Hareket koordinasyonları artmaya başlar. El becerileri oldukça 

gelişmiştir. Kalem kullanmaya, çizgiler çizmeye başlarlar. 

  Dış dünyaya ve nesnelere ilişkin sorular sorarlar ve çok 

meraklıdırlar. 

 Diğer çocuklarla etkileşim ve iletişimi iyice artar. Başka çocuklarla 

bir arada olmaktan mutlu olurlar ve onlarla birlikte olmak için, 

zaman zaman onların isteklerine de cevap vermelerinin gerektiğini 

öğrenirler. 

 Özellikle bu dönemde çocuk çevresindeki yetişkinlerin sorun 

çözme biçimlerini taklit eder. Yani bir problem çıktığında 

anne ve babası agresif davranıyorsa çocuk da benzer 

durumlarda agresif davranmayı öğrenir. 

  Konuşma ve cümle kurması yetişkine iyice benzemeye 

başlar, kendine ait yaş, isim soyadı gibi özellikleri bilir, 

ezberlediği şarkı sözlerini rahatlıkla söyler.  

 Yetişkinlerin söylediklerinin büyük çoğunluğunu anlar, oyunlarındaki kurallara uymaya çalışır, 

kıyafetlerinin tamamını çıkarabilir, gece tuvalet kontrolünü sağlayabilir, el yüz yıkama, diş 

fırçalama işlemini yaparlar.  

 Tek ayağı üzerinde uzun süre durabilir, ayakkabısını giyebilir, kendini doyurabilir, düz çizgi 

çizebilir, tek başına dolaşmaya çalışır, çift ayakla sıçrayabilir, öne takla atabilir, yardımsız 

kaydıraktan kayabilir, çömelip kalkma hareketini rahatlıkla yapabilir, oyuncakları ile oynarken el 

becerilerini rahatlıkla kullanabilir, 3-4 renk eşleştirebilir, aynı kartları ve bazı harfleri 

eşleştirebilir. 

 Dört altı yaş arasındaki çocuklar sosyal hayata adapte olmaya çalışır, arkadaşları ile uyumu artar, 

TV de bazı programları takip eder, etrafla etkileşimi iyice artar, kendisi masal anlatabilir. 

3-6 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARA NASIL DAVRANMALIYIZ? 

 Anne-babaların özellikle bu dönemde çocuğun sosyal yönünü geliştirecek bir tavır içinde 

olmaları önemlidir.  

 Ayrıca zihinsel gelişim için çocukların sorularına uygun ve doğru yanıtlar bulmak, öğrenme 

isteklerinin kırılmaması açısından önem taşır. 

 Çocuklar bu dönemde çok hareketlenirler ve tehlikelere maruz kalma olasılıkları artar. Kazaların 

en fazla rastlandığı yaş 4 yaş civarıdır. Bu nedenle de anne babaların çok dikkatli olmaları 

gerekmektedir. Burada çocuğu hem korumak hem de bir çok şeyi denemesine fırsat vermek 

oldukça zordur. Çocuğun güvenliği ön planda tutularak, yaşam deneyimiyle öğreneceği şeylere 

olanak tanımak gerekir. 
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 3 ve 4 yaş, ben merkezcilik ve inatçılık özelliklerinden dolayı oldukça zorlu bir dönemdir. Bu iki 

baskın özellik 4 yaş civarında biraz daha azalsa da bu yaş dönemlerinin en karakteristik 

özelliğidir. 

 En sevdikleri kelimeler :  “hayır”, “ben”, “ben yapacağım” dır. İnatçı ve kararlı tutumları, 

isteklerine “hayır” dendiğinde geçirilen öfke nöbetleri ve ağlama krizleri bu dönemin 

karakteristik özellikleridir. Genelde 3 yaş civarındaki tüm çocuklarda bu davranışların 

gözlenmesi çok doğaldır.  

 Yine bu yaş grubundaki çocuklar, okul öncesi eğitime başlayarak birey olma yolunda çok ciddi 

bir adım atmış olurlar. Artık onlarında kendilerine ait bir dünyaları vardır. 

  Buna paralel olarak gittikçe daha çok sosyalleşirler, zihinsel olarak gelişir ve kelime hazineleri 

hızla artar. Kısa bir zaman içinde 2 ya da 3’ er kelimelik cümleler kurmaya başlarlar. 

 3 yaş civarında birbirleriyle oyun oynamaktan çok, oyuncağa yönelik oyunlar oynarlar. Diğer 

arkadaşları ile ancak elindeki oyuncak alındığında ilişki kurarlar. Zaman zaman paylaşma 

konusunda yaşadıkları zorlukları arkadaşlarına fiziksel zarar verme boyutuna da taşıyabilirler ( 

vurma, bağırma, ısırma vb. ). Aslında 3 yaş grubunda, bu tür durumlarda yaşananlar doğal 

tepkilerdir. Öğretmenlerimizin uyarıları ile bu tarz davranışlar kısa süre içinde yerini 

paylaşımcılığa bırakır. 

 4 yaş civarındaki çocuklar birlikte oynayıp, oyun kurup, yaşadıklarını oyunlarına yansıtırlar. Bu 

yaş grubumuzun en önemli özelliği meraktır. “Ne, Nedir, Niye?” tarzındaki soruları ardı arkasına 

sorabilirler. Detaycı ve araştırmacıdırlar. 3 yaşa oranla son derece gelişmiş kelime hazineleri 

vardır.  

 Hayal güçleri çok iyi çalışır ve bunu oyunlarında çok güzel kullanırlar. Bu dönemde 

yaşanabilecek en belirgin sorun gece uyanmaları ve gece korkularıdır.  

 Yaratıcılık gerektiren her türlü aktiviteden ( ritim çalışmaları, drama, resim vb.) çok hoşlanırlar. 

 Kâğıt kalem ve boya verilerek resim yapmaya özendirilir. 

 Nesneler tanıtılabilir. (Bana kırmızı kovayı ver, büyük arabayı ver gibi) 

 Dil gelişimi için çocuğun diğer çocuklarla ilişki kurması sağlanmalıdır.  

 Çocukla büyük-küçük ve uzun-kısa oyunları oynayın.  

 Resimler kitaplar gösterin ilk sayfayı siz anlatın diğer onun anlatmasını isteyin. 

  

 Önüne renkli oyuncaklar koyun ve renklerini 

söylemesini isteyin, doğru söylerse ödüllendirin. 

 Nesneleri sözel olarak sağa sola öne arkaya koymasını 

isteyin doğru yaptığında ödüllendirin.  

 Kışlık ve yazlık kıyafetlerini kendisinin seçmesine izin 

verin onunla sürtüşmeyin. 

 Kitap alırken kitabını kendisinin seçmesine izin verin. 

 Hadi oyuncaklarını toplayalım diyerek onu özendirin 

 

KAYNAKÇA: 

 

“Eğitim Yaşamında Rehber”, Eğitim ve Rehberlik Dergisi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

2003,  Eylül, Sayı 4. 
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2.4.  İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM (3-6 YAŞ) 

Murat BAYRAKDAR 

Dosteller EÇEM ve İşitme Engelliler İ.Ö.O. 

Müdür Yardımcısı 
 

Esat TELATAR 

Kadıköy Ticaret Lisesi 

Rehber Öğretmeni 
 

Burak ŞAHİN 

Mehmet Beyazıt Lisesi  

Rehber Öğretmeni 

 

ANNE-BABA VE ÇOCUK İLİŞKİSİ  

        Yaşamın ilk yıllarında çocuk, kendi kendini inşa edebilmek için kendisiyle ve çevresiyle 

etkileşim halindedir. Bu dönemde ebeveynlere düşen görev ise çocuklarını tanımaya ve anlamaya 

çalışmaktır. Çocuğu anlamanın en temel yolu ise gelişimsel özelliklerini bilmekle sağlanabilir. Her 

yaş döneminde farklı gelişimsel özellikler gösteren çocuk büyüdükçe farklı sosyal özellikler 

göstermeye başlar.  

         Birey yaşamında ilk bilgilerini ve algılarını anne ve babasından alır.  İnsan davranışlarının 

temelinde çocuklukta geçirilen yaşantıların etkisi büyüktür. Bireyin yetiştiği aile ortamı ve aile 

fertleri ile olan ilişkileri kişiliğinin oluşmasında oldukça önemli bir rol oynar. Anne – babanın sahip 

olduğu davranış kalıpları, zamanla bilerek veya bilmeyerek çocuklarında davranışlarını şekillendirir. 

Çocuk, bu dönemde anne ve babasının oldukça etkisi altındadır. Onların olumlu ve olumsuz yanlarını 

örnek alır. Anne ve babasının kendisiyle birbirleri ile ve kardeşleri ile olan ilişkilerini sürekli gözler, 

değerlendirir  bu gözlemlerden sonuçlar çıkarır ve uygular.  

          Yapılan çalışmalar ana babaların, çocuklarına model olmaları gerektiğini ve model olarak 

çocuklarına pek çok olumlu davranışı kazandırabileceklerini göstermektedir. Ana-babalar, 

çocuklarının kazanmalarını istedikleri davranışları örnek olarak kendileri yapmalı ve çocuğun bu 

davranışı gerçekleşmesini takdir ederek desteklemelidir.  

BABA ÇOCUK İLİŞKİSİ  

           Babalar genellikle annelere oranla çocuklarıyla daha az süreyle birlikte olmaktadır. 

Babanın ilgisiz ve otoriter olduğu durumlarda çocuklarda utangaçlık, çekinme gibi kişilik 

özelliklerine daha sık rastlanmaktadır. Babanın yeterli ilgi ve sevgi gösterdiği durumlarda ise 

çocukların arkadaşları ile ilişkileri daha iyi olmakta ve çoğunlukla liderlik özelliği taşıyanların bu tür 

babaların çocukları olduğu görülmektedir. 

           Çocuğun, cinsel, zihinsel, kişisel gelişiminde babanın büyük bir rolü bulunmaktadır. Baba, 

özellikle çocuğun kişilik gelişiminde örnek aldığı kişi olması sebebiyle de büyük önem taşımaktadır. 

Babanın olmaması, pasif ya da ilgisiz davranması çocuğun kişilik yapısını, ruh ve beden sağlığını 

büyük ölçüde etkilemekte ve bazı uyum ve davranış problemlerine neden olabilmektedir.  

          Çoğunlukla çocuğun büyümesi ve eğitimiyle ilgili sorumluluklar anneye bırakılmaktadır. 

Baba, evin yiyecek ve giyim gibi maddi gereksinimlerini karşılamak ile tüm görevinin bittiğini 

düşünmekte, bundan dolayı eve geldiğinde çocukların gürültüsünden uzak kalmayı tercih etmektedir. 

Babanın ilgisiz olması çocuğun sosyal gelişimini olumsuz etkilediği gibi, özellikle erkek 

çocuklarında cinsel kimlik karmaşasına sebep olabilmektedir. Sürekli anne ile birlikte olan çocuk 

zamanla anneyi model alır. Erkek çocukları anne gibi davranma girişimlerinde bulunabilir.       

           Babalar, bebeğin gelişimini doğrudan etkilemenin yanında dolaylı olarak da 

etkilemektedir. Anne-baba arasındaki ilişki olumluysa anne-bebek arasındaki güven duygusu 

gelişimini kolaylaştırır. 
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BABANIN ÇOCUĞUYLA İLETİŞİMİNDE DİKKAT ETMESI  GEREKENLER  

 Çocuğa sevgi, ilgi göstermeli ve zaman ayırmalıdır. Çocuğa gösterilen sevgi ve ilgi sonucunda 

çocuk kendisine değer verildiğini, sevildiğini hisseder ve mutlu olur.  

 Çocuğa sevgisinin içten, sıcak, yalın ve koşulsuz olduğunu göstermelidir. 

 Bebeklik döneminde, bebeğin bakımına katılmalıdır. Bebeğin sağlığı, beslenmesi, temizliği, 

ağladığında sakinleştirilmesi ve tüm ihtiyaçlarını karşılaması önemlidir. Bu ilişki daha sonraki 

sürecek olan sağlıklı ilişkinin önemli bir parçasıdır, 

 Çocuğu olduğu gibi kabul etmeli, başkalarıyla kıyaslamamalıdır, 

 Çocuğun çabalarını, olumlu davranışlarını desteklemeli, başarısızlıkları karsısında sabırlı, sakin, 

yapıcı olmalıdır, 

 Çocuğun sorumluluğunu ve ihtiyaçlarını anne ile paylaşmalıdır, 

 Çocuğun hayatındaki önemini, çocuğa göstermeli ve ifade etmelidir, 

Baba davranışlarıyla çocuğa iyi bir model olmalıdır 

 3-6 YAŞ ÇOCUĞU KENDİNİ NASIL İFADE EDER?  

          Okul öncesinde çocuğun kazanması beklenen iletişim becerilerine bakıldığında bu 

becerilerin konuşulanları dinleme, anlama ve konuşma becerileri olarak iki grupta toplandığı 

görülmektedir. 

          3 yaşındaki bir çocukta, gelişiminin doğal sonucu olarak “ben” kavramı gelişmiştir ve her 

zaman kendi istekleri olsun, herkes onu dinlesin ister. Ancak yaşıtlarıyla bir araya geldiğinde, hepsi 

“ben”liğini ortaya koymak isteyeceğinden, kısa sürede aralarında sorun yaşamaya başlarlar. 

Dolayısıyla 3 yaş çocukları grup ilişkilerinde başarılı değildir. Bu yaşta çocuklar arkadaşlarıyla 

birlikte olmak isterler fakat bu aynı oyunu paylaşmalarından çok, aynı ortamda farklı oyunlara 

yönelmeleri anlamındadır. 3 yaş çocukları, yaşıtlarıyla ilişki kurmada çok zorlanmazlar. Buna karşın 

ilişkiyi sürdürmede başarısız kalırlar. Bu nedenle, zaman zaman yetişkin müdahalesine gereksinim 

duyabilirler. 3 yaş çocuklarının arkadaş ilişkileri vermekten çok almaya yöneliktir. Bu da birbirleriyle 

problem yaşamalarının en önemli nedenlerinden birisidir. 

         4–5 yaşlarındaki çocuk, kuralları öğrenmeye ve uymaya başlamıştır. Örneğin, deneyimler 

sonucunda arkadaşına vermediğinde, arkadaşının da kendisine oyuncağını vermediğini görür. İlgileri 

anne-babadan çok, arkadaşlarına yönelir. Arkadaş ilişkisinin yalnız almaya değil vermeye de dönük 

olduğunu 6 yaşından itibaren daha iyi anlar.6 yaşlarında, kurallı grup oyunlarına yönelir. Kendisi de 

oyunlar oluşturup, kurallar koyabilir. Arkadaşlarının duygularını paylaşmaya başlar. Arkadaşlarına 

espri yapmaktan hoşlanır. Grup etkileşiminde gösterdiği performansa göre liderlik rolünü üstlenebilir 

3-6 YAŞ ÇOCUKLARINDA SÖZSÜZ İLETİŞİMİN ÖNEMİ  

        Sözel olmayan mesajlar, jestler, mimikler, yüz ifadeleri, vücut hareketleri, göz kontağı, 

mesafe ve sesin tonu vurgusu şeklinde sıralanabilir.  

Çocuklar sözel olmayan mesajlara karşı çok duyarlıdır. Araştırmalara göre sözel olmayan 

mesajların boyutu, çocuğun kendisinden hoşlanılıp hoşlanılmadığı, davranışının onaylanıp 

onaylanmadığı gibi mesajları algılamasını sağlar. Sözel ve sözel olmayan mesajlar çeliştiği zaman 

çocuk önceliği sözel olmayan mesajlara verir ve bunları doğru kabul eder. 

ANNE-BABA  ÇATIŞMASININ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLER 

           Evli bir çift, karı koca ilişkilerine sahipken, çocuğun doğumuyla birlikte, anne-baba rolünü 

de edinmiş olurlar. Bu nedenle, aile üyelerinin birden fazla rol beklentisine göre davranış 

göstermeleri gerekmektedir. Evli çiftlerin beklentileri, sevilen bir eş ile beraber olmak, çocuk sahibi 

olmak, onu topluma kazandırmak, hep birlikte yaşamaktır. 

          Anne-baba arasındaki ilişkinin düzenli ve tutarlı olması çocukta kararlı ve iyi gelişmiş bir 

kişiliğin oluşmasında etkili olmaktadır. Çocuğun davranışları, anne-baba ve aile ilişkisinden etkilenir. 

Örneğin; ev de yaşanan gerginlikle çocuğun davranışları arasında ilgi olduğu saptanmıştır.  
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Kıskançlık, bencillik, korku, hislerde karışıklık, kavgacılık vb. durumlar aile içindeki huzursuzlukla 

ilgili görülmektedir. 

         Eşler arasında yaşanan çatışma ile çocuğun uyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen bir 

çalışmada çocuktaki saldırganlık, sosyal uyum sorunları ve kaygı gibi değişkenler ele alınmıştır. 

Örneğin, çocuklar model alma yoluyla kavganın, ortaya çıkan anlaşmazlıklarda bir çözüm yolu 

olduğunu öğrenmekte; bu da çocuğun saldırganlığını arttırmaktadır. Benmerkezci olan küçük 

çocuklar ise anne – baba arasında yaşanan çatışmadan dolayı kendilerini suçlu hissetmektedirler. 

Yapılan çoğu çalışmada çocuğun, anne baba arasındaki çatışmaya korku, kızgınlık ve sıkıntı gibi 

duygusal ve hatta fizyolojik tepkiler verdiği belirtilmiştir. Anne-baba arasında uyumlu ilişkinin 

olmayışı çocuğun ileriki yaşamında uyum güçlüğü çekmesine neden olur. Eşler arasında kurulan 

dengeli ve sağlıklı ilişkiler çocuğun kişilik özellikleri ve davranışlarını olumlu yönde etkiler.   

OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARA ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNDE KAZANDIRILMASI GEREKEN 

İLETİŞİM BECERİLERİ 

          Yapılan araştırmalar çocukların çatışmaları yönetebilmesi ve çözebilmesi için kazanması 

gereken 3 iletişim becerisinin gerekliliğini göstermiştir. 1)Öncelikle çocukların nasıl hissettiklerini 

tanımlamaları ve dışa vurmaları 2) daha sonra diğerlerini dinlemeyi öğrenip duygularını anlamaya 

çalışmaları ve 3) son olarak da sorun çözme ve bunu nasıl yapacaklarını öğrenmeleri şeklinde 

sıralanmaktadır.  Çocukta bu becerilerin gelişimini sağlamak için biz ebeveynlerin görevi; 

duygularını ifade etmesini bir anlamda dışa vurmasını desteklemek, söylediği şey her ne olursa olsun 

onu dinlemek ve karşılaştıkları sorunları onun adına çözmek değil çözüme katkıda bulunmak 

olacaktır. 

 3-6 YAŞ DİNLEME BECERİLERİN GELİŞİMİ 

             Okula başlamadan önce çocuklara dinleme becerilerinin kazandırılması önemlidir. Bu 

becerileri kazanamamış çocuk ilkokula başladığında hem öğrenme hem de sınıf içi davranışlar 

açısından bir takım sorunlarla karşılaşabilir. Bu sorunlar çocuğun yanı sıra öğretmenini arkadaşları ve 

ailesini de olumsuz yönde etkileyecektir. 

            3-4 yaşa arası çocuklar; dikkatlerini daha kolay yönlendirecek ve karşısındakini daha kolay 

dinleyebilecektir. Bir oyuncaktan diğerine atlama aşamasını geçmiş olarak artık anlamlı ve daha uzun 

oyunlara katılabilir. Eğer etkinlik ilgisini çekiyorsa daha uzun süre konsantre olabilir.Bu durumda 

anne-babanın söylediklerinin ilginç olmasına dikkat etmelidir.Çünkü o zaman çocuk anne-baba daha 

uzun süre dinleyebilecektir. Ancak çok uzun ve karmaşık olan hikaye ve TV programlarında dikkati 

kolayca dağılabilir ve dinleme davranışı ortadan kalkabilir. Ayrıca bu dönemde çocuktan çocuğa da 

farklılıklar bulunmaktadır. Bazı çocukların konsantrasyon süresi daha kısa olabilir.Bu nedenle de bir 

işi tamamlamada veya birden fazla kısa hikayeyi dinlemede zorlanabilir.Bu özellikteki çocukların 

dinleme becerilerini geliştirebilmeleri için yardıma ve desteğe ihtiyaçları vardır. 

            4-6 yaş arası çocuklar sözel olarak yönerge verildiğinde yaptıkları faaliyete daha kolay 

konsantre olabilir ve aynı anda iki şeyi yapabilir ancak bazı çocuklar karşılarındaki kişiyi dinleyip 

yönergeyi yerine getirmede zorlanabilir veya yönerge verildiğinde başka bir şey ile ilgilenebilirler. 

Bu durumdaki çocukların bakma ve dinleme becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. 

        Empati gelişimi:  

Diğerlerinin yaşam koşullarına karşı duyulan empati aşamalarını geçen çocuk bu dönemde, 

diğerlerinin yaşam koşullarına duyulan empati gelişimini tamamlar. 

Anne-babaların çocuklarına sevgi ve ilgiyle yaklaşmalarının yanı sıra başkalarının duygularını 

anlama ve yardım etmede çocuklarına örnek olmalarının, onların empatik becerilerinin gelişiminde 

etkili olduğunu söyleyebiliriz. Anne babaların, çocuklarının başkalarına zarar veren davranışları 

karsısında bu davranışın diğer kişi üzerindeki olumsuz etkisi hakkında bilgilendirmeye yönelik bir 

tutum sergilemelerinin çocuğu daha sonraki davranışlarında empatik olmaya yönelteceği 

bilinmektedir. Bu nedenle erken çocukluk yıllarından itibaren sadece annelerin değil, babaların da 

çocuklarıyla iletişim kurabilmeleri için empatik becerilerini geliştirecek eğitime ihtiyaçlarının olduğu 

düşünülmektedir. 
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ÇALIŞAN ANNE ÇOCUK İLETİŞİMİ  

            Anne ile çocuk arasında özel bir ilişki vardır. Sosyal ilişkilerin gelişiminde annenin rolü 

büyüktür. Sağlıklı anne - çocuk iletişimi, çocuğun sağlıklı bir kişilik geliştirmesini, başkalarıyla 

olumlu ilişkiler kurmasını sağlar. Çocuğu ile olumlu duygusal etkileşim içinde olan annelerin 

çocukları diğerlerine göre daha uyumlu kişilik geliştirmektedir. 

            Annenin çalışmasını çocuk üzerindeki etkilerini inceleyenler, çocuğun gelişmesinde 

aksaklıklar yaratabileceği, çocuğun yalnız kaldığı ihmal edildiği gibi olumsuz duygular 

yaşayabileceğini ifade etmişlerdir. Diğer yandan yurt dışında yapılan bir çalışmada anneleri çalışan 

kız çocuklarının, çalışmayan annelerin kız çocuklarına oranla, daha bağımsız, sosyal hayata uyum 

sağlayabilen, okulda başarı olasılığı daha yüksek ve kariyer yapmaya daha istekli kişiler olduğu 

görülmüştür. 

         Annenin yokluğunda uygun eğitim ve sürekli denetim sağlanabilirse yaşanan olumsuzluklar en 

aza indirilebilir. Dolayısı ile anne-çocuk ilişkisi sağlam bir sevgi temeli üzerine kurulursa, annenin 

çocuk eğitimi konusundaki bilgi ve becerisi ile bu ilişki verimli bir eğitim sürecine dönüştürülebilir. 

Sonuç olarak çocukla geçirilen zamanın niceliğinden çok niteliği önemlidir.Anne çocukla birlikte 

geçirdiği zamanı nasıl arttırabilirim sorusundan çok nasıl daha verimli hale getirebilirim sorusuna 

cevap aramalıdır. 

 AKRAN İLETİŞİMİ 

             Okul öncesi dönemde başlayan akranlarla iletişim, çocuğun dış dünyayı anlayarak, çevresel 

uyaranlara karşı uyum sağlamasını kolaylaştırır. Başka bir deyişle, çocuğun sağlıklı bir biçimde 

bireyselleşmesi ve toplumsallaşması akran grupları içindeki etkileşimiyle yakından ilişkilidir. 

Bireysel önem ve değer duygularını geliştirdiği her türlü olumlu deneyim çocuğun sosyal gelişimini 

olumlu yönde etkiler.Bu sebeple 3-6 yaş gurubu çocukların akranları ile iletişim kurabilecekleri 

ortamları hazırlamak anne babaların öncelikli görevlerinden bir tanesidir.Bu süreç çocuğun ileri 

yaşlarda okula uyum sürecine de katkıda bulunacaktır. 

KİTLE İLETİŞİM ARACI OLARAK TELEVİZYONUN ETKİSİ 

        Günümüzde önemli bir kitle iletişim aracı olan televizyonun olumlu etkileri olduğu gibi aile içi 

iletişimi en aza indirdiği düşünüldüğünde çocuklar üzerinde olumsuz bir takım sonuçlar doğurması 

olasıdır. 

     Televizyon iyi kullanıldığı zaman çocuğun yaşadığı dünyayı genişletme, ilgi uyandırma, bilgisini 

arttırma, dil bilgisini ve kelime hazinesini genişletme ve düşünmeye yöneltme gibi olumlu etkilere 

sahiptir. Bu sebeple çocuğu engellemek yerine; televizyonun çocuğu pasifleştirme, yaratıcılığını 

engelleme, saldırganlaştırma, korku ve suç işlemeye teşvik etme gibi istenmeyen etkilerine karşı 

önlemler alınması gerekir. 

KAYNAKÇA: 

Ergin, H. 2003, “İletişim Becerileri Eğitim Programı’nın Okul Öncesi Dönem Çocuklarının İletişim 

Beceri Düzeylerine Etkisi” Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü.  

Onur, B.1987, Ergenlik Psikolojisi, Hacettepe Taş Kitapçılık Yayınları, Ankara. 
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2.5.  ÇOCUĞUMU 1. SINIFA NASIL HAZIRLARIM (3-6 YAŞ) 

Murat BAYRAKDAR 

Dosteller EÇEM ve İşitme Engelliler İ.Ö.O. 

Müdür Yardımcısı 
 

Esat TELATAR 

Kadıköy Ticaret Lisesi 

Rehber Öğretmeni 
 

Burak ŞAHİN 

Mehmet Beyazıt Lisesi  

Rehber Öğretmeni 

OKULA BAŞLAMAK ÇOCUĞUN YAŞAMINDA NE İFADE EDER? 

       Okula başlaması çocuğunuzun yaşamındaki önemli dönüm noktalarından bir tanesidir. Okula 

uyumun kolay ve sorunsuz gerçekleşmesi çocuğunuzun hem okul yaşamı hem de sonrası için büyük 

önem taşır. 

      Okulların açıldığı ilk günlerde sınıflarda veya koridorlarda annesine yapışan, ayrılmayan, sürekli 

gözü yaşlı çocuklarla karşılaşabiliriz. Bu doğal bir durumdur, çocuklar bir süre sonra bu ayrılığı 

kabullenir ve sınıflara girerler. Bazı çocuklarda bu durum uzar ve bazen şiddetli baş ağrıları, karın 

ağrıları, mide bulantıları, renkte solukluk, kilo kaybı gibi durumlar görülebilir. Okula endişeyle giden 

aklı evde veya annesinde olan bir çocuğun kendini öğrenmeye ve arkadaş ilişkilerine vermesi kolay 

olmaz.  

       Değerli anne ve babalar; çocuğunuzda evden ayrılma korkusunu ortaya çıkaran nedenler;  

1- Anne ve çocuğun ortak yaşam ölçüsüne varan sıkı ilişkisi.  

2- Anne çocuk ilişkisini sarsan hastalık ve ayrılıklar.  

3- Ebeveynin çok geç çocuk sahibi olması ya da çocuk kaybı yaşamış olması.  

4- Ailenin parçalanma tehdidi.  

5- Çocuğun çok fazla korunaklı ve kollanarak büyütülmesi dolayısıyla çocuğun evin dışında kendi 

başına yeterli olamaması.  

6- Çocuktan bir an önce büyümesi ve kendi ayakları üzerinde durması beklentisi, 

bir başka deyişle beklentilerin fazla olduğu ana baba tutumlarıdır. Böyle bir durumda çocuk 

kendisinden beklenilen toplumsal görevleri yerine getirememe kaygısına bağlı olarak evden ayrılmak 

istemeyebilir. 

OKUL KAYGISININ OLUŞMASINA NELER SEBEP OLABİLİR? 

        Okul öncesi dönemde çocukta kaygının en önemli sebebi anneden ayrı kalma düşüncesidir. Okul 

öncesi dönemde çocukta disiplin amaçlı kullanılan gerçek dışı korkular, okula başlangıç aşamasında 

uyum sorunu yaratabilir. Örneğin, şunu yaparsan seni canavara veririm,öcü geliyor,seni polise 

veririm,tabağını bitirmezsen öcüler yer gibi gerçekdışı ifadeler bu durumu yaratabilir. 

OKUL KAYGISINI ENGELLEMEK İÇİN ANNE BABA OLARAK NELER YAPABİLİRİZ?  

          Çocuğunuz, başarılı olacak mıyım? Öğretmenim tarafından sevilip, beğenilecek miyim? 

Arkadaşlarımla anlaşabilecek miyim? Büyük yaştaki çocuklar zarar verir mi? Okul ne zaman bitecek, 

okul kalabalık mı? Ben yokken annem babam ne yapacak? Okulda neler yapılır? Annem babam beni 

bekleyecek mi? Okuma yazma bilmeyen bir tek ben miyim? gibi sorularla uğraşmaktadır. Anne baba 

olarak biz bu süreci olağan kabul edip çocuğun bu sorularına cevap vererek belirsizliği ortadan 

kaldırmalıyız.         

         Ayrıca çocuğunuz okula başlamadan önce bazı önlemler de alınabilir. Örneğin çocuğunuzun 

ayrılma kaygısını gidermeye yönelik ayrı kalma alıştırmaları yapılabilir. Bunun için güvenli 

bulduğunuz ortamlarda bir arkadaşıyla veya bir yakınızla birlikte vakit geçirmeleri sağlanabilir, hatta 

bir yakınınızda gece kalmaya bile bırakılabilir. Burada amaç, anneye veya aile bireylerinden birine 
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aşırı bağlanmasını önlenmektedir. Ayrıca okullarda 1.sınıfa başlayan öğrencilere ve velilere yönelik 

uygulanan uyum programı etkili olacaktır. Son dönemde olan değişikler öğrencin genel kaygı 

düzeyini yükseltir.Örneğin yeni gelen kardeş vb. durumlarda  aileden ayrılıp okula gitmek 

istemeyebilir.Böyle durumlarda sınıf öğretmeni bilgilendirilmelidir.    .            

OKULA BAŞLARKEN ÇOCUĞUMDA HANGİ YETERLİLİKLER (OKUL OLGUNLUĞU) 

OLMALIDIR? 

1. Söylenenleri doğru olarak anlayabilmelidir. 

2. Gördüklerini duyduklarını duygu ve düşüncelerini doğru olarak ifade edebilmelidir 

3. Dikkatini yeterli bir süre bir konu üzerinde tutabilmelidir 

4. Çevresindeki varlıkların benzerliklerini ve farlılıklarını görebilmelidir. 

5. Sesleri birbirinden ayırt edebilmelidir. 

6. Basit el becerisi gerektiren işleri yapabilmelidir. Kalem tutma vb. 

7. Gördüklerini ve duyduklarını anlamlandırıp belleğinde saklayabilmelidir. 

8. Kendi kendine giyinme becerisini (Fermuar çekme, düğme ilikleme vb.)kazanmış olmalıdır 

9. Tuvalet kontrolünü sağlama ve kendi temizliğini yapabilme becerisine sahip olmalıdır.   

10. Sırasını bekleme ve sabırlı olma davranışlarını kazanmış olmalıdır. 

11. Kendini ifade etme becerisini kazanmış olmalıdır. 

12. İletişim becerisini kazanmış olmalıdır. 

ÇOCUĞUNUZUN OKULA UYUMUNU SAĞLAMAK İÇİN NELER YAPILMALISINIZ? 

       Çocuğunuz için yepyeni bir çevre olan okulda uyulması gereken kurallar,yeni 

arkadaşlar,öğretmenler ve yerine getirilmesi gereken öğrenim görevleri onu bekliyor. Çocuğunuz 

daha önce ana okuluna devam ettiyse bu süreç onun için daha kolay olacaktır. 

 Çocuğunuza önce okulu ve öğretmenini tanıtmalısınız. Çocuğunuza karşı açık olun, okul ve 

öğretmeni ile ilgili doğru olmayan, abartılı şeyler anlatmayın. 

 Çocuğunuzun hatalı davranışlarında okulu ve öğretmenini caydırıcı bir unsur,  bir korkutma aracı 

olarak kullanmayın. “Böyle yaparsan öğretmenin seni sevmez”. “Seni okula almazlar” gibi 

cümlelerden kaçının. Bu gibi ifadeler çocuğunuzun okulla ilgili olumsuz düşünceler geliştirmesine 

neden olabilir. 

 Okul alışverişine çocuğunuzla birlikte çıkın ve satın aldığınız araç gereçle ilgili sahip olma 

duygusu geliştirmesine yardım etmek için bunları uzun süre kullanacağını,ona ait araç ve gereçler 

olduğunu anlatın.  

  Okulun ilk günü çocuğunuzu okula siz götürün ve kendini güvende hissetmesi için okulda bir 

süre kalın.  

 Eğer çocuğunuz ilerleyen günlerde sizi her zaman okulda, sınıfta yanında isterse bir an önce 

bunun önüne geçmeye çalışın. Bunu yaparken birden değil her gün biraz daha okulda 

bulunduğunuz zamanı azaltarak çocuğunuzun sizden ayrılmasını ve okula bağlanmasını 

kolaylaştırın. Mesela bir gün okulun kapısında olduğunuzda diğer gün koridorda ondan sonraki 

günlerde bahçede ve zamanla okula gelmeyerek bu sorunu çözmeye çalışın. 

 Çocuğunuz okulda geçen ilk günlerinde yukarıda belirtilen sorunları yaşamıyor ise okulda 

bulunarak onun sizi görmesini sağlayıp okula ve arkadaşlarına uyumunu zorlaştırmayın. Gerek 

duyulmadıkça öğretmeni ile görüşmek için okul çıkışını bekleyin veya acil bir durumunuz varsa 

görüşmelerinizi teneffüslerde sınıf dışında yapınız. 

 Okula başlamak çocuğunuz ve sizin yaşamınız için yeni bir düzen demektir. Sabahları okula 

gitmeden önce birlikte kahvaltı etmeye, onu okula uğurlamaya dikkat edin. Son dakika 

uyarılarından kaçının,bu sadece çocuğunuzun huzursuzlanmasına neden olur . 

 Okulla birlikte başlayan yeni düzende çocuğunuz başlangıçta biraz zorlanabilir.Televizyon 

seyretmek,arkadaşları ile oynamak isteyebilir,ödevlerini yapmayı ihmal edebilir. Zamanını 

düzenlemesi için ona yardım edin, gerekirse birlikte çizelge hazırlayın. 
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 Düzenli uyumasını sağlayın, ödevlerini yetiştiremediği için ya da bir program izlemek istediği için 

uykusundan fedakarlık etmesine izin vermeyin. Kararlı olun bunu ona gösterin. 

 Okul öğretmeni ile yapıcı bir diyalog içinde olun, öğretmeni ile ilgili bir otorite karmaşası 

yaratmamak için çocuğunuzun yanında öğretmenini eleştirmeyin. Çocuğunuzun kendi başına 

halletmesi gereken meselelere karışmayın, bırakın sorununu kendi halledebileceği gibi 

çözümlemeye çalışsın. 

 Gerektiğinde ulaşılması için telefon numaralarınızı ve ev adresinizi öğretmene ve okul idaresine 

bildirin. 

 Okulun disiplin anlayışını evde de sürdürün. 

 Çocuğa etkili zaman planlaması konusunda yardımcı olun 

 Ev ödevlerinde yönlendirici olun 

 Çocuğunuzun okuldaki etkinliklere katılmasını teşvik edin. (sosyal, kültürel ve sportif 

etkinliklerde görev almaları ya da izleyici olmaları), 

 Çocuğun evdeki öğrenme ortamını zenginleştirin, Çocuğun ihtiyaç duyduğu araç ve gereçleri 

sağlayın. 

 Çocuğun karşılaştığı sorunlardan haberdar olun ve bu sorunlarla ilgili önlemler alın. 

 Çocuğunuzun tüm yaşamının okul olmasına izin vermeyin. Arkadaşları ile birlikte olması için 

fırsatlar oluşturun ve bir uğraş edinmesi için onu teşvik edin. 

 

KAYNAKÇA:  

Koçyiğit, S.,  2009,  “ Birinci Sınıf Öğretmenlerinin ve Ebeveynlerin Görüşleri Işığında Okula Hazır 

Bulunuşluk Olgusu ve Okul Öncesi Eğitime İlişkin Sonuçları”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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2.6.  OYUN VE OYUNCAK SEÇİMİ (3-6 YAŞ) 

 

Gülşah TOPALOĞLU 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

 

Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu 

Rehber Öğretmeni 

OYUN NEDİR? 

Oyun, öğrenme ve sağlıklı gelişimin bir parçasıdır. Çocuk oyunla çevresini tanır, 

öğrenir,öğrendiği bilgi ve becerileri geliştirir. Sosyalleşmeyi, ilişki kurmayı öğrenir.  

OYUNUN ÇOCUĞUN FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR?  

Çocuklar bu dönemde genellikle yaşıtlarıyla oynar ve grup oyunlarında yer alırlar. Grup 

oyunlarının pek çoğunda kaslar hareket  halinde olduğundan çocuğun fiziksel gelişimi desteklenir. 

Oyun esnasında el becerileri desteklenir ve bu sayede çocuk okula başladığında kalem tutma, çizgi 

çalışmaları gibi akademik becerilere geçişi destekleyen hazır oluşu sağlar. 

OYUNUN ÇOCUĞUN DUYGUSAL GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR?  

Oyun, çocuğun kendisini en açık ve en rahat şekilde ifade ettiği ortamdır. Bu ortamda çocuk 

gün içinde yaşadığı öfke, kızgınlık, üzüntü gibi olumsuz duyguları ifade etme fırsatı bulmakla 

birlikte, yaşadığı olumlu duyguları da tekrar yaşayabilme fırsatı bulur. Oyun esnasında başarının 

hazzını yaşama, başkaları ile işbirliği yapmanın mutluluğunu yaşar. Bunun yanında olumsuz 

duygularla baş etme becerisini de geliştirir. 

OYUNUN ÇOCUĞUN SOSYAL GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR?  

3-6 yaş, çocuklar için sosyalleşmenin sıçrama yaşadığı bir dönemdir: 3 yaşına kadar çocuklar, 

anne-baba ve yakın akraba çevreleri içinde sosyalleşir. 3 yaştan itibaren özellikle anaokuluna ve oyun 

gruplarına devam eden çocuklar kendilerine benzeyen çocuklarla bir araya gelerek kendi yaş 

grubunun sosyal yapısını oluşturur hem de bu yapıya katılırlar. Bu aşamada artık evin “prens” ya da 

“prenses”i rolünden çıkarlar. Tüm çocuklarla eşit oldukları, kuralların her çocuk için aynı olduğu bir 

ortama girerler. Bu nedenle grup kurallarına uyma, çocuk için sosyal kabulün en önemli 

parçalarından biri haline gelir. Hatta zaman zaman, çocuk bu kuralları evde anne-babasına da 

uygulamaya çalışır, kurallara evde uyulmadığında anne-babasını uyarır.  

Okul öncesi dönemi kapsayan 3-6 yaş döneminde çocuklar genellikle oyun oynayarak sosyal 

yaşama uyum sağlamayı öğrenirler. Sıra bekleme, izin isteme, paylaşma, işbirliği yapma gibi temel 

becerilerin altyapısı bu dönemde oluşur. Bu dönemde aynı zamanda, gerçek hayatta var olan cinsiyet 

rollerine ilişkin temel algılar da oluşur ve çocuk kendi cinsiyetinden olan ebeveynin rollerini taklit 

ettiği oyunlar oynar. 

OYUNUN ÇOCUĞUN ZİHİNSEL GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR?  

Oyun, çocuğun dış dünyayı keşfettiği, yeni bilgiler edindiği, öğrendiklerini uygulama fırsatı 

bulduğu bir ortamdır. Bu dönemde oynadığı oyunlarla çocuğun görsel ve işitsel hafızası güçlenir, 

eşleme, isimlendirme, problem çözme, muhakeme, amaca yönelme, planlama gibi bilişsel süreçleri 

desteklenir. Tüm bu beceriler, yaşamın ilerleyen dönemlerinde çocuğun gelişimine ok yönlü katkıda 

bulunur.  

OYUNUN ÇOCUĞUN DİL GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR? 

3-6 yaş dönemi, dil gelişiminde çocuk için oldukça önemli bir dönemdir. Dil gelişimi, bilişsel 

ve zihinsel gelişimle çoğu zaman paralel gitmekle birlikte bu beceriler için kritik bir önem de 

taşıyabilmektedir. Bu dönemde oyun aracılığı ile çocuğun kelime hazinesi genişler, ifade edici dil 

becerileri gelişir, bir olayı ya da oyunu başından sonuna kadar anlatma becerileri desteklenir. 

Konuşma akıcılık ve bütünlük kazanır. 
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OYUNUN ÇOCUĞUN YARATICILIĞINA KATKISI NEDİR? 

3-6 yaş döneminde çocukların hayal gücü çok geniştir. Yetişkinlere oldukça anlamsız gelebilecek 

bir şekli, çok farklı bir şekilde yorumlayabilir ve anlamlandırabilirler. Bu dönemde hayal gücünün 

genişliği ve bilişsel esneklik, yaratıcılığı tetikler.  

 Parmak boyası, 

 resim 

 kes-yapıştır çalışmaları 

 hamurla oynanan oyunlar 

 yarım bırakılan hikayeyi tamamlama 

 yarım bırakılan bir resmi tamamlama 

 verilen bir şekli başka bir şekle dönüştürme gibi çalışmalar yaratıcılığı destekler. 

 

3-6 YAŞ ARASI (OKUL ÖNCESİ DÖNEM) ÇOCUKLAR NE TÜR OYUNLAR 

OYNARLAR? 

Çocukların yaşları büyüdükçe oyunları değişir ve karmaşıklaşır.3-6 yaş arasında çocuklar 

hayali oyunlar ve grup oyunları oynarlar. 

Hayali oyun çocuğun bir nesneyi başka bir nesne gibi, bir durumu başka bir durum gibi 

düşünerek kurduğu oyunlardır. Çocuğun oyuncaklarıyla konuşması, bir sopayı at yapması, oyuncak 

fincandan çay varmış gibi içmesi hayali oyunlara örnek verilebilir. Sevdikleri hayvanlarla hayali 

arkadaşlıklar kurup saatlerce oynayabilirler. Hayali oyunlar hemen hemen her konuyla ilgili olabilir 

ve bu nedenle her yerde (evde, sokakta vs.) oynanabilir. Çocuklar 2-3 yaşlarında kendi başlarına 

hayali oyunlar oynarken yaş büyüdükçe (bu oyunları) arkadaşları ve çevrelerindeki diğer kişilerle 

oynayabilirler.  

4-6 yaş civarında çocuklar bedensel hareketlerinin gelişmesiyle top oynama, koşma, atlama, 

tırmanma gibi oyunlardan hoşlanırlar. Üç tekerlekli bisiklete binebilirler. 

Çocuklar 5-6 yaşlarında grup oyunları oynamaya başlarlar. Grup oyunları 

çocukların(saklambaç gibi )birlikte oynadıkları oyunlardır. Bu yaşta çocukların oyuncaklardan 

sıkıldıkları ve çevrelerindeki çocuklarla oynamayı daha çok tercih ettikleri görülür. 

3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARA UYGUN OYUN VE OYUNCAKLAR NELERDİR? 

3-4 yaş arası 

Parmak boyası 

Kil, plastin ve tuz seramiği 

Keskin olmayan makas ve kağıtlar 

Basit teyp 

İtmeli-çekmeli araçlar 

Düğmeli ve fermurlı giysileri olan bebekler 

Resimli loto 

Basit bilmece ve tahmin oyunları 

Kızak 

Öykü kitapları ve masallar 

Renkli çıkartmalar 

Basit sayı ve harf oyuncakları 
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4 yaş için 

Poster resimler, resim sehpası, kıl fırçalar, 

Parmak kuklaları ve sahne 

Hemşire ve doktor önlüğü 

Oyuncak bakkal dükkanı donanımı 

Kavram geliştirici oyuncaklar 

Çekiç,çivi, mantar pano 

Tahta ve tebeşir 

Kolaj çalışması, artık kağıt ve kumaş parçaları 

İp bağlama ve çeştitli kağıt işleri 

Tahtırevalli 

Doğada gezintiler 

Domino 

Dikiş kartları 

Boz-yap oyuncakları 

Mıknatıslar 

Büyüteç 

Küçük ev hayvanları (akvaryum balıkları, kaplumbağa, kuş gibi) 

Fazla bakım istemeyen küçük bitkiler 

5 yaş için 

Büyük bebek arabası 

Üç boyutlu çalışmalar 

Normal tornivada ve büyük vida, somun, civatalar 

8-12 parçalık boz- yap 

Tekerlekli patenler 

Basit resim, harf ve sayı oyunları 

Okul ve sanat konularında öykü kitapları (çocuğa okunmak üzere) 

Gölge kuklaları 

6 yaş için 

Atlama ipi 

Basit dikiş ve dokuma 

Büyük arabalar 

El kuklaları 

Kullanılmayan giysiler 

Halka atma ve top oyunları 

Seksek, bilye 

Körebe, birdirbir, saklambaç vs oyunları 

Çember çevirme ve topaç 

Basit kağıt oyunları 

Laboratuar oyuncakları (basit mikroskop ve deney araçları) 

Çeşitli ev işlerine yardımcı olma(bakkala gitme, bulaşık yıkama, tamir işleri gibi) 
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3- -6 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR BİLGİSAYAR OYUNLARI OYNAMALI MIDIR? 

Çocuklar bilgisayar ve video oyunları oynamaktan çok hoşlanırlar. Erkek çocukları kız 

çocuklarına göre bilgisayar başında daha fazla zaman geçirebilmektedir. Okulöncesi yaşlara yönelik 

bazı bilgisayar oyunları çocukların öğrenme ve algılama becerilerini destekleyebilir. Bilgisayar 

oyunlarını seçerken şiddet içeren oyunlar olmamasına ve yaşına uygun olmasına dikkat edilmelidir. 

Çocuklara televizyon izlemede sınır koyduğumuz gibi bilgisayarda oyun oynama süresi belirlenmeli 

ve oyunların içeriğine özen gösterilmelidir. Bu dönemde bilgisayar başında geçirilebilecek en fazla 

süre yarım saat kadardır.  

ANNE BABALAR 3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARINA OYUN ORTAMI HAZIRLARKEN 

NELERE DİKKAT ETMELİDİR? 

 Arkadaş edinebileceği, başka çocuklarla birlikte olabileceği ortamlar hazırlayın. Örneğin 

çocuğunuzun arkadaşlarını eve çağırın. 

 Arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesi için oyuncaklarını paylaştığında çocuğunuzu takdir edin. 

 Çocuğunuzu açık havada oynaması için parklara götürün. 

 Çocuğunuzun oyun oynarken üstünün kirleneceğini düşünerek uygun giysiler giydirin. 

 Çocuğunuz evde oyun oynarken evi kirletebileceği durumlarda gerekli ortamı düzenleyin. (Örneğin 

boya yaparken boya yapacağı masanın üstüne bir örtü serin.) 

 Oyun köşesi veya oyun odası hazırlayın. 

 Çocuğunuzu birden oyun ortamından koparmayın. Oyunu bitireceği zamanı kısa bir süre önce 

hatırlatın 

 Çocuğunuzun oyuncaklarını toplamasını alışkanlık haline getirmeye çalışın. 

ANNE BABALAR 3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIYLA OYUN OYNARKEN NELERE 

DİKKAT ETMELİDİR?  

 Ailece birlikte oyunlar oynayın. 

 Çocuğunuzun oyunlarını eleştirmeyin.  

 Oyun oynarken oynadığınız oyun hakkında düşündürücü sorular sorarak yaratıcılığını destekleyin. 

ANNE BABALAR 3-6 YAŞ ARASI ÇOCUKLARINA OYUN VE OYUNCAK SEÇERKEN 

NELERE DİKKAT ETMELİDİR? 

 Çocuğunuzun oyunları ve oyuncakları kendisinin seçmesine izin verin. Ancak bu noktada, 

çocuğun her istediği oyuncak değil; izin verilen sayıda oyuncak almasına özen gösterin. 

Mümkünse oyuncakçıya her gidişinde sadece 1 oyuncak almasına izin verin. Böylece 

çocuğunuzun hem karar verme becerileri gelişir hem de kurallara ilişkin farkındalığı artar. 

 Seçeceği oyuncakların güvenli, sağlam ve dayanıklı olmasına dikkat edin. 

 Çocuğunuzda saldırganlığı teşvik edecek silah, tabanca gibi oyuncakları almamasını sağlayın. 

Mümkünse çocuğunuzun arkadaşlarının da aileleriyle görüşerek bu konuda ortak bir tutum 

sergilemeye çalışan.  

 Çocuğunuzun evde kullanılmayan artık maddeleri kullanarak bunlardan oyuncak yapması için 

destekleyin. Örneğin tuvalet kağıdı, boncuk,kurdele, çeşitli paket kağıtları vb.  

 Çocuğunuzun yaşına ve gelişim özelliklerine göre oyuncaklar seçin. 

 Çocuğunuzun oyunlarını zenginleştirebilecek oyuncaklar seçin. 
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3. TEMEL EĞİTİM 1. KADEME 1.- 5. SINIFLAR (7-11 YAŞ)  

 

3.1. ÇOCUĞUM NASIL GELİŞİYOR? (7-11 YAŞ) 

F.Eda YILMAZ 

Hamit İbrahimiye  OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

Ebru BAŞARANER 

Kozyatağı İ.Ö.O. 

Rehber Öğretmeni 

 

7-11 YAŞ DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

Çocuğunuz artık 0-6 yaşlarını kapsayan erken çocukluk dönemini bitirmiş, ilköğretime 

başlayarak,   örgün eğitim sisteminin içinde yer almıştır. Bu yaş dönemi çocuğun gelişiminde 

oldukça farklı bir dönemdir. 

Çocuklarınız gelişmeye ve değişmeye devam ettiği bu dönemde, sizler de anne ve baba olarak 

çocuğunuzun içinde bulunduğu yaşta neleri yapıp neleri yapamayacaklarını bilirseniz, onun 

gelişimini destekleyebilirsiniz. Sizler çocuğunuzun hangi yaşlarda neyi yapıp neyi yapamayacağını 

bildiğinizde, onlardan beklentileriniz de gerçekçi olacaktır. Onların yaşına, yeteneklerine ve 

ihtiyaçlarına uygun beklenti içinde olmanız onları desteklemenizi kolaylaştıracaktır. 

7-11 YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUĞUNUZUN FİZİKSEL GELİŞİMİ NASILDIR? 

Fiziksel büyüme denildiğinde boy ve kilodaki artış akla gelmelidir. Bu yaşlardaki 

çocuğunuzun büyüme hızı bulunduğu yaş dönemine göre farklılıklar gösterir. Okulun ilk yıllarında, 

7-8 yaş arasında büyüme hızında bir azalma görülür, bu dönemdeki büyüme yavaş ve sabittir. Ancak 

ergenliğe girerken, 9 yaşından itibaren büyüme hızında artış olur, çocuğunuzun boyu ve kilosu da 

artar.Kız ve erkek çocuklar arasında farklılıklar göze çarpar. 

BU DÖNEMDE KIZ VE ERKEK ÇOCUKLAR BÜYÜRKEN, ARALARINDA NE GİBİ 

FARKLAR GÖRÜLÜR? 

-Kız çocukları fiziksel olarak erkek çocuklara oranla daha çabuk olgunlaşırlar. Kızlarda ergenliğe 

giriş yaşı 9 yaş civarında, erkeklerde 11 yaş civarında olmaktadır. 

-9 yaştan itibaren kızlar daha iri olabilir. Önce kilolarında artış, sonra boyda uzama görülür 

-Bu dönemde kızların vücutlarında değişikler başlayabilir.(göğüslerin büyümeye başlaması, 

vücuttaki tüylerin oluşması ve artması) 

-Erkeklerde seste değişme ve vücutta tüylenme görülür 

-Kızlarda ilk adet kanaması 11-12 yaşlara doğru görülebilir. Bu daha erken ya da daha geçte 

olabilir. Önceden kız çocuğunuzu bilgilendirmek çok önemlidir. Ancak 16 yaşına kadar halen adet 

görülmemişse bir kadın doğum doktoruna danışmak gerekebilir. 

BU FİZİKSEL DEĞİŞİMLERDEN KIZ YA DA ERKEK ÇOCUĞUNUZ DUYGUSAL 

OLARAK NASIL ETKİLENİR? 

Bu fiziksel değişimler çocuğunuzda ruhsal değişimlere de sebep olabilir. Bu dönemde karşı 

cinse ilgileri artabilir, dış görünüşlerine daha önem vermeye başlayabilirler. Giyimlerine, saçlarına 

daha özen göstermeye başlamalarını da görmek son derece normaldir. Kızlar fiziksel görünümleri 

konusunda daha hassas olabilirler, zayıflamaya çalışabilir, vücudunun veya yüzünün beğenmediği 

bölgelerinden utanma duygusu yaşayabilir. Özellikle kendi dış görünüşleri konusunda dışarıdan gelen 

eleştiri ve yorumlara çok hassastırlar, hele bu eleştiriyi arkadaşlarından sıklıkla alıyorlarsa daha da 

zor bir durum ortaya çıkabilir. 

Sizler de anne baba olarak bu dönemde onların dış görünüşüne karşı eleştirilerde 

bulunmamaya özen göstermelisiniz. Okulda sıklıkla bu tür eleştirilere maruz kaldığını fark ederseniz 

okuldaki öğretmenleri ve rehber öğretmenine danışarak birlikte neler yapabileceğiniz konusunda 

destek alabilirsiniz 
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HER ÇOCUĞUN BÜYÜMESİ AYNI HIZDA MI GERÇEKLEŞİR? 

Bu hız her çocukta farklı olmaktadır. Kalıtım(doğuştan var olan genetik özellikler), dengeli 

beslenme alışkanlıkları, düzenli hareket büyüme hızını etkilemektedir. 

7-11 YAŞ DÖNEMİNDE OLAN ÇOCUĞUNUZUN SAĞLIKLI BÜYÜMESİNİ NASIL 

DESTEKLERSİNİZ? 

-Çocuğunuzun dengeli, yaşına uygun beslenme alışkanlıkları kazanmalarına yardımcı olabilirsiniz. 

Doğru gıdaları, vitaminleri almasına özen gösterebilirsiniz, yeme alışkanlıklarınızla ona iyi bir örnek 

olabilirsiniz. Özellikle sabah yapılan kahvaltıların çocuğunuzun gelişimine, öğrenmesine katkısı 

vardır 

-Düzenli olarak sağlık kontrollerinden geçmelerini sağlayabilirsiniz. Örneğin; göz, kulak ve diş 

kontrolleri, aşılarının takip edilmesi gibi  

-Vücut, diş bakımı ve temizliğini alışkanlık haline getirmesini sağlayabilirsiniz. 

ÇOCUĞUNUZUN FİZİKSEL BÜYÜMESİNDE BİR PROBLEM OLDUĞUNU FARK 

EDİYORSANIZ NE YAPMALISINIZ? 

Çocuğunuzun büyümesi ortalamalardan farklı ise bir gelişim uzmanına danışmanız gerekir. 

Çocuğunuzun boyu hiç uzamıyorsa bir gelişim uzmanına (endokrinolog), aşırı kiloluysa bir 

diyetisyene danışmak, ileride oluşabilecek büyük sorunları önlemeye yarayacaktır. 

11 YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUĞUNUZUN HAREKET GELİŞİMİ NASILDIR?  

Hareket gelişiminde rol oynayan iki tür kas bulunmaktadır. 

Büyük kaslar: Gövde, kol ve bacaklarımızdaki kaslardır. Koşma, yüzme, zıplama gibi büyük kas 

hareketlerini yapmamızı sağlar. 

Küçük kaslar: El ve ayak parmaklarımızdaki kaslardır. Yazı yazma, makasla kesme gibi küçük kas 

hareketlerini yapmamızı sağlar. Küçük kaslar  büyük kaslara  göre daha geç gelişir.El becerileri aynı 

zamanda el ve gözün uyumlu çalışmasını gerektirir. 

EL BECERİLERİNİN GELİŞİMİ KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARDA FARKLILIK 

GÖSTERİR Mİ? 

Evet. El becerilerinin gelişmesinde kızlar ve erkekler arasında farklılıklar görülür. Kızlar 

erkeklere oranla el becerilerinde daha gelişmiştir. Böylece kız çocukları boyama, el işi yapma gibi 

ellerini kullanarak yaptıkları faaliyetlerden daha fazla keyif alırlar. 

7-11 YAŞ DÖNEMİNDE  SPOR FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ NEDEN ARTMAKTADIR ? 

Çocuklar okul döneminde kurallı oyunlar oynamaya başladıklarından fiziksel hareketlilik 

gerektiren spor faaliyetleri onlar için anlamlı olmaya başlar. Bu yaşlarda voleybol, basketbol, yüzme, 

futbol, tenis gibi sporları yapmaktan keyif alırlar. Tüm spor dalları çocukların hareketlerini kontrol 

etme, süreyi ayarlayabilme, koordinasyon becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. 

SPOR FAALİYETLERİNİN BEDENSEL GELİŞİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNDEN 

BAŞKA YARARLARI DA VAR MIDIR? 

Spor faaliyetlerinin bedensel gelişim üzerindeki etkilerinden başka sosyal ve duygusal açıdan 

da faydaları bulunmaktadır. 

Örneğin çocuğunuz okulda voleybol gibi takım sporlarıyla ilgileniyorsa; 

-Takım halinde hareket etme becerisi gelişecektir 

-Disiplinli çalışmayı öğrenecektir 

-Arkadaşlık ilişkileri güçlenecektir. 

-Daha sağlıklı ve zinde olacaktır 

-Kazanma/başarma duygusu yaşayacaktır 

-Kendine güven duygusu ve karar verme becerisi gelişecektir 

-Okuldaki öğrenme becerileri olumlu etkilenecektir 

-Kendini daha mutlu hissedecektir. 
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7-11 YAŞ DÖNEMİNDEKİ ÇOCUĞUNUZUN HAREKET GELİŞİMİNİ NASIL 

DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ? 

Bazı kolay fikirlerle çocuğunuzun, düzenli olarak fiziksel hareket yapmasına olanak tanıyarak 

bedeninin gelişmesini desteklemiş olursunuz. Bu konuda yapılabilecekler; 

-Çocuğunuzun ilgisini spora ve eğlenceli faaliyetlere yönlendirebilirsiniz (folklor, basketbol, bisiklet)  

-Çocuğunuza örnek olabilirsiniz (Açık havada düzenli olarak yürüyüşe çıkılabilir, birlikte bisiklete 

binilebilir) 

-Hareket etmesini kolaylaştıracak malzemeler alabilirsiniz.( ip, top, bisiklet v.b) 

-Güzel havalarda bu fırsatı değerlendirerek, açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz.(Pikniğe, parka 

gitme v.b) 

-Fiziksel hareketin hayatın bir parçası olduğunun anlaşılması faydalı olacaktır. Bunun için kısa 

mesafelerde araba kullanılmaması, asansör yerine merdivenlerin kullanılması v.b.önlemler alınabilir. 

-Bilgisayar ve TV karşısında geçirilen süreyi denetlemeli,  bu süre günde 1-2 saatle 

sınırlandırılmalıdır 

-El ve parmaklarını kullanabileceği oyunlar alabilirsiniz. Maket oyunlar, tamir aletleri v.b. ayrıca 

müzik aleti çalmakta bu gelişime katkıda bulunacaktır. 

-Okulda yer alan spor faaliyetleri hakkında bilgi alarak çocuğunuzun ilgi alanına yönelik seçim 

yapmasına destek olabilirsiniz. Hangi spor dalına ilgi duyduğu veya yeteneğinin olması belirleyici 

olabilir 

Böylece bu tür faaliyetlerle çocuğunuzu destekleyen bir çevre ortamı sunmuş olur, onun beceri ve 

yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlarsınız 

Çocuğunuzun yaşına uygun olarak boyu, kilosu arttıkça, sağlıklı büyüdükçe, büyük-küçük kas 

hareketleri kuvvetlendikçe, bedensel olarak gelişmiş demektir. 

7-11 YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUĞUNUZUN ZİHİNSEL GELİŞİMİ NASILDIR?  

Çocuklarda zihinsel gelişimi oluşturan birçok faaliyet olur. Bunlardan bir kısmı da öğrenme, hafıza, 

dili kullanma ve problem çözme yeteneğidir. 

7-11 YAŞINDA OLAN ÇOCUĞUNUZUN ZİHİNSEL GELİŞİMİNE NASIL YARDIMCI 

OLABİLİRSİNİZ? 

-Ona çeşitli öğrenme ortamları sunabilirsiniz. Müze, sergi, tiyatro, sinema, v.b. ortamlara götürerek, 

sonrasında sohbet edebilirsiniz. 

-Kelime hazinesini geliştirmek için birlikte kelime oyunları oynayabilirsiniz, bilmece, fıkra, 

tekerleme öğrenmesini destekleyebilirsiniz. 

-Televizyonda, sohbet ve tartışma programlarını birlikte izleyebilir, konularla ilgili sohbet 

edebilirsiniz 

-Bilmediği kelimeleri sorduğunda açıklayabilir, kelimelerin anlamlarını bulabileceği kaynakları 

gösterebilirsiniz. 

7-11 YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUĞUNUZUN DİL GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK İÇİN 

NE YAPABİLİRSİNİZ? 

-Düzgün ve tam cümlelerle konuşmaya çalışın. 

-Okudukları, duydukları ve yaptıkları hakkında sorular sorun, bu sorularınız “nasıl” , “sonucunda ne 

olabilir” gibi sorular olursa çocuğunuzu düşünmeye de teşvik etmiş olursunuz 

-Birlikte fotoğraf albümüne bakabilirsiniz, bakarken çocuğunuzun bazı yaşadıklarını hatırlamasını 

sağlayabilirsiniz 

-Çocuğunuzun kitap okumasını sağlamak için siz de ona örnek olmaya çalışın, kitap, dergi, gazete 

okuyun, okuduklarınızı birlikte değerlendirin 

-Çocuğunuzun sorduğu soruları cevaplarken, doğal davranın, bilmediğiniz sorular için dürüst olun, 

bunu birlikte araştırabileceğinizi ve cevabını merak ettiğinizi söyleyin 

-Verilen cevaplarda çocuğunuzun yaşını göz önünde bulundurun 

-Cevap verirken çok ayrıntılı açıklamalardan kaçının, gereğinden uzun açıklamalarınız, sıkıcı 

gelebilir ve bir daha soru sormasını zorlaştırabilir 
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7-11 YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUĞUNUZUN SORUN ÇÖZME BECERİSİNİ 

DESTEKLEMEK İÇİN NE YAPABİLİRSİNİZ?  

-Anne baba olarak çocuğunuzun kendi sorunlarını kendisinin çözmesi için desteklemeye çalışın, ona 

fırsatlar verin. Çözümler üretmesini sağlayın, bu çözüm önerilerinden en uygununu seçmesini 

sağlamaya çalışın 

-Davranışlarının sonuçlarının, neye yol açabileceği üzerinde düşünmesini sağlayın. 

7-11 YAŞLARI ARASINDAKİ ÇOCUĞUNUZUN SOSYAL VE DUYGUSAL  

GELİŞİMİ NASILDIR?  

Sosyal ve Duygusal Gelişim deyince çocuğunuzun çevresindeki tüm kişilerle güvenli ve olumlu 

ilişkiler kurması, toplumdaki ahlak ve sosyal kuralları öğrenmesi ve onlara uygun davranması 

anlaşılmalıdır. 

Çocuğunuzun sosyal ve duygusal gelişiminin temeli, bebeklikte atılır. Bebeklik döneminde 

çevrelerindeki en yakın kişilerle kurdukları duygusal bağ, güven duygusunun da temelini oluşturur. 

7-11 YAŞ DÖNEMİNDEKİ ÇOCUĞUNUZUN SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİNDE NE 

GİBİ DEĞİŞİKLİKLER OLUR? 

Çocuğunuzun okula başlamasıyla çevresi genişler, daha çok arkadaşı olur. Oyunlarda kızlar ve 

erkekler kendi aralarında gruplaşırlar, bu gruplaşma cinsiyetlere göre olur. Artık çocuğunuz, 

duygularını tanımaya ve uygun şekilde ifade etmeye başlar.Örneğin, sinirlendiği zaman arkadaşına 

vurarak karşılık vermek yerine, konuşmayı seçebilir.Kendi duygularını tanımaya başlamalarının yanı 

sıra, başkalarının da duygularını anlamaya başlar.Üzüntü yaşayan arkadaşının üzüntüsünü hisseder, 

hatta yardıma ihtiyacı olan tanımadığı birinin bile duygularını hissedebilir, yardım etmeyi 

düşünebilir.Küçük çocuklara daha anlayışlı davranmayı deneyebilir, onlarla oynamaktan 

hoşlanır.Davranışları değerlendirirken, niyeti göz önünde bulundurmaya başlar. Örneğin, okulda ona 

çarparak düşüren bir arkadaşının bilmeden mi ya da kasıtlımı çarptığını değerlendirebilir. 

Başarısızlık, ölüm gibi korkuları olabilir, aşırı endişe durumları da görülebilir.Bütün bunlar 

çocuğunuzun sosyal ve duygusal olarak geliştiğinin birer göstergesidir. 

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUĞUNUZUN NE GİBİ SOSYAL VE DUYGUSAL İHTİYAÇLARI 

VARDIR? 

-En önemlisi aile içinde bir birey olarak görülmek isterler. Bunun için görüşlerini ifade etmesine 

olanak tanımalısınız, fikirlerine saygı göstermelisiniz 

-Daha bağımsız olma ve kendi kendine yeter hale gelme ihtiyacındadırlar. Adım adım onları 

izlemenize ihtiyaçları yoktur ama yaptıklarından haberdar olmanız önemlidir 

-Başarılarının görülmesi ve çabalarının takdir edilmesine ihtiyaç duyarlar. Bu konuda anne baba ve 

öğretmenler  bu beklentileri karşılamaya çalışmalıdır 

-Arkadaşlarıyla olumlu ve güvene dayalı ilişkiler kurmaya ihtiyaç duyarlar. Bunun için arkadaşlarıyla 

beraber olabileceği ortamları oluşturmasına destek  olunuz, takım çalışmasında bulunabileceği spor 

gibi faaliyetlere katılmasını sağlayınız. 

BU YAŞ DÖNEMİNDE ÇOCUĞUNUZUN SOSYAL /DUYGUSAL GELİŞİMİNİ NASIL 

DESTEKLEYEBİLİRSİNİZ? 

Bu yaş döneminde üzüntü, kızgınlık, şaşkınlık hayal kırıklığı, utanç, nefret, korku gibi duygular 

yaşayabilirler. Özellikle korku duygusu çocukların yaşamında önemli bir yer tutar. Arkadaşları 

arasında dışlanma, ders başarısızlığı gibi korkular da bu dönemde görülen korkulardandır 

-Başarısız olsa bile onu sevdiğinizi ve değer verdiğinizi gösterin. Tavırlarınızla, aldığı notlarla ona 

verdiğiniz değerin değişmediğini hissettirmeye çalışın 

-Yaşına uygun bazı sorumlulukları almasını sağlayarak,  güven duyduğunuzu hissettirmeye çalışın 

-Duygularını küçümsemeyerek, eleştirmeyerek normal olduğunu gösterebilirsiniz. Mesela, böcekten 

korkuyorsa, “minicik şeyden korkulur mu “ gibi ifadelerden kaçınmaya özen gösteriniz. 

-Duygusunu ifade ettiğinde takdir edebilirsiniz. 

-Korkularıyla baş etmesine yardımcı olabilirsiniz. 
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-Uygun olmayan davranışlarının davranış sonunda nelere yol açabileceğini tartışabilirsiniz.Örneğin, 

kızmanın, kıskanmanın doğal duygular olduğunu ancak bu duyguların sonucunda başkalarına zarar 

vermenin yanlış olduğunu ona söyleyebilirsiniz.Bunun yerine uygun davranışların neler olabileceğini 

düşünmesini sağlayabilirsiniz 

-Şiddet içeren TV programları izlemekten kaçınmasını, bu tür oyunlardan ve oyuncaklardan uzak 

durmasını sağlamaya çalışabilirsiniz 

-Duygusunu uygun şekilde gösterdiğinde takdir etmelisiniz 

-Karşı tarafın ne hissettiğini anlayabilmesi için, kendisini onun yerine koyarak düşünmesini 

isteyebilirsiniz 
 

KAYNAK 

AÇEV,  Anne Destek Programı Ders Notları. 
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3.2. ANNE-BABA, AİLE TUTUMLARI (7-11 YAŞ) 

Sonay UÇANKAN 

Kadıköy Rehberlik Araştırma  

Merkezi Müdürü 
 

 Sanem LAÇİN 

Kazım İşmen Lisesi 

Rehber Öğretmeni 
 

 Deniz ÇANGA 

İnönü İ.Ö.O. Rehber Öğretmeni 

 

ÇOCUĞUN GELİŞİMİNDE AİLENİN ÖNEMİ 

Aile çocuğun ilk ve en uzun süre yaşadığı ortamdır. Dolayısı ile anne ve baba çocuğun yakın 

çevresindeki en önemli kişilerdir. Çocuğun gelişim düzeyi ailesinin O’nu ne kadar desteklediğine 

bağlıdır. Ailenin çocuğa destekleyen bir çevre sağlaması büyük önem taşımaktadır. 

Erken çocukluk döneminin bitmesiyle yeni bir dönem olan ilköğretim dönemi başlar. Bu 

zaman diliminde çocuklar sosyal çevreleriyle çok ilgili olup; sosyal ilişkilerin ve sosyal kimlik 

gelişiminin yapı taşlarını öğrenirler. Kendi davranışlarının sorumluluğunu alabilecek durumda olan 

bu yaş grubu çocuklar artık arkadaşları ve öğretmenleriyle daha fazla zaman geçirmektedirler. 

Bu dönemde aile tutumları 4 kategori altında ele alınabilir. Aileler farklı zamanlarda farklı 

tutumlar gösterebilmekte ve bazı ailelerde fertler farklı ebeveyn tutumlarını benimseyebilmektedirler. 

Pek çok  ebeveynin, tutumlarının nasıl olduğu ile ilgili farkındalık kazanmaları, problemlere daha 

objektif bakabilmeleri açısından yararlı olacaktır. 

BASKICI AİLE TUTUMU 

 Çocuğun davranışlarında kusur bulurlar. 

 Çocuğa katı yasaklar koyarlar. 

 Çocuğa sürekli müdahale edilerek, özgürlüğünü büyük ölçüde kısıtlarlar. 

 Çocuğun iyi yönlerinden ziyade olumsuz yönlerini görürler. 

 Çocuğa genellikle söz hakkı vermezler. 

 Anne – baba çocuğu sürekli yönetirler. 

 Çocuk hata yaptığında cezalandırırlar. 

 Aile cezayı, bir daha hata yapmasın mantığı ile verir ve bu cezalar genelde çocuğa göre ağır 

cezalardır. 

  Ailenin verdiği disiplin çocuğu hayatından bıktırır.  

 Çocuğun en doğal hakları bile çocuğa uslu olmasının bir ödülü olarak verilir. 

 

BASKICI AİLE TUTUMUNDAN ÇOCUK NASIL ETKİLENİR? 

 Çocuk arkadaşlarıyla kaliteli bir iletişim kurmakta 

zorlanabilir. 

 Kendine güveni-özgüveni düşük olabilir. Birçok alanda 

kendini yetersiz hissedebilir. 

 Anne baba korkutucu, baskıcı bir tutumla çocuğa 

eğitim vermeye çalışırsa; çocuğu farkında olmadan 

şiddete yöneltebilir ya da tam tersi çocuk içine kapanık, 

pasif bir yapı sergileyebilir. 

 Yalan söyleme eğilimi artabilir.  

 Sevgisini göstermekte zorlanabilir. 

 Yaşayarak öğrenme ortamından uzak kalacağı için yeniliklerden uzak durup deneme-yanılma 

yoluyla öğrenmeyi gerçekleştiremeyebilir. 

 İçe kapanık olabilir.. 

 Kendine güveni olmayan bireyler olabilir. 

 Çekingen olabilir. 
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 Hata yapmaktan korkan, hatalarını kabul etmeyen bireyler olabilir. 

 İleriki yaşlarda karşılaştığı sorunları çözmekten aciz olabilir. 

 Kabul görmek için yanlış seçimler yapabilir. 

 Sürekli eleştirildiği için aşağılık duygusuna kapılabilir. 

 Hoşgörülü olmayan, affetmeyi bilmeyen bireyler olabilir. 

  Hassas, kırılgan ve alıngan olabilir. 

 Kolay etki altında kalabilir. 

 Kendi duygu ve düşüncelerini rahat ifade edemeyebilir. 

 Yardım duygusundan uzak, isyankar, inatçı, hırçın bir kişilik yapısına sahip olabilir. 

 Önemsenmediğini, sevilmediğini ve değersiz olduğunu düşünebilir. 

 Arkadaşlarıyla kaliteli bir iletişim kurmakta zorlanabilir. 

 Kendine güveni-özgüveni düşük olabilir. Birçok alanda kendini yetersiz hissedebilir. 

 Anne bana korkutucu, baskıcı bir tutumla çocuğa eğitim vermeye çalışırsa; çocuğu farkında 

olmadan şiddete yöneltebilir. 

 Yalan söyleme eğilimi artabilir. 

 Yaşayarak öğrenme ortamından uzak kalacağı için yeniliklerden uzak durup deneme-yanılma 

yoluyla öğrenmeyi gerçekleştiremeyebilir. 

TAVİZKAR AİLE TUTUMU 

 Anne ya da babadan birinin izin verdiğine diğeri izin vermez, 

 Kendisine ve çevresine zarar verebilecek davranışlarda bile denetimden uzaktır 

 Aile aynı davranışa farklı zamanlarda farklı tepkiler 

gösterebilir.( Örneğin çocuğa okuldan geldikten sonra 

dışarıda oyun oynamasına izin verilirken ertesi gün 

hiçbir haklı sebep gösterilmeden izin verilmemesi), 

 Aile içinde ortak kararlar alınamaz, 

 Çocuğun aşırı hareket ve davranış serbestliği vardır. 

 Kendisine ve çevresine zarar verebilecek davranışlarda 

bile denetimden uzaktır 

 Kız – Erkek çocuk ayrımı yapılır. Örneğin bir çocuğun 

davranışına yasak konurken diğer çocuğun aynı 

davranışı hoşgörülü karşılanabilir.  

 Çocuğun eğitimi konusunda da aile tutarsızlık gösterir. 

Örneğin çocuğun aldığı ortalama bir not bir gün takdir 

edilirken, başka bir gün cezalandırılabilir. 

 Aile doğruyu ve yanlışı çocuğunun yaparak yaşayarak öğrenmesini ister, çocuğa neyi yapması 

veya neyi yapmaması konusunda bilgi verilmez. 

 Büyük ailelerde, ailenin çocuğa koyduğu kurallar aile büyükleri tarafından (dede, büyükanne vs.) 

hiçe sayılır, kurallar işletilmez. 

 Çoğu zaman anne babanın ruhsal durumundaki dengesizlikler çocuğa yansıtılır. 

TAVİZKAR AİLE TUTUMUNDAN ÇOCUK NASIL ETKİLENİR? 

 Çocuk anne babadan birine kendini daha yakın hissederken, diğerinden uzaklaşabilir. 

 Çabuk sinirlenen, kavgacı ve inatçı olabilirler. 

 Sağlıklı bir kişilik geliştirmekte zorlanabilir. 

 Sınır ve kurallara uymakta zorlanabilir. 

 Anne babadan farklı mesajlar alıyorsa çelişki yaşayabilir. 

 Bencil ve saygısız olabilir 

 Arkadaş ilişkilerinde uyumsuz davranışlar sergileyebilir. 

 Okuldaki kurallarla karşı karşıya kaldıklarında hayal kırıklığına uğrayabilir 

 Bağımsız davranmayı öğrenmekte zorlanabilir ve sorumluluklarını yerine getirmeyebilir 

 Devamlı birilerinden hizmet bekleyebilir. 

 Yetersiz disiplin geliştirir. 
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KORUMACI AİLE TUTUMU  

 

 Çocuğun kendisinin yapması gereken işler aile 

tarafından yapılır, 

 Çocuğa fikri sorulmadan çocuk hakkındaki her türlü 

seçim aile tarafından yapılır. (kıyafet,arkadaş…) 

 Çocuğun üstüne çok fazla düşülür. (başına bir şey 

gelmesin, hastalanmasın, üzülmesin, ağlamasın…) 

 Çocuğa genelde ‘hayır’ denmez ve her istediği yapılır, 

 Özellikle anne – çocuk ilişkisinde bağımlılık söz 

konusudur, anne çocuğuna kıyamaz, 

 Anne – baba çocuğu için sebepsiz yere aşırı kaygı duyar, bu kaygı onları aşırı korumaya 

yönlendirir. Çocuğu mutlu edemeyeceklerini düşünüp endişelenirler. 

 Çocuğa gereğinden çok özen gösterilir.  

 Her türlü kararı çocuk yerine aile alır. 

 Geç kavuşulan,aşırı istenilen, tek çocuk, tek erkek veya kız çocuk gibi çocuklar genellikle 

abartılmış sevginin odak noktası olurlar. 

 Anne babalar çocuklarını el bebek gül bebek büyütürler. Adeta kucaktan yere indirmezler. 

Genellikle bu tür çocuklar erken konuşup geç yürürler.  

 Aile tarafından çocuğun her çağrısına cevap verilir.  

 Anne – baba çocuğun hatalarını görmek istemez, 

 Çocuğu korumak adına tüm okul ilişkilerine bile müdahale ederler.( Öğretmenle tartışırlar, 

arkadaşlarını uyarırlar vs)  
 

KORUMACI AİLE TUTUMUNDAN ÇOCUK NASIL ETKİLENİR? 

 Bencil, eşya veya oyuncaklarını paylaşmayı bilmeyen çocuklar olabilirler 

 Kendine güveni olmayabilir ve öğretmenlerine sürekli arkadaşlarını şikayet edebilir, korunmak 

isteyebilir. 

 Arkadaşlarıyla sorun yaşayabilir. 

 Devamlı başkalarına bağımlı olabilir. 

 Kendine ait kişiliğini oluşturmakta güçlük çekebilir. 

 Zamanla çocuk özgüven eksikliği geliştirebilir, kendini yetersiz hissedebilir. 

 Gereksinimlerini ayırt etmekte güçlük çekebilir, 

 Kolay yönlendirilebilir, hayır deme becerisi gelişmeyebilir. 

  Mutsuz, isteksiz olabilir 

 Arkadaş edinmede sorun yaşayabilir. 

 Sorumluluk almaktan korkabilir.  

 Başarısızlık duygusunu yoğun olarak yaşayabilir. 

DESTEKLEYİCİ AİLE TUTUMU 

 Çocuk bir birey olarak kabul edilir, 

 Çocuk ailesinden sevgi, saygı, ilgi ve destek görür, 

 Çocuğun yetenekleri önemsenir, 

 Çocuklarından görmek istemedikleri davranışı kendileri 

de yapmak istemezler. 

 Çocuk belirli sınırlar içinde özgürdür.  

 Çocuğa şiddet ve duygusal yaptırım gücü yerine, 

anlatarak ikna etmeye çalışırlar. 

 Çocuk ile ilgili alınacak kararlarda çocuğa fikri sorulur 

(Odası ve eşyaları ile ilgili) 

 Ailede güven ortamı vardır, 

 Koyulan kuralların nedenleri çocuğa anlatılır, 
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 Aile kendi davranışlarıyla çocuğa olumlu örnek olur, 

 Çocuğun her türlü problemiyle yakından ilgilenilir, problemlerle nasıl baş edebileceklerini birlikte 

araştırırlar. 

 Çocuğun yaşına uygun sorumluluklar alması sağlanırken, çocuğa yapamayacağı görevler 

verilmez, 

 Çocuğun iyi yönleri belli edilir, 

 Çocuk bir işe başlarken cesaretlendirilir, 

 Çocukla iyi iletişim kurulur, duygu ve düşüncelerini ifade etmesine yardımcı olunur. 

 

DESTEKLEYİCİ AİLE TUTUMUNDAN ÇOCUK NASIL ETKİLENİR? 

 Huzurlu bir çocukluk geçirir. 

 Kendini tanıyan ve kendine güvenen, 

 Karşılaştığı sorunlarla baş edebilen, 

 Kendine ve başkalarına karşı saygı duyan, sevmeyi bilen, sorumluluk alabilen, 

 Çevresiyle iyi ilişkiler kurabilen 

 Doğru seçimler yapabilen  (arkadaş,meslek) 

 Dışa dönük, yardımlaşmayı ve paylaşmayı bilen, 

 Duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilen, 

 Başkaları tarafından sevilen ve kabul edilen, 

 Kurallara ve otoriteye saygı duyan, 

 İyi ahlak sahibi, 

 Ruh sağlığı yerinde bir çocuk olur. 

 

Pek çok ebeveyn, her daim baskıcı, tavizkar, korumacı ya da destekleyici olmaz, ancak bu 

tutumlardan birini daha sık uygular. Hangi tutumun çocuğu nasıl etkilediği bilmek bu nedenle çok 

önemlidir. Destekleyici tutumun çocuğun gelişimini nasıl da olumlu yönde etkilediğini fark eden 

anne babalar, destekleyici tutumlarını geliştirebilmektedirler.  

 

KAYNAKÇA: 

Anne Destek Programı (2012), 7-11 Yaş Eğitici El Kitabı, AÇEV 

Aile ve Toplum Dergisi, Üç aylık Ocak Şubat Mart 2011, Yıl 12, Cilt 7, Sayı 24, ISSN 1303 – 0256  , 

<http://www.athgm.gov.tr/upload/mce/eskisite/files/Aile_dergi_24_sayi1.pdf> (Erişim 20.04.2012) 

Ekşi , H. ve diğ. (2010), Çocuk ve Ergen Eğitiminde Anne Baba Tutumları, Timaş Yayınevi, İstanbul. 

Ginot, G.H.,(2008), Anne Baba ve Çocuk Arasında,(Çev. Tüfekçi , A.) O Kitaplar Yayınevi:İstanbul, 

ISBN 978-975-6287-99-6 

Özkaya, D., Anne Baba Tutumları ve Kişilik Üzerine Etkileri, Sivas RAM AR-GE Bülteni 

Yavuzer, H. (2005), Çocuğu Tanımak ve Anlamak, Remzi Kitabevi : İstanbul, 5. Baskı, ISBN 
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3.3. İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM (7-11 YAŞ) 

Murat BAYRAKDAR 

Dosteller EÇEM ve İşitme Engelliler İ.Ö.O. 

Müdür Yardımcısı 
 

Esat TELATAR 

Kadıköy Ticaret Lisesi  

Rehber Öğretmeni 
 

Burak ŞAHİN 

Mehmet Beyazıt Lisesi  

Rehber Öğretmeni 

ANNE-BABA ÇOCUK İLETİŞİMİNİN ÖNEMİ NEDİR? 

Ailede çocuk için annenin babanın varlığı aynı değeri 

taşımaktadır. Bu nedenle çocuğun annesi- babası ile aynı oranda 

iletişim kurması ve yakınlık geliştirmesi gerekmektedir. Anne 

ve babayla bütünleşmek çocuk için büyük bir zenginliktir. 

Çocuğun bireysel potansiyelini ortaya çıkarması ailenin 

çocuğuyla kuracağı sağlıklı iletişime bağlıdır. Anne ve babalık 

görevi çocuğun beslenme, barınma, giyinme, sağlık, eğitim 

ihtiyaçlarını karşılamakla bitmemektedir. Çocukların bunlar 

kadar önemli olan duygusal gereksinimleri vardır. Bu 

gereksinimler: Sevildiğini, beğenildiğini, benimsendiğini ve 

değer verildiğini hissetmektir. Çocuk bunun hiç bir şarta bağlı olmaksızın sadece kendisi olduğu için 

gerçekleştiğini her şartta sevildiğini fark etmelidir.  Çocuğun aile içerisindeki duygusal ihtiyaçların 

karşılanması duygusal gelişimini sağlıklı kılar. İdeal bir aile ortamı çocuğun sağlıklı bedensel ve 

ruhsal gelişimi için zemin oluşturur. Aksi durumlarda aile içerisindeki problemler, çocuklarda ve aile 

bireylerinde ruhsal rahatsızlıklar seklinde kendini göstermekte, okulda da çocuğun başarısını olumsuz 

yönde etkilemektedir.  

Sürekli değişen ve gelişen bir varlık olan çocuk; konuşulan her sözden, her jest ve mimikten, 

her tavır ve durumdan, olumlu veya olumsuz olarak etkilenmekte ve bu etkilenme ile çocuğun 

kimlik, kişilik ve psiko-sosyal yapısı şekillenmektedir. Çocukluktaki her yanlış veya doğru etki 

ileride kendini bir davranış, bir söz, bir tepki ile bir bütün içerisinde kendini göstermektedir. 

AİLE ÇOCUK İLETİŞİMİ OKUL BAŞARISINI ETKİLER Mİ? 

Okul çağında çocuğun ailesiyle kurduğu etkileşim çocuğun aile içindeki yerini belirlemektedir. 

Aile sosyal açıdan çocuğun ilk becerilerini kazandığı yerlerden birisi olmaktadır. Çocuktan 

beklenilen davranış, çocuğun davranışı sonrasında ailenin tavrı, sosyal becerilerin oluşumunda ilk 

adımı oluşturmaktadır. Özellikle başarı konusunda ailenin çocuğunun yeteneklerini keşfetmesi ve 

ilgilerini anlayarak onu desteklemesi çocuğun özgüvenini geliştirmektedir. Başarı konusunda 

özgüveni gelişen çocuk, kendisiyle barışık, tutarlı bir kişilik yapısı geliştirmektedir.  

 Çocuğunuzun yeteneklerini fark ederek o alanda destekleyin. Yanı sıra çocuğunuzun 

yapabileceğinden hareket ederek çocuğunuzun var olan potansiyelini maksimum düzeyde 

gerçekleştirmesi için destek olun.   

 Yapamadığında kızıp bağırarak çocuğunuzun kendini değersiz hissetmesine yol açmak yerine neden 

yapamadığını anlamaya çalışarak destek ihtiyacı olan alanlarda arkasında olduğunuz mesajı verin.  

 Çocuğunuzu başkaları ile kıyaslamadan başarılarını kendi gelişimi içinde değerlendirin.  

  Ailelerin ve çevrenin gözünde standart basarı düzeyini yakalayamadıkları için sürekli eleştiriye 

maruz kalan çocuklar, yasadıkları değersizlik duygusu nedeniyle aşağılık duygusuna kapılabilirler. 

Bu durumu önleme görevi ise, başarı duygusuna teşvik edecek öğretmenlere ve başarı duygusunu 

ödüllendirecek ailelere düşmektedir. 
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İLETİŞİM  ENGELLERİ NELERDİR? 

Anne ve babalar çocuklarını her zaman dinlediklerini savunmaktadırlar; fakat çocukları bir 

sorunla karşılarına çıktığında çocuğu tam olarak dinlemeden öğüt verme ya da deneyimlerinden yola 

çıkarak soru sorma yoluyla sorunu çözüme ulaştırarak aslında çocuklarına kabul edilmedikleri 

duygusunu hissettirmektedirler. Çocuklarını şartsız kabullenen anne ve babalar ise kabul dilini 

kullanarak çocuklarının duygu, düşünce ve sorunlarını önemsediklerini göstermektedirler. 

Ailelerin çocuklarıyla iletişimlerinde kullandıkları iletişim engelleri 13 grupta toplanmaktadır:  

 

1. Emir vermek, yönlendirmek: Çocuklara emir 

vermek çocuklarda korkuya, söylenen şeyin tersini 

yapmaya, hırçın davranışlara, başkaldırışlara ve anne 

ve babaya karşı düşmanca duygulara neden 

olmaktadır.                   

2. Uyarmak, Tehdit Etmek( Gözdağı Vermek): 

Çocukları davranışları karşısında tehdit etmek 

çocuklarda korkuya, boyun eğmeye, tehditlerin 

gerçekleşip gerçekleşmediğinin denenmesine, 

kalbinin kırılmasına, anneye ve babaya karşı kızgın 

ve isyankâr olmasına, inatla istenmeyen davranışın 

devam etmesine neden olmaktadır. 

3. Ahlak Dersi Vermek: Çocuklara sorumluluklarını ders verir nitelikte hatırlatmak çocuklarda 

suçluluk duygusunun gelişmesine ve çocuğun kendisini savunmasına neden olmaktadır.  

Örnek:  “Bunun böyle olması gerek, bu olmazsa olmaz”,senin sorumluluğun”, “.... şöyle  

    yapman gerekir.” 

4. Öğüt Vermek, Çözüm ve Öneri Getirmek: Çocuklara öğüt vermek ya da onlara davranışları 

karsısında öneri getirmek çocuklarda yetersizlik ve acizlik duyguna, kendi çözüm önerilerini 

geliştirip bunları denemesini engel olmasına, bağımlılık duygusuna, anne ve babaya karsı 

bağımlılık duygusuna ve anlaşılamamak duygusuna neden olmaktadır. 

Örnek:  “Ben olsam ....”, “Neden ..... yapmıyorsun?”, “Bence ....”, “sana şunu önereyim”. 

 

 

 
 

5. Mantık Yoluyla İnandırmak, Tartışmak: Çocuklarla tartışmak çocuklarda karşı koymalara, 

kendini savunmasına, anne ve babayla iletişimini kesmesine, çocuğun kendini beceriksiz ve yetersiz 

hissetmesine neden olmaktadır. 

Örnek:  “İşte şu nedenle hatalısın...”, “olaylar gösterir ki ...”, “Evet, ama ...”,  “gerçek şu ki” 

 

“Ben senin yaşındayken ne 

doğru dürüst oyuncağım vardı ne 

de böyle bilgisayar falan 

filan..Hiç kıymetini bilmiyorsun; 

halbuki biz....” 

“Ne diyorsam onu yap, soru 

sorma” 

 



69 
 

6. Yargılamak, Eleştirmek, Suçlamak: Yargılamak, 

eleştirmek ve suçlamak çocuklarda kendilerini değersiz ve 

yetersiz hissetmesine, aşağılanmış hissetmesine, anne ve 

babanın olumsuz yargılarını işitmemek için onlarla iletişimi 

kesmesine, ailenin yargı ve eleştirilerini gerçek olarak 

algılamasına, benlik saygısını zedelemesine, anne ve babayı 

eleştirmesine ve onlara karşılık vermesine neden 

olmaktadır.                                          

 

7. Övmek, Aynı Düşüncede Olmak, Teşhis Koymak: (sorunu dinlemeden “sen yaparsın” diye 

başından savmak): Çocukları övmek, aynı düşüncede olduğunu belirmek çocuklarda anne ve 

babanın beklentilerinin çok yüksek olduğuna inanmasına, anne ve babanın kendi isteklerini 

yaptırmak için kullandıklarını düşünmelerine, kaygı duymasına, rahatsız olmasına, utanmasına ve 

sürekli övülmek istemesine neden olmaktadır. 

8. Ad Takmak, Alay Etmek, Utandırmak: Çocuğun kendisini kötü olduğunu düşünmesine, kendini 

değersiz hissetmesine, sevilmediğini düşünmesine, direnmesine ve karşılık vermesine neden 

olmaktadır. 

Örnek:  “Koca bebek”, “Geri zekalı”, “Sulu göz”. 

9. Yorumlamak, Analiz Etmek, Tanı Koymak: Çocuğun korku duymasına, kendini engellenmiş 

hissetmesine, yanlış anlaşılmadan korktuğu için anne ve babayla iletişimi kesmesine, başarısızlık ve 

yetersizlik duygusu hissetmesine neden olmaktadır. 

Örnek:  “Aslında sen öyle demek istemiyorsun”, “Senin esas sorunun nedir biliyor musun?...”  

10. Güven Vermek, Desteklemek: Çocuğun kendisini anlaşılmamış hissetmesine, kızgınlık 

duygusuna, kendini kötü hissetmesine ve yasadığı duyguların ailesi tarafından önemsenmediği 

duygusuna kapılmasına neden olmaktadır. 

Örnek:  “Yarın farklı düşüneceğinden eminim.”, “Aldırma... Boş ver, düzelir...”, “Zamanla kendini 

daha iyi hissedersin.” 

11.  İncelemek, Araştırmak, Soruşturmak: Çocukta hayır demeye, yarı doğru cevap vermeye ya da 

kaçamak cevap vermeye, kendisine güvenilmediğine, korkmasın, kaygı duymasına, konuşma 

özgürlüğünü zedelenmesine neden olmaktadır. 

12. Konuyu Değiştirmek, işi Alaya Vurmak, Şakacı Davranmak, Oyalamak: Çocukta anne ve 

baba tarafından saygı duyulmadığına, kendisi ile ilgilenilmediğine, kendisinin kabul edilmediği 

duygusuna kapılmasına, kalbinin kırılmasına, sorunları çözmek yerine onlardan kaçmak gerektiği 

düşüncesine kapılmasına neden olmaktadır. 

Örnek:  “Hemen onu unutalım”, “Haydi gel-daha hoş şeylerden bahsedelim” 

13. Karsılaştırmak: Çocukları kardeşleriyle ya da arkadaşlarıyla karsılaştırmak çocukta benlik 

duygusunun aşınmasına, karsılaştırma yapan kişiden ve karsılaştırıldığı kişiden uzaklaşmasına, 

soğumasına neden olmaktadır. 

Örnek:  “Bak kardeşinin notlarına”, “....... kaç aldı” 
 

ETKİLİ AİLE İLETİŞİMİ NASIL KURULUR?  

Etkili aile iletişimi çocuk tarafından ifade edilenin tam da ifade etmek istediği şekilde anne 

baba tarafından anlaşılmasıdır. Ya da anne baba tarafından ifade edilenin tam da ifade etmek istediği 

şekilde çocuk tarafından anlaşılmasıdır. Çocuklarınızla ilişkilerinizi dışarıdan bakan gözlerle izlemek 

ve kendinizde değiştirmek istediğiniz davranışları değiştirmek birçok iletişim engellerini ortadan 

kaldırmaktadır.  

Eşinizle kurduğunuz iletişimle çocuklarınıza örnek olun! 

Bunlarla beraber çocuğunuz için olumlu düşünmek ve olumlu düşünmek için ortam yaratmak, 

eşinizi kırdığınızda acısını çocuğunuzdan çıkarmamanız, eşinizden göremediğiniz ilgiyi ve özeni 

çocuğunuzdan beklememeniz, çocuğunuza ve eşinize değer verdiğinizi göstermeniz, onları 

 

         “Sen zaten hep böylesin” 
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dinlemeniz, birbirleriyle kıyaslamamanız çocuklarınızı şartsız sevmeniz mutlu bir iletişimi ortaya 

çıkarmaktadır. Eşinizle kurduğunuz ilişkinin dengeli olmasını sağlamak, eşinizle kurduğunuz ilişkide 

çocuğunuzdan beklediğiniz olumlu iletişim biçimin sergileyerek doğru model olmanız; örneğin özür 

dilerim, iyi geceler günaydın gibi sosyal ifadeleri kullanmanız olumlu örnek teşkil edecektir.  

‘’Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.’’ 

Çocuğumuz sözlerimizden çok davranışlarımızdan mesaj alır. Örneğin çocuklarımızın eğitimini 

önemsediğimizi söyleyip okulda toplantılara katılmadığımızda ödevi için gereken malzemeyi temin 

etmediğimizde çocuk eğitimi önemsemediğimiz mesajı alacaktır. Bu nedenle eğitim sürecini 

desteklediğimiz mesajının davranışlarımızla desteklenmesi çok önemlidir. 

Peki iyi bir iletişim kurmak için neler yapabiliriz? 

1. İletişim İçin Yeterli Zaman Ayırmak: Günümüz koşullarını göz önüne alındığında çalışma 

koşullarının zorlaşması, kariyer elde etmek isteyenlerin sayıca artması, yaşam koşullarını iyileştirme 

çabaları nedeniyle aile bireyleri birbirlerini dinlemek için yeterli zaman ayıramadıkları 

görülmektedir. Çocukların ise anne babalarıyla tarafından dinlenilmeye ve onlarla konuşmaya 

ihtiyaçları vardır. Bu nedenle çocuklarınıza özel zamanlar ayırın. 

2. İletişimde Sevginin İfade Edilmesi: Ailedeki ilişkileri diğer 

ilişkilerden ayıran en önemli nokta aile bireyleri arasında sevginin 

varlığıdır. Gösterilen sevginin sıcaklığı ve samimiyeti aile 

içerisindeki iletişimi kuvvetlendirmektedir. Bu nedenle çocuklarınıza 

sevginizi ve ilginizi ifade edin. 

3. Diyalog Halinde İletişim: Bazı anne ve babalar çocuklarına karsı 

duygu ve düşüncelerini ifade etmekten hoşlanmaktadırlar. Diyalog 

halinde kurulan iletişimle sorunlar zamanında saptanıp 

çözümlenmekte ve ailenin devamının sağlanması açısından büyük  

önem taşımaktadır. 

4.Olumlu İletişim: Anne ve babalar hem kendi aralarında hem de çocuklarıyla iletişimlerinde 

insanların olumlu ve olumsuz özellikleri bulunabileceğini kabul etmeleri ve birbirlerine karşı özenli 

bir tarzda hitap etmeleri gerekmektedir. Olumlu iletişim kurabilmek için; 

 Çocuğun odasına kapısını vurarak girmek,  

 Gerektiğinde ona teşekkür edebilmek,  

 İstekleri rica ederek belirtmek,  

 Sevgiyi sözel ya da sözsüz daha sık belirtmek 

 Çocuğu yalnızca olumsuz ifadelerle eleştirmemek, olumlu davranışları söyleyerek övmek,  

 Çocuğun duygularını koşulsuz olarak kabul etmek, 

 Sorunla karşılaşıldığında sakin olup konuşmak,  

 Verilen sözleri yerine getirmek, 

 Kazanan ve kaybedenin olduğu durumlardan kaçınmak,  

 Sen diliyle suçlamak yerine ben diliyle kendi duygularını ortaya koymak çok büyük önem 

taşımaktadır.  

 

Etkili konuşmak; istekleri, duyguları, düşünceleri, beklentileri saldırgan ya da pasif olmadan 

anlatabilmek demektir. Bunun için, aşağılayıcı, suçlayıcı, savunucu “sen dili” kullanmak yerine; ne 

düşündüğünü, ne hissettiğini ifade edebilecek “ben dilini” kullanmak gerekmektedir. 

 

SEN DİLİ: Suçlama içerir ve karşımızdaki kişi doğal bir savunmaya geçer. Dolayısıyla sonuç 

anlaşılamama, tartışma, kavgaya kadar gidebilir. Çocuklarımızla konuşmalarımızda ‘ne kadar 

yaramazsın, ne kadar sabırsızsın, kendinden utanmalısın, ne kadar anlayışsızsın’’ ifadeleri 

kullanıyorsak sen dilini kullanıyoruzdur. 
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Sen dili genel olarak:  

a. Suçlayıcıdır. Yargılayıcıdır. Eleştiri yüklüdür. 

b. Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir. Kızgınlığın gerçek nedenini açıklamaz.  

c. Kişiye anlaşılmadığını hissettirir. 

d. Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir.  

e. Neye kızıldığının anlaşılmamasına neden olur. 

f. Kişiyi incitir, kırar.  

g. Kişinin direnmesine, yani savunucu iletişime neden olur. Savunucu iletişim ise, ilişkinin bir 

savaşa,bir kazanma sorununa dönüşmesine neden olacaktır. 

Bunun yerine çocuklarımızla iletişimimizde ben dilini kullanmak bize daha olumlu sonuçlar 

kazandırır. Peki, ben dili nedir şimdi onu görelim. 

BEN DİLİ:  

Bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında bireysel tepkisini, kendi duygu ve düşüncelerini 

açıklayan ifade şeklidir. Kendimizi "ben"li cümlelerle anlattığımız zaman karşımızdakini incitmemiş 

ve  kendi mesajlarımızı da vermiş oluruz. Duyguların ifadesi karşı tarafın durumu daha iyi 

anlayabilmesine, kendini karşısındakinin yerine koyabilmesine ve davranışını onun için değiştirmek 

istemesine yol açar. Sorunların çözümünde “sen iletileri” yerine “Ben iletileri” daha etkilidir.  

Ben dilinin etkili olabilmesi için üç öğeyi içermesi gerekmektedir: 

1-Sorun olan davranışın açık bir tanımı yapılmalıdır.  

Çantanı odanın ortasında bırakınca ... 

2-Sorun olan davranışın birey üzerindeki etkileri belirtilmelidir.  

Çantanı odanın ortasında bırakınca evin içinde rahat dolaşamıyorum ve takılıp düşeceğimden... 

3-O davranışa yönelik duygular ifade edilmelidir.  

Çantanı odanın ortasında bırakınca evin içinde rahat dolaşamıyorum ve takılıp düşeceğimden endişe 

duyuyorum. 

Özet olarak Ben dili:  

-Savunmaya itmez.      - Suçluluk hissettirmez.  

-Yakınlaşmayı sağlar.     - Anlaşmazlıkları azaltır.  

- Konuşan kişiyi rahatlatır 

-Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur. 

-Ben iletisi alan kişi başkalarını düşünmeyi de öğrenir. 

Ben dili kullanılan iletişim örnekleri 

 Kardeşine ayakkabılarını giydirdiğin için zamanında evden çıkabildik bu yüzden çok memnun 

oldum. 

 Sen günaydın demeden yanımdan geçtiğinde sana toplum kurallarını öğretemediğimi düşünüp 

rahatsız oluyorum. 

 



72 
 

5.Empatik İletişim: Anne ve babalar hem kendi aralarında hem de çocuklarıyla iletişim kurarken 

kendilerini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya dikkat 

etmeleri sorunların büyümesini engellemektedir. Empatik dinleme; kişinin, konuşanın söylediklerini 

anlamlandırma sürecinde kendisini onun yerine koyması, onu doğru anlamak için çaba göstermesidir. 

Empatik iletişim, anlatılmak istenenin doğru algılanması ve yorumlanmasını sağlar.  Empatik 

dinleme sayesinde iletişim süreci kolaylaşır. İletişime katılan kişiler birbirlerine daha çok güvenirler. 

İletişim rahat ve samimi bir ortamda devam eder. 

6.Birbirini Var Eden iletişim: Çocukların aileleri tarafından var oluşlarının koşulsuz kabul 

edilmesi, eleştirilerde davranışların kişilik özelliklerinin değil, davranışların eleştirilmesidir. Çok 

yakın ve samimi ilişkilere rağmen çocuklara özel bir alan bırakmak, bu alana saygı göstermektir. 

Çocuğun yeni girişimleri desteklenmeli, onun tercihlerine (kiminle oynayacağına ya da arkadaş 

olacağına) saygı gösterilmelidir, Başarısızlıklardan çok başarılara odaklanmak gerekmektedir. 

 7. Sözlü ve Sözsüz İletişim: Mesajların etkili bir şekilde aktarılabilmesi için sözlü ve sözsüz 

mesajlar çok büyük önem taşımaktadır. Sözlü ve sözsüz mesajların aynı içeriği taşıması çocuğun 

anlamasını kolaylaştırmakta ve çocuğun kaygı yasamasını engellemektedir. Ayrıca çocukla 

konuşurken çocuğun anlayacağı ifadelerle konuşmak, çocukla yakın mesafede olmak, konuşurken 

göz kontağı kurmak, uygun beden dilini kullanmak, uygun ses tonuyla konuşmak iletişimin 

vazgeçilmez unsurlarındandır. Beden dili hareketleri kişinin söyledikleriyle uyumlu olmalıdır. İnsan 

insanı sadece ağzından çıkan sözlerle değil, vücut hareketleriyle de değerlendirmekte ve 

yargılamaktadır. İnandırıcılık derecesi artık sözlerimiz ve sözlerin anlamından öte, sözleri hangi 

hareketlerle sunduğumuza da bağlıdır. İletişimde beden dili %60, Ses tonu %30 ve Kelimeler %10 

önem taşır. Bu bağlamda çok kelime konuşmak, etkili iletişimin temel kaynağı olarak 

görülmemelidir. İlişkilerde pozitif olmak, olaylara iyi taraflarından bakmak etkili iletişimin temel 

noktasıdır. 

Yüz: Canlı olun. Mümkün olduğunca gülümseyin. Yalnız gülümsemeyi abartıp kahkahalara 

çevirmeyin.  

Göz: çocuğunuzun yüzüne bakın. Konuşurken gözlerinizi kaçırmayın. Gözlerinizle  küçümseyici 

ifadelerde bulunmayın.  

Jestler: Jestlerinizin ( el, kol vs. kullanımı ) sözlerinizle aynı mesajları vermesini sağlamalısınız. 

Ellerin kenetlenmesi, kolların kavuşturulması, ellerinizin çene hizasında olması durumlarından 

kaçının. Aşırıya kaçmadan jestlerinizi kullanın.  

Baş Hareketleri: Karşınızda çocuğunuz konuşurken başınızı ara sıra aşağı yukarı onu 

dinlediğinizi ve anladığınızı belli edin.  

Duruş: Sizinle konuşurken çocuğunuza bakın. Mümkün olduğu kadar çok çocuğunuza ara sıra da 

olsa bakmaya çalışın.  

Temas: Bazı durumlarda çocuğunuzla bedensel temas kurun. Bu elinizi çocuğunuzun sırtına, 

omzuna koymakla olabilir.  

Konuşma: Ses tonu çok önemlidir. Çok fazla konuşmayın. Toplulukta eşit miktarda konuşun.  

8. Etkili Bir Dinleyici Olmak: İletişimin karşılıklı olabilmesi için etkin dinlemek gerekmektedir. 

Yeterince dinlenen çocuk da benzer şekilde davranır.  

 Konuşurken karşıdakinin tepkilerini izlemek,  

 Bazen konuşmayı keserek karsıdakine konuşma olanağı vermek,  

 Konuşma bitmeden söze başlamamak,  

 Yargılamadan dinlemek,  

 Konuşana bakmak,  

 Dinlediğini belirten kısa sorular sormak başarılı iletişimin 

anahtarları arasında yer almaktadır.  
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Duymakla dinlemek aynı değildir, dinlemek zor bir eylemdir. Çünkü dinlemek sadece susmak 

değildir tam tersine aktif bir süreçtir. Kişi susup dinlerken, iletilenleri düşünmekte, zihninde 

anlamlandırmakta aynı anda gözlem yapıp değerlendirme yapmaktadır.  

‘İyi bir gözlemci olun.’ 

Anne babanın çocuğun söyledikleri yanında söylemediklerini de anlaması gerekir. Bunun içinde 

iyi bir gözlem ve etkin bir dinleme şarttır. Anne ve babanın çocuklarıyla iletişim kurarken; karşılıklı 

anlaşma sağlamada, duygu ve düşünce alışverişinde dinlemeyi bilebilmelidir. Çocuğu anlamak için 

iyi bir gözlemci olmak gerekmektedir; ancak, iyi bir dinleyici olmadan da anlamak mümkün 

olmamaktadır. Aile çocuğunu dinlerken, onun sözünü kesmeden, her sözüne karşı gelmeden, 

anlayışlı bir tavır takınırsa çocuğuna konuşan kişiye karşı nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini de 

öğretmiş olmaktadır. Çocuktan gelen mesajları anlamak amacıyla dinlemek, ön yargıların ötesine 

çıkmak, söylemek istediklerini anlayarak dinleme işlemini sürdürmek gerekmektedir. Aile içi 

iletişimde etkin dinlemek için anne babaların çocuklarının söylediklerini duymak istemeleri 

gerekmektedir. Bunun için de çocuğa gerekli zaman ayrılmalıdır. Eğer yeterince zaman yoksa bu 

durumun çocuğa açıkça söylenebilir.  

Çocukların duygularına yoğunlaşın. 

Çocukların duyguları anne ve babanın duygularından ne kadar farklı olursa olsun çocuğun 

duygularını tanıdığına, sorunlarına çözüm bulma yeteneğine tam olarak güvenmek gerekmektedir. 

Çocukları diğer bireylerden farklı olarak algılamak, çocukların kendi duygularını tanımasına ve 

olayları kendine göre algılamasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca çocuk sorun yasadığında ona 

karışmadan onun yanında olduğunu bilmesini sağlamak yeterli olmaktadır. Etkin dinlemenin en 

uygun zamanı çocuğun sorunu olduğunu belli etmesidir. Bütün çocukların diğer insanlar gibi 

arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, anne ve babalarıyla, kardeşleriyle sorunlarının olabileceğini kabul 

etmek gerekmektedir. Bu durumda anne ve babalar sorunun kimin olduğuna karar vermek 

zorundadırlar. Sorunun kimde olduğunu anlamanın en iyi yolu sorunu kimin yaşadığı sorusudur. 

Örneğin odanın dağınık olmasında sorunu yaşayan annedir. Çünkü durumdan rahatsız olan sorunu 

yaşayan annedir.  Ya da arkadaşı ile birlikte gezmek için izin alamadığında sorunu yaşayan çocuktur. 

Bu durumda çocuğun yaşadığı sorunu çocuk ifade ettiğinde anne baba aktif (etkin) dinleyici olarak 

çocuğunun ne yaşadığını anlamaya çalışmalıdır. 

Çocuğunuzu dinleyin 

 

Etkin (aktif) dinlemenin 10 yolu nedir? 

1. Konuşmayın  

2. Konuşanı rahatlatın  

3. Dinlemeye istekli olduğunuzu gösterin  

4. Dikkati dağıtacak uyaranları uzaklaştırın  

5. Sabırlı olun  

6. Duygularınıza hakim olun  

7. Tartışmayın, eleştirmeyin  

8. Soru sorun  

9.Dönüt verin. Duygularını anladığınızı ifade edin. Söylediklerini  dönüt olarak tekrarlayın. 

10. Konuşana empati yapın. Her insanın, hatta her canlının olaylara kendine özgü bir bakış açısı 

vardır. Dışarıdan bakarak bunu göremeyiz. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyup olaylara onun 

gözüyle bakabilirsek onun duygularını, düşüncelerini daha doğru anlayabiliriz. 

ÇOCUĞUNUZLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK NELER YAPILABİLİR? 

 Onunla göz teması kurun.  

 Onu anlamaya çalışın. Anlamadığınızda sorular sorarak anlamak için  

  çaba gösterin. 

 Onu gerçekten can kulağıyla etkin (aktif) dinleyin. 

 Çocuğunuzla iletişiminizde Ben mesajları kulanın 
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 Gülümseyerek yumuşak bir ifade ile konuşun. 

 Çocuğunuzu dinlerken kollarınızı kavuşturmayın 

 Konuşma veya dinleme sırasında geriye yaslanarak oturmamalı ona doğru eğilerek konuşun. 

  

 Hiçbir çocuk kucaklanmak için büyük değildir. Ona sarılın, öpün, 

sevginizi gösterin. 

 Bir şey anlatmak istediğinizde sizi dinlemeye hazır olduğu zamanı 

belirleyin. 

 Söyleneni bilseniz bile dinlemeye devam edin 

 Aynı fikirde olmasanız bile söze “Hayır” diye başlamayın 

 Açık ve dürüst olun. 

 İsteneni net bir şekilde ifade edin (akşam 20.00’ de evde olmalısın) 

 Eşinizle ve çocuğunuzla konuşurken lütfen, özür dilerim, teşekkür ederim, bir şey değil gibi 

sosyal ifadeleri kullanın. 

 Olumlu sosyal ifadeler kullandığında çocuğunuza bundan hoşlandığınızı ifade edin. 

 Olumsuz ifadeler ile yasak koymak yerine olumlu yorumlarda bulunun.(odanı dağıtma demek 

yerine odanı düzenli gördüğümde çok mutlu oluyorum gibi) 

 Çocuğunuzu başkalarının yanında utandırmayın. 

 Sorun yaşadığınızda çocuğunuzun değişiminden ziyade siz kendinizle ilgili neleri 

değiştirebilirsiniz onu tespit edin ve uygulayın. Bu ilişkinize olumlu yansıyacaktır. 

 Haftada bir yarım saat sohbet toplantısı yapın. Sohbeti çocuğunuzun başlatması yönünde 

teşvik edin. Sohbet sırasında konuşmasını destekleyin  

 Çocuğa sevgi, ilgi gösterin ve zaman ayırın.  Sevginin içten, sıcak yalın 

ve koşulsuz olduğunu gösterin. Çocuğunuz ne söylerse söylesin onu 

seveceğinize güvenmelidir. 

 Çocuğunuzla iletişiminizde hoşgörülü, kibar ve nazik olun.  

 Çocuğunuzun mahremiyetine, kişisel sınırlarına saygı gösterin. 

 Hayır demesini öğretin. Bu nedenle sizinle iletişiminde kendi duygu ve 

düşünceleri doğrultusunda hayır demesini kabul edin.  

 Yanlış olduğunu düşündüğünüz durumlara da “hayır” diyerek çocuklarınıza sınırlar koyun 

çünkü çocuklar her durumda karar verme yetisine sahip değildir, sizlerin denetimine, 

desteğine ve tecrübenize ihtiyaç duyarlar  

 Çocuğunuzun ihtiyaç, istek, duygu ve düşüncelerine değer verin. Duygu ve düşüncenin içeriği 

ne olursa olsun çocuğunuzu yargılamayın, kınamayın ve suçlamayın. 

 Çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin başkaları ile kıyaslamayın 

 Kabullenici davranmak demek çocuğunuzun yanlış taraflarını desteklemek ya da hatalarını 

görmezden gelmek değildir. Kabullenici davranma çocuğun kendisiyle ya da durumuyla ilgili 

algı ve duygularına saygı duymaktır. Davranışlarını hor görmemektir. Önemli olan çocuğun 

sergilediği davranış, duygu ve düşüncelerinin kendisine ve çevresine zarar verici hale 

gelmemesidir.  

 Kabul edilmeyen çocuk değil, davranışı ya da düşünceleridir. İstenmeyen davranışı kişiliğin 

bütününden ayrı olarak değerlendirin. Kendisinin değil yanlış davranışlarının uygunsuzluğunu 

fark eden çocuğun durumunu düzeltmesi kolaylaşır.  

 Arkadaşlık ilişkilerinde sürekli dominant olmaya çalışan 

çocuk hoşumuza gidebilir. Ama sağlıklı bir birey çevresindeki 

insanlarla karşılıklı paylaşma ve razılığa dayalı ilişki kurar. 

Çocuğunuz paylaşımda bulunduğunda ödüllendirin 

 Çocuğunuzun kullandığı yeni iletişim kanallarını 

(resim,facebook,twitter,Mail,sms.) kullanabildiğiniz ölçüde kullanarak iletişimi çeşitlendirin. 
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 Olumsuz duygularını kabul edin olumsuz duygularını doğru ifade etmesi için destekleyin. 

 Öğütlediğiniz şeyleri kendiniz uygulayın (sigara içmemek, kola içmemek...) 

 Çocuğunuza ne yapacağını öğretme merakından vazgeçin. Görüşlerinizi çocuğunuza  zorla 

kabul ettirmeye çalışmayın  

 İletişimde soru sormanız gerekiyorsa cevabı evet hayır şeklinde olacak sorular yerine bugün 

neler yaptınız gibi açık uçlu sorular sorarak çocuğunuzun iletişimi sürdürmesini sağlayın.  

 ÇOCUĞUNUZUN ÖNEMLİ GÜNLERİNİ UNUTMAYIN. 

 

 

KAYNAKÇA: 

Günkan Pala, H.E. (2007).   “Ailenin İlköğretim Öğrencilerinin Eğitimi Üzerindeki Etki Düzeyinin 

Belirlenmesi”  Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü. 

http://yeniden.org.tr 
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3.4.   OKULA HAZIRLIK VE UYUM, OKULLA İŞBİRLİĞİ (7-11 YAŞ)  
 

 Sanem LAÇİN 

Kazım İşmen Lisesi 

Rehber Öğretmeni 
 

 Deniz ÇANGA 

İnönü İ.Ö.O. Rehber Öğretmeni 

 

ÇOCUĞUM OKULA BAŞLAMAYA HAZIR MI? 

Okula hazır olmak sadece yaş sınırından ibaret 

değildir. Burada bilinmesi gereken önemli nokta, 

çocuğun gelişimsel yaşıdır; yani çocuğun fiziksel, sosyal, 

dil ve zihinsel gelişiminin bütünüdür. Bu gelişim 

çocuktan çocuğa değişiklik gösterebilir. Bu nedenle 

okula başlamak üzere olan çocuk için tek ölçüt yaş 

değildir. 

Okula başlamak çocuğun yaşamında önemli bir 

basamaktır. Okul öncesi dönemden farklı olarak bu 

dönemde, çocuk gelişimsel açıdan somut düşünmeden 

soyut düşünme dönemine geçer. Bu evrede çocuk 

sayıları, soyut kavramları, genel kuralları, basit mantıksal 

kavramları anlamaya başlar. Zamanla olayları farklı 

açılardan görebilmeyi ve biraz daha karmaşık ilişkileri 

anlayıp düşünmeyi öğrenir. 

 

 OKULA BAŞLAYACAK ÇOCUĞUN YAPABİLİYOR OLMASI GEREKENLER 

 Basitten zora giden yönergeleri takip edebilir. 

 Uzun süre yerinde oturabilir. 

 Kendisine verilen görevleri tek başına tamamlayabilir. 

  Davranışlarını kontrol edebilir. 

Bu gelişim adımlarından birinin ya da bir kaçının çocuğunuz tarafından gerçekleştirilemediğini 

ya da yetersiz olduğunu düşünüyorsanız profesyonel yardım almanız yerinde olacaktır. 

Çocuğun kreş veya anaokulu deneyimi olduysa orada yaşamış oldukları ilköğretime hazırlık 

aşamasında yardımcı olacaktır. Ayrıca bazı basit hazırlıklar yapmak, ilk haftalarda çocuğun okula 

uyum sürecini kolaylaştırabilir. 

 

OKULA BAŞLAMA SÜRECİNDEN ÖNCE AİLELERE ÖNERİLER 

Çocuğunuzla okul hakkında konuşmak ve ona sorular sormak, eğer varsa okula yönelik korkularını 

gidermede yardımcı olabilir.(“Sence okulun en güzel yanı ne olacak?” v.b) 

 Çocukla konuşurken okula başlamanın yeni bir dönem olduğunu ifade edebilirsiniz ancak bunu 

sürekli tekrar etmeniz kaygıyı arttırabilir.  

 Okulun açılma tarihinden 1-2 hafta önce başlayacağı okula gitmek, sınıfları gezmek, öğretmeni ile 

tanışmak ve okulun ilk gününün nasıl geçeceğini anlatmak faydalı olabilir.  

Anne-baba olarak kendinizin eğlenceli okul anılarınızı anlatabilirsiniz.  

Çocuğun uyku saati, yemek saati v.b durumları okula uygun hale getirmek yerinde olacaktır.  

Okul alışverişine çocukla birlikte giderek bazı seçimleri (çanta seçimi, defter-kalem seçimi v.b) ona 

bırakabilirsiniz. Bu yolla hem çocuğun kaygısı azaltılmış olur, hem de okula gidiş zevkli bir hale 

getirilir. 
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ÇOCUK ANNEDEN AYRILMAK İSTEMİYORSA 

NASIL DAVRANILMALIDIR ? 

      Okulun ilk gününden itibaren en sık yaşanan problem; 

ayrılık kaygısıdır. Anaokulunda çocuk bu sorunu yaşadıysa, 

tekrar yaşama olasılığı yüksektir. Bu kaygı her çocuk için 

farklı düzeyde yaşanır ve başlangıç için normaldir. Bu durum 

bazı çocuklarda, okulun ilk haftasından sonra kaybolur. 

Bazılarındaysa daha uzun sürebilir. 

Çocuk sizden ayrılmak istemiyorsa; 

 

 Sabırlı olun 

  Çocuğunuzla korkularını konuşun ve onu rahatlatın. 

 Bazı durumlarda ise anne kendi kaygısını çocuğuna yansıttığı için bu sorun ortaya 

çıkabilir. Bu nedenle anne baba olarak sizlerde kaygılı iseniz, bunu çocuğunuza 

hissettirmeyin, sakin ve rahat görünmeye çalışın.  

 Okulun başlamasını takip eden ilk birkaç gün çocuğa annenin eşlik etmesi uygun 

olabilir.  Anne okulun kapısından ayrılabilir ya da gerekiyorsa sınıfın kapısına kadar 

eşlik edilebilirsiniz. Ancak bu uyum sağlama döneminde ona yardımcı olurken, 

farkında olmadan çocuğun korkusunu destekleyecek hareketlerden kaçının.  

 Çocuğunuzu sınıfa bıraktıktan sonra kapıda gereksiz yere oyalanmayın, okuldan 

ayrılın. Okul çıkışında onu kimin karşılayacağını açıkça belirtin. Ve zamanında okulda 

hazır bulunun. 

 Okuldan geldiğinde ya da çocuğu okuldan aldığınızda okulda neler yaptığını sorun, 

ilgilendiğinizi hissettirin. 

 Okula uyum zorluğu bir aydan uzun sürerse bir uzmana danışmak uygun olacaktır.  

 

KAYNAKÇA 

 

 

İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları, Gazi Üniversitesi Web Sayfası, 

<http://www.okuloncesi.gazi.edu.tr/Ects_Tr/pdf/Ects_4_2.pdf> Erişim: 20.04.2012 

Nazlı ,S.(2011).Aile Danışmanlığı,Anı Yayıncılık: Ankara. 

Yavuzer , H.(2005) Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi, 27. Baskı, ISBN 9751401496. 

Yavuzer, H. (2008) Çocuğunuzun İlk Altı Yılı, Remzi Kitabevi, İstanbul, ISBN 9751406145. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.okuloncesi.gazi.edu.tr/Ects_Tr/pdf/Ects_4_2.pdf
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3.5. ÇOCUKLARIMIZA SORUMLULUK KAZANDIRMA (7-11 YAŞ) 

Gülşah TOPALOĞLU 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 
 

Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu 

Rehber Öğretmeni 
 

F.Eda YILMAZ 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

7-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDAN BEKLEDİĞİMİZ SORUMLULUKLAR NELERDİR? 

1- Kendi öz bakımlarına yönelik sorumluluklar 

2- Evdeki işlere yönelik sorumluluklar 

3- Okula yönelik sorumluluklar 

7-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN ÖZ BAKIMLARINA YÖNELİK SORUMLUKLARI 

NELERDİR? 

Çocuğun kendi ihtiyaçlarını kendi karşılayabilmesi için gerekli becerilere öz bakım becerileri 

denmektedir. Bunlar; banyo yapabilme, dişlerini fırçalama, ayakkabılarını bağlama gibi becerilerdir. 

Çocukların bu tür ihtiyaçlarını kendilerinin karşılayabilmeleri hem kendi kendilerine yetebilen kişiler 

olmalarını sağlar, hem de kendilerine ilişkin sorumlulukların temelini oluşturur. 

ÇOCUKLARIMIZIN ÖZ BAKIM BECERİLERİNİ KAZANMALARI VE ALIŞKANLIK 

HALİNE GETİRMELERİNİ NASIL SAĞLAYABİLİRİZ?  

Anne baba olarak öz bakım becerileri konusunda çocuğunuza örnek olunuz (örneğin akşam yatmadan 

dişlerini fırçalaması için sizin de yatmadan önce dişlerinizi fırçalamanız gerekir.) 

1- Öz bakım becerilerine yönelik sorumluklarını yerine getirdiğinde çocuğunuzu takdir ediniz. 

2- Çocuğun sorumluklarını onun yerine üstlenmeyiniz. 

3- Olumsuz eleştiride bulunmayınız. Örneğin ‘’büyüdün hala montunu bana giydiriyorsun’’ gibi 

ifadeler çocuğa söylenmesi uygun olmayan ifadelerdir. 

EVDEKİ İŞLERE YÖNELİK SORUMLULUKLAR NELERDİR? 

Sofrayı kurup kaldırma 

Toz alma 

Yatağını toplama 

Okul çantasını hazırlama 

Çiçek sulama 

Kirli çamaşırını sepete koyma 

Kardeşine kitap okuma vb. 

7-11 YAŞ ÇOCUKLARIN EV İŞLERİNE YÖNELİK SORUMLULUKLARI 

KAZANMALARINI NASIL SAĞLAYABİLİRİZ? 

 Çocuklardan beklediğimiz sorumlukların yaşlarına ve yeteneklerine uygun olmasına dikkat 

etmek gerekir. 

 Evle ilgili işleri kendisinin seçmesi ve karar vermesi sağlanabilir 

 Sorumluluk kardeşler arasında paylaştırılacağı zamanlarda eşit olmasına dikkat edilmeli. Zor 

ve sevilmeyen işler tek bir kişide toplanmamalı, sırayla yapılmalıdır. 

 Sorumluklar kardeşler arasında cinsiyet ayrımı yapmadan paylaştırılmalıdır. 

 Çocuğun seçtiği işlerin nasıl yapılacağı kendisine öğretilmelidir. 

 Çocuklar yaptıkları işleri tamamladıklarında takdir edilmelidir. 
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 Anne babalar ev işleri konusunda hem konuşmaları hem de davranışlarıyla çocuklarına örnek 

olmalıdır. 

 Çocuğa yardım etmek için onun sorumlukları üstlenilmemelidir. 

7-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLARDAN OKULLA İLGİLİ NE TÜR SORUMLULUKLAR 

BEKLEYEBİLİRİZ? 

 Ders çalışma alışkanlığı edinmeleri 

 Ev ödevlerini kendisinin hazırlaması 

 Okul kurallarına uyma 

Çocuklar sorumlulukları artıkça, bunlarla baş etmekte zorlanabilirler. Bundan dolayı okula başlar 

başlamaz ödevlerini yapmaları, zamanında yatmaları, eşyalarını hazırlamalarını beklemek gerçekçi 

değildir. Çocuklar bu davranışları yavaş yavaş ve küçük yaşlardan itibaren sorumluluk alarak 

kazanabilirler.  

7-11 YAŞ ÇOCUKLARINA OKULA YÖNELİK SORUMLULUKLARI NASIL 

KAZANDIRABİLİRİZ? 

‘Okulumuz, öğretmenimiz’’ gibi ifadeler yerine, ‘okulun, öğretmenin’’ gibi ifadeler kullanmak 

okulla ilgili sürecin çocuğunuzun sorumluluğu olduğunu kavramasını sağlar. 

1- Ev ortamında belli bir düzen oluşturulmalıdır:  

Çocuklara ev ödevlerinin ve ders çalışmanın kendi sorumlulukları olduğunu öğretmek için 

öncelikli olarak ev ortamında bir düzen oluşturulmalıdır. Çocuğun okuldan geldikten sonraki zamanı 

programlanmalıdır. Örneğin eve gelince yemek saati, biraz oyun saati ve sonra ödevleri yapma 

zamanı şeklinde bir düzenlemenin olması çocuğun sorumluluk kazanması için önemlidir. Çocuğun 

her gün aynı saatte derse başlaması, bu davranışın onda alışkanlığa dönüşmesini sağlayacaktır.  

Annenin de çocuğun ders çalıştığı saatte ona örnek olmak için kendi işlerini yapması uygun bir 

davranış olacaktır. 

2- Ders çalışma ortamında bir düzen oluşturulmalıdır: 

Çocuk için ders çalışabilmesi için belli bir çalışma ortamı oluşturulması (çalışma odası ve çalışma 

masası gibi) gerekmektedir. 

Çocuğun çalışma masasında ders dışı malzemeler bulundurmamaya özen gösterilmelidir. Ders dışı 

malzemelerin masada olması çocuğun dikkatini dağıtabilir.  

Çocuğun ders çalıştığı ortam iyi aydınlatılmış olmalıdır.  

Çocuğa ders çalışabilmesi için sessiz bir ortam sağlanmalıdır. 

Anne babalar çocuklarına dersle ilgili hedef belirleme ve çalışma planı yapmasına yardımcı 

olmalıdır: 

Çocuk bir seferde derslerini, ödevlerini bitirmekte güçlük çekebilir. Bu nedenle çocuğa süre veya 

miktar olarak hedef konulmalıdır.  

Ders arasında dinlenme zamanı oluşturma: Hedefe ulaşıldığında ders çalışmaya ara verilerek 

çocuk dinlenmelidir. Çocuğun dinlenme arası da planlanmalıdır. Tekrar dese dönmesi için bir saat 

kurulabilir ya da süre dolmadan 5 dakikan var gibi uyarılarda bulunulabilir.  

Anne baba ihtiyaç duyduğunda çocuğun ödevlerini kontrol etmeli, zorlandığı konularda yardımcı 

olmalıdır. 

Çocuk ödevlerini bitirdiğinde ertesi günün ders kitaplarını ve çantasını hazırlaması için anne babalar 

yardımcı olmalıdır. Ancak çocuk yerine bu görev üstlenilmemelidir. 

 

KAYNAKÇA: 

Prof. Dr.Sevda Bekman, Uzm. Psi. Dan. Şeyma Doğramacı, Yard. Doç.Dr. Feyza Çorapçı, Anne 

Destek Programı (7-11 Yaş), Eğitici El kitabı, AÇEV 
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3.6.OYUN VE OYUNCAK SEÇİMİ (7-11 yaş) 

Gülşah TOPALOĞLU 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 
 

Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu 

Rehber Öğretmeni 

OYUN NEDİR? 

Oyun öğrenme ve sağlıklı gelişimin bir parçasıdır. Çocuk oyunla çevresini tanır, öğrenir, 

öğrendiği bilgi ve becerileri pekiştirir. Sosyalleşmeyi, ilişki kurmayı öğrenir.      

OYUNUN ÇOCUĞUN FİZİKSEL GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR?  

7–11 yaş döneminde çocuklar genellikle yaşıtlarıyla oynar ve grup oyunlarında yer alırlar. Bu yaş 

döneminde çocuklar, kaba motor becerilerde (kol ve bacak kaslarının kullanımı ve koordinasyonu) 

ustalık kazanmaya başlamıştır. Bu yaş döneminde çocuklar daha çok fiziksel olarak hareket halinde 

oldukları açık hava oyunlarını tercih ederler.  

OYUNUN ÇOCUĞUN DUYGUSAL GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR?  

Oyun, çocuğun kendisini en açık ve en rahat şekilde ifade ettiği ortamdır. Bu ortamda çocuk gün 

içinde yaşadığı öfke, kızgınlık, üzüntü gibi olumsuz duyguları ifade etme fırsatı bulmakla birlikte, 

yaşadığı olumlu duyguları da tekrar yaşayabilme fırsatı bulur. Oyun esnasında başarının hazzını 

yaşama, başkaları ile işbirliği yapmanın mutluluğunu paylaşma ve kaybettiğinde ortaya çıkan 

olumsuz duygularla baş etme gibi becerileri de geliştirme fırsatı yakalamış olur. 

OYUNUN ÇOCUĞUN SOSYAL GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR?  

7-11 yaş dönemi çocuklar için sosyalleşmede cinsiyet farklılıklarının ön plana çıktığı bir dönemdir. 

Bu yaş döneminde çocuklar kendi hemcinsleriyle oyun oynamayı tercih ederler. Şayet karma bir 

grupta oyun oynayacaklarsa, kendi hemcinslerinin yanında olmayı isterler. Oynadıkları oyunlarda 

kızlar annelerinden gözledikleri davranışları gösterirken; erkekler babalarından gözledikleri 

davranışları gösterme eğilimi içindedirler.  

OYUNUN ÇOCUĞUN ZİHİN GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR?  

Oyun, çocuğun dış dünyayı keşfettiği, yeni bilgiler edindiği, öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduğu 

bir ortamdır. İlköğretim I. kademede öğrenilen akademik beceriler, oyunlarda da yer bulur. Böylece 

çocuklar, bir taraftan kendilerini ifade ederken; diğer taraftan öğrendikleri akademik becerileri de 

oyunlarında kullanarak güçlendirirler. Örneğin seksek oynarken sayı sembollerini de tekrar etmiş 

olurlar. 

OYUNUN ÇOCUĞUN DİL GELİŞİMİNE KATKISI NEDİR? 

7-11 yaş döneminde çocuklar, sözel ifadede artık akıcılık kazanmışlardır. Kendilerini sözel olarak 

anlamlı bir şekilde ifade eder, duygu ve düşüncelerini bir bütünlük içerisinde aktarabilirler. Bu 

dönemde şarkılı grup oyunları ve çeşitli tekerlemelerle kelime dağarcıkları zenginleşmeye, 

anlatımları zenginleşmeye başlar. 

OYUNUN ÇOCUĞUN YARATICILIĞINA KATKISI NEDİR? 

Bu dönemde çocukların, okul öncesi dönemdeki yaratıcılık becerileri, öğrenilen yeni kavramların da 

katkısıyla zenginleşir. Çocuk, yeni bir bilgiyi, öğrendiği önceki bilgilerini referans alarak yeniden ve 

yeniden işler.  

Kurallı oyunların oynandığı bu dönemde, çocuklar yaratıcılıklarını kullanarak kurallarını tamamen 

kendilerinin oluşturdukları oyunlar oynarlar. Bu dönemde çocukların yeni oyunlar oluşturmalarına 

yardımcı olmanın yanı sıra, okulda öğrendikleri yeni akademik bilgileri kullanarak yaratıcılığını 

destekleyecek oyunlar oynamalarına yardımcı olma da önem taşır. Örneğin öğrendiği yeni bir harfi 

farklı bir nesneye benzetip resmini yapma, toplama işlemi içeren problem kurma, daire şeklinden 

yeni figürler oluşturma gibi etkinlikler çocuklar için hem eğlendirici hem de eğitici nitelikler taşır.  
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7-11 YAŞ DÖNEMİNDE ÇOCUKLAR NE TÜR OYUNLAR OYNARLAR? 

3-6 yaş arasında çocuklar hayali oyunlar oynarken 7-11 yaş döneminde kuralları önceden belirlenmiş 

ve gerçeğe yakın oyunları oynamak isterler. Bu dönemde daha çok top oyunları, bedensel hareket 

içeren oyunları, şarkılı-tekerlemeli oyunlar, taş oyunları, taklit oyunları ve yakalamalı oyunlar 

oynarlar. 

7-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR BİLGİSAYAR OYUNLARI OYNAMALI MIDIR? 

Çocuklar bilgisayar ve video oyunları oynamaktan çok hoşlanırlar. Erkek çocukları kız çocuklarına 

göre bilgisayar başında daha fazla zaman geçirebilmektedir. Bilgisayar oyunlarını seçerken şiddet 

içeren oyunlar olmamasına ve yaşına uygun olmasına dikkat edilmelidir. Çocuklara televizyon 

izlemede sınır koyduğumuz gibi bilgisayarda oyun oynama süresi belirlemeli ve oyunların içeriğine 

özen göstermeliyiz. Ayrıca televizyon ve bilgisayar çok fazla dikkat dağıtıcı özellik taşıdığından 

dolayı öğrenme üzerine olumsuz etkiler oluşturduğu bilinmektedir. Bu nedenle ödevin hemen 

ardından televizyon izleme ve bilgisayar etkinliklerinin de sınırlandırılması gerekmektedir. 

ANNE BABALAR 7-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLARINA OYUN ORTAMI HAZIRLARKEN 

NELERE DİKKAT ETMELİLER? 

 Arkadaşlarını eve çağırın. 

 Çocuğunuzu açık havada oynaması için parklara götürün. 

 Çocuğunuzun oyun oynarken üstünün kirleneceğini düşünerek uygun giysiler giydirin. 

 Çocuğunuz evde oyun oynarken evi kirleteceği durumlarda gerekli ortamı düzenleyin. 

(Örneğin boya yaparken boya yapacağı masanın üstüne bir örtü serin.) 

7-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIMIZLA OYUN OYNARKEN NELERE DİKKAT 

ETMELİYİZ? 

 Ailece birlikte oyunlar oynayın. 

 Çocuğunuzun oyunlarını eleştirmeyin. 

 Oyun oynarken oynadığınız oyun hakkında düşündürücü sorular sorarak yaratıcılığını 

destekleyin. 

ANNE BABALAR 7-11 YAŞ ARASI ÇOCUKLARINA OYUN VE OYUNCAK SEÇERKEN 

NELERE DİKKAT ETMELİDİR? 

 Çocuğunuzun oyunları ve oyuncakları kendisinin seçmesine izin verin. 

 Seçeceği oyuncakların güvenli, sağlam ve dayanıklı olmasına dikkat edin. 

 Çocuğunuzda saldırganlığı teşvik edecek silah, tabanca gibi oyuncakları almamasını sağlayın. 

 

 

KAYNAKÇA: 

Haluk Yavuzer, Çocuğunuzun İlk Altı Yılı. Remzi Kitabevi, İstanbul. 

Türkiye’de Çocuk Oyunları: Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve 

Uygulama Merkezi   Yayınları no: 12 Yayına Hazırlayanlar Prof.Dr. Bekir Onur, Uzm. Neslihan 

Güney.  ANKARA 2004. 

Ayten Egemen, “Oyun Oyuncak ve Çocuk”,  ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2004. 
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3.7. AKRAN/ARKADAŞ İLİŞKİLERİ (7-11 YAŞ) 

Murat BAYRAKDAR 

Dosteller EÇEM ve İşitme Engelliler İ.Ö.O. 

Müdür Yardımcısı 
 

Burak ŞAHİN 

Mehmet Beyazıt Lisesi  

Rehber Öğretmeni 

 7-11 YAŞ AKRAN İLETİŞİMİNİN ÖNEMİ NEDİR? 

Bu dönem gerek akran ilişkileri,gerekse genel anlamda 

sosyaleşme bakımından büyük öneme sahiptir.Bunun en 

önemli nedeni çocuğun alışık olduğu ev ve aile ortasmı 

dışında,farklı bir sosyal ortama ve farklı sosyal ilişkiler 

içerisine girmesidir.Okulda çocuk hem öğretmen hem de 

onlarla aynı fiziksel ortamı belirli kurallar çerçevesinde 

paylaşmak ve sağlıklı ilişkiler kurmak zorunda olduğu 

akranları ile tanışır.Bu dönemde akranları ile kurduğu 

ilişkinin niteliği hem okul yaşantısını etkileyecek hem de 

bu evredeki deneyimleri yetişkin yaşamına yön 

verecektir.Akran gurubunda bir yer edinmek ya da diğer 

bir ifade ile bir akran gurubuna ait olmak,bu dönemin 

sosyal ilişler çerçevesine en önemli önceliktir.Bu dönemde 

akran ilişlilerinin sosyal gelişim açısından çocuğa 

kazandırdıkları; 

 Yetişkinlik dönemine yansıyacak bir arkadaşlık bilincini yerleştirmesi 

 Sosyal beceriler için bir eğitim zemini sağlaması 

 Sosyal bilgi alışverişine girip bilgileri sınamasına ve kendini geliştirmesine olanak sağlaması 

 Yeni bir yol arkadaşı  

 Duygusal paylaşım ortamı sağlayarak duygularını ifade edebilecek,paylaşabilecek  yeni ve 

farklı bir bakış açısı şeklinde sayılabilir. 

 

7-11 YAŞ ÇOCUKLARININ KAZANMASI GEREKEN SOSYAL BECERİLER NELERDİR? 

 

 

İlköğretim çağındaki çocukların akranları ile olumlu 

ilikiler sürdürebilmek için çeşitli becerileri kazanmış 

olmaları gerekmektedir.Bunlar; 

 İlişkiyi başlatma ve sürdürebilme becerileri 

 Grupla bir işi yürütme becerisi 

 Karşısındakinin duygularını anlayabilme,kendi 

duygularını ifade edebilme gibi duygulara yönelik 

beceriler 

 Kendisine yönelik saldırgan davranışlar ile başa 

çıkma becerileri 

 Stres durumları ya da baskı oluşturabilecek 

durumlarla başa çıkmam becerileri 

 Plan yapma ve problem çözebilme becerileridir. 
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ÇOCUKLUK ÇAĞI DEPRESYONU NEDİR? 

Çocukluk depresyonu yetişkinlere benzer şekilde ve 

ayrıca çocukluk dönemine özgü okul fobisi,enürezis (altını 

ıslatma) gibi ilave birtakım semptomlarla kendini 

göstermektedir.Yapılan çalışmalar çocukların %7 ile % 

14’ünün onbeş yaşından önce depresif atak yaşadığını 

göstermektedir.Çocuklarda depresyon belirtilerini şu 

şekilde sıralayabiliriz 

 Ortada bir neden yokken kötü davranırlar ya da 

huzursuzlardır.Talepkardırlar memnun etmek 

zordur,herşeyden yakınırlar.Hiçbir şey onları mutlu 

etmez. 

 Sıklıkla üzgün yorgun ve hasta 

görünürler.Ağlamaklı olabilirler.Olağan çocukluk 

enerjisine ve meraklılığına sahip değildirler. 

 Kendilerini iyi hissetmediklerini söylerler ya da 

mide ağrılarında,baş ağrılarından söz ederler. 

 Kolayca strese girerler,bunalmış 

hissederler,fazlaca kaygı duyarlar ya da abartılı 

korkuları vardır. 

 Anne babalarından uzaklaştırıldıklarında 

öfkelenirler.Giderek daha bağımlı olurlar.Yeniden 

bebek gibi hareket etmeye başlarlar.Parmaklarını 

emmeye alt ıslatmaya başlarlar 

 Kulüplere gitmek ya da spor yapmak gibi daha önce yapmaktan hoşlandıkları şeylere igilerini 

kaybederler. 

 Çok utangaçtırlar,arkadaş edinmekte güçlük çekerler.Başkaları ile birlikte olmaktan ya da 

başkalarının önünde bir şey yapmaktan endişe duyarlar. 

 Okul başarı notları düşer 

 Ölümden ve ölmekten sözederler. 

 

 

KAYNAKÇA:  

      http://yeniden.org.tr 
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4. TEMEL EĞİTİM II. KADEME 6.-8. SINIFLAR (11-14 Yaş) 

 

4.1.ÇOCUĞUM NASIL GELİŞİYOR? (11-14 YAŞ) 

 

Ebru BAŞARANER 

Kozyatağı İ.Ö.O. 

Rehber Öğretmeni 
 

F.Eda YILMAZ 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

  

ÇOCUĞUNUZ BEDENSEL OLARAK NASIL GELİŞİR? 

11-14 yaş döneminde ki çocuğunuz, çocukluktan erişkinliğe geçiş süreci olarak 

tanımladığımız ve duygusal, sosyal, fiziksel değişiklerin olduğu erinlik döneminde bulunmaktadır. 

Bu dönemdeki çocukların bir kısmı hala çocukluğun son yıllarının özelliklerini gösterirken, büyük bir 

kısmı ergenlik dönemine girmiş olur.   

İlköğretimin ikinci kademesine denk düşen bu dönemde, çocuğunuzda (ortalama olarak 

kızlarda 11 ve erkeklerde 12 yaşlarında) beyin tarafından salgılanan hormonlarla birlikte değişim 

başlamaktadır. Bu değişim döneminde onun bedensel gelişimine yeni ruhsal tepkiler ve davranışlar 

eşlik eder. Çocuğunuz bu hızlı beden değişimlerine karşı değişik tepkiler gösterebilir. Bütün bu 

değişiklikleri bilmek çocuğunuzu şekillendirmede ve onunla iyi iletişim kurmakta sizlere ciddi 

kolaylıklar sağlayabilir. Ayrıca onların bu zor dönemini sıkıntısız atlatmaları için de büyük önem 

taşımaktadır.  

Peki bu dönemde çocuklarınız nasıl gelişir? 

 

11-14 yaş dönemi çocukluk ve ergenliğin çakıştığı kısa bir dönemdir. Gerek fiziksel gerekse 

bedensel değişimlerin çok hızlı olduğu bir dönemdir. Bu dönemde çocuk davranışı yerini olgun 

davranışa bırakmaya başlar. Bu hızlı değişim karmaşa, yetersizlik ve güvensizlik duygularının 

yaşanmasıyla istenmeyen davranışların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu bir olumsuzluk evresidir. 

Ancak olumsuzluk karşıtlık anlamındadır ve çocuğun yaşama ilişkin karşı bir tavır almasını ifade 

eder. Özellikle erinliğin başlarında bu karşıt tutum çok belirgin ve yoğundur. Çocuğunuzun cinsel 

olgunluğa ulaşmasıyla bu durum düzelmektedir.  

Değişimin yoğunlaştığı bu dönemde, çocukta oluşan duygusal, sosyal ve fiziksel değişikleri 

ele alacak olursak şüphesiz ilk olarak göze çarpan bedensel değişimler olmaktadır. 

 

Peki çocuğum bu dönemde bedensel olarak nasıl gelişir? Bu süreçte ben çocuğuma nasıl 

yardımcı olabilirim? 

 

 Erinlik çağı olarak adlandırılan bu dönem büyümenin çok hızlandığı bir dönemdir. Bu büyüme 

sürecinde çocuğunuzun hızla gelişen bedeninin düzgün gelişmesini sağlamak için, onun dik 

durmasını ve doğru oturup çalışmasını sağlayacak tedbirler alınmasına dikkat edilmelidir. 

 Bu dönemde terleme de artış görülürken, yüzde sivilceler çıkmaya başlar. Bunlar bazı çocukları üzen 

problemler haline gelebilir. Bu durumun ergenliğe girişte hemen hemen her çocuğun yaşadığı gelişim 

ve değişim belirtileri olduğunu çocuğunuza anlatın. Ayrıca bu dönemde vücut temizliğinin önemi ve 

gerekliliği ile ilgili çocuğunuza ihtiyacı olan bilgiyi vermenizde çok önemlidir. 

 Bu dönemin sonuna doğru çocukta cinsel olgunlaşma belirtileri çoğalır. Üreme organları gelişir, 

sesleri kalınlaşır, bedeninde kıllar çoğalmaya başlar. Çocuğunuzun cinsel gelişlimle ilgili bilgiye 

sahip olması bu durumları yaşarken yaşayacağı korku ve endişeleri azaltacaktır. Ebeveyn olarak ona 

bu değişimleri yaşamadan bilgi vermek, yaşayacağı değişiklikleri anlatmak ve destek olmak 

çocuğunuz için oldukça önemlidir. 
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Çocuğumun hızla gelişen bedeniyle ilgili endişeleri için ne yapabilirim? 

 
Bu çağın sonuna doğru çocukta, bedenine ilişkin birtakım endişeler belirir. Hızlı büyüme ile 

vücudunda olan değişimleri kafasına takar ve normal olup olmadığını sorgular. Dış görünüşü ve 

çekiciliği konusunda emin olamaz. Sıklıkla kendi bedenini başkaları ile karşılaştırır. Bütün bunların 

yanında bedenin hızla gelişmesi sonucu organlar arasında işbirliği bozulur. Kızlarda göğüslerin 

gelişmesi, sivilcelerin çıkması, erkeklerde sakalların çıkması, sesin kalınlaşması gibi değişiklikler 

birtakım üzüntülere sebep olabilir. Bu yüzden çocuğunuz sinirleri gergin olabilir, çabuk huysuzlaşıp, 

sinirlenebilir. Bu dönemde ebeveynlerin anlayışlı olmaları ve onların bu beden gelişmeleri ile dalga 

geçmemeleri, çocuklarının bu gelişmelerini doğal karşılamasına yardımcı olmaktadır. 

 

Aynı yaşlardaki gençlerin, fiziksel gelişme açısından birbirinden farklı olması çocuğumu nasıl 

etkiler? 

Bu dönemde her çocuğun gelişim hızı, boy ve ağırlıkları birbirinden farklıdır. Sebebiyse, 

çocukların bu hızlı gelişme dönemine birbirlerinden farklı zamanlarda girmiş olmalarıdır. Hızla 

uzama veya yaşıtlarından geride kalma bazı çocuklar için üzücü olabilir. Bu durumda çocuğunuza 

herkesin büyüme hızının farklı olduğu ve bu döneme girme yaşının değişebileceği ile ilgili sağlıklı 

bilgi vererek yardımcı olabilirsiniz. 

 

Ayrıca bilinmektedir ki erken olgunlaşan erkek çocukları, akranları tarafından çok ilgi 

görmekte ve lider olarak kabul edilmektedirler. Daha dışa dönüktürler, karşı cinsle daha ilgilidirler. 

Geç olgunlaşan erkek çocukları ise yaşıtları arasında pek popüler değillerdir. Ancak daha enerjik ve 

hareketlidirler. Erken olgunlaşan kız çocuklarının ise yetişkinlik dönemlerinde yaşıtları ile 

karşılaştırıldıklarına, daha çekingen oldukları gözlenmiştir. Sosyal ve kişisel özellikleri açısından da 

ortalama düzeyin altında bir görünüm sergilemektedir. Geç olgunlaşan kız çocukları ise kendilerine 

daha güvenli daha dışa dönük ve yaşıtları arasında daha popülerdirler. 

 

Bu dönemde çocuğumun kendini “ güzel/yakışıklı” olarak algılamaması, neden benlik 

kavramında olumsuzluğuna yol açmaktadır? 

 

Gençlerin dış görünüşlerini beğenmemeleri, dış görünüşleri yüzünden “alay edilecekleri” 

korkusuyla arkadaş gruplarına katılmaktan kaçınmaları, bir süre sonrada onların arkadaş grupları 

tarafından unutulmalarına yol açabilir. Ancak genç artık aranmamasını davranışlarına değil, dış 

görünüşüne bağlayabilir. “dış görünüşüm yüzünden kimse benden hoşlanmıyor, bu yüzden beni 

aramıyorlar” şeklindeki mantıkdışı bir düşünce biçimi, beraberinde başka bir mantıkdışı düşünceyi 

getirebilir. Genç “Hiç kimse benden hoşlanmıyor, beni sevmiyor, o halde ben sevilmeye değer bir 

insan değilim.” biçimindeki yanlış sonuçlara varabilir. Böyle mantıkdışı bir bakış açısıyla genç 

kendini değersiz hissedebilir ve bu benlik kavramının olumsuz olmasına yol açabilir. Aslında başta 

olumsuz benden algısından kaynaklanan reddedilme korkusu, bazen çok ciddi boyutlara ulaşarak, 

gencin tamamen içine kapanıp bütün sosyal etkinliklerden kaçmasına kadar uzanabilir. 
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ÇOCUĞUM BU DÖNEMDE ZİHİNSEL OLARAK NASIL GELİŞİR? 

 Bu dönemde çocuklarda düşünmenin temeli olan beyin ve sinir sisteminin gelişimi hemen hemen 

tamamlanır.  

 Çocuk sebep ve sonuç ilişkilerini daha iyi kavrar. Soyut ve mantıklı düşünme yeteneği gelişmeye 

devam eder.  

 Tarihsel olaylar daha iyi kavranır. Bu olaylardan bazı sonuçlar çıkarma ve bugüne bağlama gücü 

artar. 

 Matematik yeteneği gelişir. Çocuklar artık kendi harçlık ve gelirlerini, daha önceki dönemlerde 

yol gösterilmişse, yetişkin gözetimine ihtiyaç olmadan idare edebilirler. 

 Özellikle hızlı gelişme dönemlerinde çocukların yorgun, dalgın, asabi oldukları, dikkatlerini uzun 

süre aynı yere veremedikleri görülür. Erkeklerde kızlara nazaran bu durum daha fazladır. 

 Fikri yönden çok etkindirler. Çocuklar zekalarını kullanma gücünü uyaran bir ortam ve şartlar 

içinde yetiştirilecek olurlarsa, gittikçe daha karmaşık problemleri çözme yeteneği geliştirirler. 

 

BU DÖNEMDE ÇOCUĞUMUN DİL GELİŞİMİ NASILDIR? 

 Bu dönemdeki çocuklar meseleleri sözle çözme gücünü kazanmıştır. Problemlerini sınıfça 

tartışarak çözebilirler. 

 Hemen hemen büyükler kadar hızlı okuyup yazabilecek duruma gelirler. 

 Öğrenciler artık, sözlüklerden, ansiklopedilerden, harita vs. gibi çeşitli yollardan bilgi alabilecek 

düzeydedirler. 

Peki Bu dönemde çocuğumun ilgileri nasıl değişir? 

 
 Bu dönemde çocukların kişisel ilgileri daha genişler ve çeşitlenir. Yetişkinlerin yaptıkları bütün 

işleri yapmaya meraklıdırlar. Kızlar süslenmekten, yemek yapmaktan, ütü yapmaktan, çamaşır 

yıkamaktan vs. hoşlanmaya başlar. Erkeklerse ağaç işleri ile uğraşmaya, elektrik aletlerinin 

işleyişini öğrenmeye ve evde ufak tefek onarım işleri ile ilgilenmeye başlarlar. Bu dönemdeki 

çocuğunuza ev işleri ve hayatları ile ilgili yararlı alışkanlıklar kazandırabilirsiniz. 

 Bu dönemdeki çocukların okuma ve koleksiyon merakı kuvvetlidir. 

 Bu dönemde çocuğunuzun sosyal ilişkilere ilgisi artar. Edebiyata, müziğe, ve şiire karşı merak 

başlar. Buna hatıra defteri tutmak, şiir yazmak ve arkadaşlarına mektup yazma yoluyla ifade 

etmek gibi örnekler verilebilir. 

 Güzelleşmek arzusu kuvvetlenir. Kızlarda giyinme hevesi uyanır. Erkekler kıyafete önem vermez 

ta ki karşı cinse karşı ilgi duymaya başladığı ana kadar. Bu dönemdeki çocuğunuza temizlik ve 

güzelliğin bir arada olması gerektiği görüşünü benimsetin. 

 Ayrıca bu dönemde çocuğunuzun iyi veya kötü herhangi bir alanda birinci olmak arzusu da 

yüksektir. 

BU DÖNEMDE ÇOCUĞUNUZUN DUYGUSAL DURUMUNDA NE GİBİ DEĞİŞİKLİKLER 

OLUR? 

 Duyguları dengesiz ve gergindir. Bunu çocuğunuzun arkadaşlarına olan bağlılığında, 

öğretmenlerine ve ailesine karşı gösterdiği şiddetli tepkilerde, eleştiri ve müdahale edilmeye karşı 

olan isyanında görülebilirsiniz. 

 Bu dönemde çocuğunuzun duygusal tepkileri çok kararsızdır. Bu durum duygularındaki 

istikrarsızlıktan kaynaklanmaktadır. 
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 Duygularının yoğunluğundaki artış göze çarpmaktadır. Özellikle üzüntü, sevinç, öfke, korku gibi 

duyguları ifade ederken bu yoğunluk artar. 

 Bu dönemde çocuğunuzda yalnız kalma istediğinin arttığını da görebilirsiniz. 

 Çalışmaya karşı bir isteksizlik gösterebilir. 

 Cinsel kimlik gelişimine yönelik çabaları ve karşı cinse doğru eğilimi artar. 

 Ayrıca çocuğunuzun aşırı hayal kurma eğilimi oldukça yüksek olduğu bir dönemdir. 

ARKADAŞ İLİŞKİLERİ NASILDIR? 

 Ergenlik başlarına denk gelen bu dönemde kızlar ve erkekler vücutlarındaki değişimleri 

tartışabilecekleri, duygusal durumlarını paylaşabilecekleri az sayıda arkadaşa ihtiyaç duyarlar. 

Çocukluk ve ilk ergenlikte arkadaş çoğu zaman yakınlarda yaşayan, birbirini uzun zamandır 

tanıyan kişilerden seçilir. Arkadaş grupları,  çocuğunuza dostluk, güvenlik, becerilerini sınama 

olanağı sağlar. 

 Çocuğunuz bu dönemde arkadaşlarının fikirlerini, büyüklerinkinden daha değerli bulur. Giyimi ve 

davranışları yönünden arkadaşlarına benzemeye çalışır. 

 Gruba bağlılık duygusu çok gelişmiştir. Bir topluluğun üyesi olmaya, grup faaliyetlerine 

katılmaya çok önem verir. 

 Bu çağın başında kendi cinsi ile arkadaşlık etme eğilimi yüksektir, bunu karşı cinse eğilim dönemi 

izler. Bu çağın sonunda karşı cinsle arkadaşlık etmekten, bir arada olmaktan ve birlikte 

çalışmaktan hoşlanır. 

 Çağın başında kurulan arkadaşlıklar kısa süreli ve geçicidir fakat sonuna doğru sıkı ve samimi 

arkadaşlıklar kurmak arzusu belirir. Ama henüz birbirlerini çok iyi anlamadıkları için bu 

arkadaşlıklar sürekli olmaz, sık sık değişir. 

ARKADAŞ İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİNİN ARTTIĞI BU DÖNEMDE ÇOCUĞUN AİLE İLE 

İLİŞKİLERİ NASILDIR? 

 Bu çağda çocuğunuz; ruhsal bağımsızlığını kazanma çabası içinde sizler tarafından olumsuz hatta 

isyancı olarak nitelendirilen ve aileden kopma olarak yorumlanan bir davranış geliştirir. Hatta bazı 

düşünce ve duygularını ailesinden gizlemeye başlar. Aslında bu dönem çocuğunuzun bu kopma 

isteğinin yanında sizlerin desteğine en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden birisidir. Bu sebeple aile 

içi bağlılığın ve iletişimin güçlü olduğu durumlarda bu dönem daha sağlıklı biçimde 

atlatılmaktadır. 

 Artık çocuk gibi değil de büyük gibi muamele görmek ister. Henüz yetişkinlerin bütün 

sorumluluklarını yüklenecek kadar olgunlaşmadığı halde büyüklere mahsus bazı imtiyazları elde 

etmek için çaba harcar. Evde kendisine ait bir oda, köşe, dolap gibi yerlere sahip olmayı ve 

arkadaşlarına ailesi tarafından değer verilmesini ister. 

 Kabiliyetleri üstünde başarıyı çocuklarından bekleyen aileler ise, onları çok ciddi bir bunalıma 

sürükleyebilir. 

 Bu çağdaki bazı çocuklar ana-babasından başka bir yetişkinin anlayışlı rehberliğine ihtiyaç duyar. 

Fakat bu kişinin kendisinin bağımsızlığına saygı duyan, kendisine yetişkin muamelesi yapan, 

anlayışla dinleyen bir kimse olması gerekir. 

 Genel huzursuzlukları ve kendilerine olan 

güvensizliklerinden dolayı bu yaştaki çocukların 

yetişkinlerden gelecek eleştirilere tahammül 

edemedikleri ve bu durumda birden parlayıp sert 

tepkide bulundukları görülebilir. 

 Büyüklerin statüsüne kavuşmak isteyen çocuk çoğu 

kere onları model alır. Bu yaşta görülen sigara içme, 

süslenme gibi haller bu hevesle ilgilidir. 

 Bu çağda çocuk bir hayli toplumsallaşmıştır, fakat 

beğenilmek arzusu çok kuvvetli olduğu için çekingen 

ve utangaçtırlar. 
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Neden ergenlik dönemi hem aileler hem ergenler için zor geçen bir dönemdir. 

Ergenlik zaten kendi içinde karmaşık ve zor bir dönemdir. Artık çocukluktan çıkmış olan 

genç hayatla ilk kez tek başına ciddi pazarlıklara girer. Bir yandan, "Ben kimim?", "Hayatımda neler 

önemli?", "Geleceğimi nasıl şekillendireceğim?" gibi sorulara cevap ararken, bir yandan da bu 

gelişim evresinin karşısına çıkardığı fizyolojik ve duygusal değişimlerle baş etmeye çalışmaktadır. 

Ebeveynler açısından bakıldığında ise benzer bir karmaşa onlar tarafından da yaşanmaktadır. 

Özellikle, yardımcı olmaya çalıştıkları ilk çocukları ise, ergenin karşılaştığı olayları onlar da yeni 

yeni tanıyor ve nasıl baş edeceğini kendileri de tam olarak bilmiyordur. Diğer bir yandan çevrenin 

sunduğu çeşitliliklere ve yeniliklere ergenler çok daha hızlı uyum sağlarken, anne-baba onlardan geri 

kalmaktadır. Kendi gençliklerinde karşılaşmadıkları bu yenilikleri sindirebilmeleri onlar için daha da 

zordur. Kısacası ergenin sorularına cevap aradığı bu dönemde, anne-baba kendisi de bir gelişim 

evresinden geçmektedir ve onlar da soru sormakla meşguldür. İşte bu durum ergen ve ailesi arasında 

kuşak çatışması denen duruma yol açabilmektedir. Bu dönem de hem aile hem ergen için uyum 

sorunlarının yaşanmasının temel sebeplerinden biride bu yeni duruma uyum sağlama sürecidir. 

 

BU DÖNEMDE ÇOCUĞUMUN YAŞADIĞI ZORLUKLARLA BAŞ ETMESİ İÇİN 

EBEVEYN OLARAK NELER YAPABİLİRİM? 

Ergenlik dönemi zor geçen bir dönem olmasına rağmen, birçok ergen bu zorluklarla baş 

edebilir. Ancak bazıları baş etme konusunda sıkıntı yaşayabilir. Bu zorluklarla baş etmede ailelere 

düşen önemli görevler vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

• Çocuğunuzu dinleyin, 

• Desteğinizi istediğinde ona yardımcı olun, 

• Çocuğunuza onun yaş ve gelişimine orantılı sorumluluklar verin, 

• Ona İlgi ve sevginizi sürekli gösterin, 

• Hoşgörülü ve sabırlı davranın, 

• Arkadaş seçimini, kontrollü olarak ona bırakın, 

• Kız-erkek arkadaşlığının doğal olduğunu kabullenin, 

• Sosyal etkinliklere katılması için teşvik edin, 

• Tutarlı olun, 

• Kurallarınızı birlikte belirleyip uygulayın, 

• Çocuğunuzu rahatsız etmeden, hayatı hakkında bilgi sahibi olmayı sürdürün. 

Unutulmamalıdır ki eğer bu dönemdeki ilişkiler karşılıklı güven ve sevgiye dayanıyorsa, 

çocuğunuz erinlik buhranlarının imtihanına dayanır. Bu çağda çocuğunuza yetişkin gibi davranmak, 

onu çok fazla baskı altında tutmamak, kendi kendini yönetmesine izin vermek, sorumluluk vermek, 

giyimini ve arkadaşlarını seçmede, parasını kullanmada az çok serbest bırakmak faydalı olur. Ayrıca 

bu yaşlara kadar onu cinsel konularda bilgilendirmediyseniz, ona bu konuda sağlıklı ve doğru bilgiler 

vermek, cinslik meselelerini çocuklar için merak uyandıran bir konu olmaktan çıkaracak ve sağlıklı 

gelişimine katkıda bulunacaktır. 
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Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları,  (www.boun.edu.tr) 

-Çelik, Ferhat, 2006, Evden Sonra Okuldaki Çocuk, Zambak Yayıncılık,  
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4.2.   ANNE-BABA, AİLE TUTUMLARI (11-14 YAŞ) 

Sonay UÇANKAN 

Kadıköy Rehberlik Araştırma  

Merkezi Müdürü 
 

 Sanem LAÇİN 

Kazım İşmen Lisesi 

Rehber Öğretmeni 
 

 Deniz ÇANGA 

İnönü İ.Ö.O. Rehber Öğretmeni 

 

 

11-14 YAŞ GRUBUNUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

 

Bu yaş grubu ergenlik ya da erinlik dönemi olarak adlandırılır. Bu dönem genellikle 11-14 yaş 

arasında görülmekle beraber genetik özellikler, beslenme, sosyo-ekonomik durum ile birlikte daha 

erken yaşlarda da görülebilmektedir. 

Ergenlik dönemindeki çocuklar duygusal, sosyal-toplumsal ve cinsel olgunlaşma 

konularında hızlı bir gelişme gösterirler. 

ANNE BABA BU DÖNEMDE ÇOCUĞU İLE NASIL İLETİŞİM KURMALIDIR? 

 Ergenlik döneminin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişim özelliklerini öğrenerek bu değişim 

sürecinin çocuğun davranış biçimine nasıl yansıyabileceğini değerlendirin. 

 Çocuğun duygusal değişimlerinden kaynaklanan davranış değişikliklerinde serinkanlı olun; kırıcı 

ve sert sözler sarf etmeyin. 

 Çocuğa çift yönlü mesaj vermeyin. Mesela ödüllendirdiğiniz davranışı bir zaman sonra 

eleştirmeyin. Ayrıca bir konuda anne-baba olarak hem fikir hareket edin. 

 Aile içi konularda çocuğa da söz hakkı verin. 

 İletişim sırasında sözünü kesmeyin. 

 Çocuğun davranışlarına yön verirken nasihat kalıplı cümleler kurmayın. Bunun yerine örnek teşkil 

edecek davranışları bizzat siz sergileyin. 

ANNE BABA BU DÖNEMDE ÇOCUĞUN BENLİK SAYGISININ OLUŞUMUNDA NASIL 

YOL BİR YOL İZLEMELİDİR? 

 Çocuğun duygularına saygı gösterip onu yargılamayın. 

 Olumlu çalışmalarını ve düşüncelerini ödüllendirin. 

Burada ödülden kastedilen bir sevgi sözcüğü olabilir. 

 Çocuğa sorumluluklar verin ve başaracağına 

inandığınızı gösterin. 

 Çocukla beraber zaman geçirin. Geçirilen zamanın 

uzunluğu değil içeriği önemli olmalıdır. 

 İlgi ve sevginizi koşullara bağlamayın. 

 Çocuğun anlattıklarını dinleyin. 

 İntihar düşüncesi, kendine ve çevresine yönelik şiddet içerikli davranışlar gibi sizi zorlayan 

durumlarda mutlaka bir uzmandan destek alın 

 Kuralları beraber belirleyin; çok kural yerine az ve uygulanabilir kurallar koyun. 

 Çocuğun ruhsal gelişimini destekleyici faaliyet seçeneklerini beraber gözden geçirin. 
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 ANNE BANA BU DÖNEMDE ÇOCUĞA EĞİTİMSEL AÇIDAN NASIL 

DAVRANMALIDIR? 

 Çocuğunuzu ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirin. 

 Güven duygusunu sağlamlaştırmak için gereksiz eleştiriler de bulunmayın, davranışlarını takdir 

ettiğinizi gösterin. 

 Sevgi ve ilginizi her zaman belli edin; ancak unutmayın ki ilgisizlik kadar aşırı ilgi de zarar verir. 

 Çocuğunuzu kardeşleriyle ya da diğer çocuklarla kıyaslamayın. 

 Çocuğa yanlış davranışları için ceza verileceği takdirde kişiliğine değil sadece uygun olmayan 

davranışına yönelik davranın 

 Çocuğun eğitimi ve disipline edilmesi için anne baba olarak mutlaka görüş birliğinde olun. 

 Çocuğun fiziksel, cinsel ve duygusal değişimlerine uygun davranarak, çocukluktan yetişkinliğe 

adım attığını kabul edin. 

 

 

KAYNAKÇA:  
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4.3 İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM (11-14 YAŞ) 

Murat BAYRAKDAR 

Dosteller EÇEM ve İşitme Engelliler İ.Ö.O. 

Müdür Yardımcısı 
 

Esat TELATAR 

Kadıköy Ticaret Lisesi 

Rehberlik Öğretmeni 
 

Burak ŞAHİN 

Mehmet Beyazıt Lisesi  

Rehber Öğretmeni 

ANNE-BABA ÇOCUK İLETİŞİMİNİN ÖNEMİ NEDİR? 

Çocuk için annenin ve babanın varlığı aynı değere sahiptir. 

Bu nedenle çocuğun annesi- babası ile aynı oranda iletişimde 

olması ve yakınlık kurması gerekmektedir. Anne ve babayla 

bütünleşmek çocuk için büyük bir zenginliktir. Çocuğun bireysel 

potansiyelini ortaya çıkarması ailenin çocuğuyla kuracağı sağlıklı 

iletişime bağlıdır. Anne ve babalık görevi çocuğun beslenme, 

barınma, giyinme, sağlık, eğitim ihtiyaçlarını karşılamakla 

bitmemektedir. Çocukların bunlar kadar önemli olan duygusal 

gereksinimleri vardır. Bu gereksinimler: Sevildiğini, beğenildiğini, 

benimsendiğini ve değer verildiğini hissetmektir. Çocuk bunun hiç 

bir şarta bağlı olmaksızın sadece kendisi olduğu için gerçekleştiğini 

her şartta sevildiğini fark etmelidir. İdeal bir aile ortamı çocuğun 

sağlıklı bedensel ve ruhsal gelişimi için zemin oluşturur. Aksi 

durumlarda aile içerisindeki problemler çocuklarda ve aile 

bireylerinde ruhsal rahatsızlıklar seklinde kendini göstermekte, okulda da çocuğun başarısını olumsuz 

yönde etkilemektedir. Olumsuz mesajların ve iletişimin ailenin her bireyine, etkisi çok derin 

olmaktadır.  

Sürekli değişen ve gelişen bir varlık olan çocuk; konuşulan her sözden, her jest ve mimikten, 

her tavır ve durumdan, olumlu veya olumsuz olarak etkilenmekte ve bu etkilenme ile çocuğun 

kimlik, kişilik ve psiko-sosyal yapısı şekillenmektedir. Çocukluktaki her yanlış veya doğru etki 

ileride kendini bir davranış, bir söz, bir tepki ile bir bütün içerisinde kendini göstermektedir. 

AİLE ÇOCUK İLETİŞİMİ OKUL BAŞARISINI ETKİLER Mİ? 

Okul çağında çocuğun ailesiyle kurduğu ilişki çocuğun aile içindeki yerini belirlemektedir. 

Aile sosyal açıdan çocuğun ilk becerilerini kazandığı yerlerden biridir. Çocuktan beklenilen davranış, 

çocuğun davranışları sonrasında ailenin tavrı, sosyal becerilerin oluşumunda ilk adımı 

oluşturmaktadır. Özellikle başarı konusunda ailenin çocuğunun yeteneklerini keşfetmesi ve ilgilerini 

anlayarak onu desteklemesi çocuğun özgüvenini geliştirmektedir. Başarı konusunda özgüveni gelişen 

çocuk, kendisiyle barışık, tutarlı bir kişilik yapısı geliştirmektedir.  

 Çocuğunuzun yeteneklerini fark ederek yetenekleri 

doğrultusunda destekleyin. Yanı sıra çocuğunuzun yapabileceğinden 

hareket ederek çocuğunuzun var olan potansiyelini maksimum düzeyde 

ortaya koymasını sağlayın.   

 Yapamadığında kızıp bağırarak çocuğunuzun kendini değersiz 

hissetmesine yol açmak yerine neden yapamadığını anlamaya çalışarak 

destek ihtiyacı olan alanlarda arkasında olduğunuz mesajı verin.  

 Çocuğunuzu başkaları ile kıyaslamadan, onun başarılarını kendi    

gelişimi içinde değerlendirin.  

Ailelerin ve çevrenin gözünde standart başarı düzeyini yakalayamadıkları için sürekli eleştiriye 

maruz kalan çocuklar, yaşadıkları değersizlik duygusu nedeniyle aşağılık duygusuna 
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kapılabilirler. Bu durumu önleme görevi ise, başarı duygusunu teşvik edecek öğretmenlere ve 

başarı duygusunu ödüllendirecek ailelere düşmektedir.  

İLETİŞİM ENGELLERİ NELERDİR? 

Anne ve babalar çocuklarını her zaman dinlediklerini savunmaktadırlar; fakat çocukları bir 

sorunla karşılarına çıktığında çocuğu tam olarak dinlemeden öğüt verme ya da deneyimlerinden yola 

çıkarak soru sorma yoluyla sorunu çözüme ulaştırarak aslında çocuklarına kabul edilmedikleri 

duygusunu hissettirmektedirler. Çocuklarını şartsız kabullenen anne ve babalar ise kabul dilini 

kullanarak çocuklarının duygu, düşünce ve sorunlarını önemsediklerini göstermektedirler. 

Ailelerin çocuklarıyla iletişimlerinde kullandıkları iletişim engelleri 13 grupta toplanmaktadır:  

Emir vermek, yönlendirmek: Çocuklara emir vermek çocuklarda korkuya, söylenen şeyin tersini 

yapmaya, hırçın davranışlara, başkaldırışlara ve anne ve babaya karsı düşmanca duygulara neden 

olmaktadır. 

Örnek: “Ne diyorsam onu yap, soru sorma”, “şikayetten vazgeç”, “...yapacaksın”.    

 “yapmak zorundasın” 

Uyarmak, Tehdit Etmek( Gözdağı Vermek): Çocukları davranışları karşısında tehdit etmek 

çocuklarda korkuya, boyun eğmeye, tehditlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin denenmesine, kalbin 

kırılmasına, anneye ve babaya karsı kızgın ve isyankâr olmasına, inatla istenmeyen davranışın devam 

etmesine neden olmaktadır. 

Örnek:  “Eğer dediğimi yapmazsan...”, “Eğer öyle yaparsan sonunda üzülürsün”, “ya 

yaparsın, yoksa...”   

Ahlak Dersi Vermek: Çocuklara sorumluluklarını ders verir nitelikte hatırlatmak çocuklarda 

suçluluk duygusunun gelişmesine ve çocuğun kendisini savunmasına neden olmaktadır.  

Örnek:  “Bunun böyle olması gerek, bu olmazsa olmaz”,senin sorumluluğun”, “.... şöyle  

   yapman gerekir.” 

Öğüt Vermek, Çözüm ve Öneri Getirmek: Çocuklara öğüt vermek ya da onlara davranışları 

karşısında öneri getirmek çocuklarda yetersizlik ve acizlik duyguna, kendi çözüm önerilerini 

geliştirip bunları denemesini engel olmasına, anne ve babaya karsı bağımlılık duygusuna ve 

anlaşılamamak duygusuna neden olmaktadır. 

Örnek:  “Ben olsam ....”, “Neden ..... yapmıyorsun?”, “Bence ....”, “sana şunu önereyim”. 

Nutuk Çekmek, Mantık Yoluyla İnandırmak, Tartışmak: Çocuklarla tartışmak çocuklarda karşı 

koymalara, kendini savunmasına, anne ve babayla iletişimini kesmesine, çocuğun kendini beceriksiz 

ve yetersiz hissetmesine neden olmaktadır. 

Örnek:  “İşte şu nedenle hatalısın...”, “olaylar gösterir ki ...”, “Evet, ama ...”,  “gerçek şu ki” 

Yargılamak, Eleştirmek, Suçlamak: Yargılamak, eleştirmek ve suçlamak çocukların kendilerini 

değersiz ve yetersiz hissetmesine, aşağılanmış hissetmesine, anne ve babanın olumsuz yargılarını 

işitmemek için onlarla iletişimi kesmesine, ailenin yargı ve eleştirilerini gerçek olarak algılamasına, 

benlik saygısını zedelemesine, anne ve babayı eleştirmesine ve onlara karşılık vermesine neden 

olmaktadır. 

Örnek:  “Sen zaten hep böylesin”, “Bu konuda çok yanlış düşünüyorsun” , “olgunca 

düşünmüyorsun...” , “Sen zaten tembelsin ...”. 

Övmek, Aynı Düşüncede Olmak, Teşhis Koymak: (sorunu dinlemeden “sen yaparsın” diye 

başından savmak): Çocukları övmek, aynı düşüncede olduğunu belirtmek çocuklarda anne ve 

babanın beklentilerinin çok yüksek olduğuna inanmasına, anne ve babanın kendi isteklerini 

yaptırmak için kullandıklarını düşünmelerine, kaygı duymasına, rahatsız olmasına, utanmasına ve 

sürekli övülmek istemesine neden olmaktadır. 

Örnek:  “Çok güzel”, “Bence harika bir iş yapıyorsun”. 

Ad Takmak, Alay Etmek, Utandırmak: Çocuğun kendisini kötü olduğunu düşünmesine, kendini 

değersiz hissetmesine, sevilmediğini düşünmesine, direnmesine ve karşılık vermesine neden 

olmaktadır. 

Örnek:  “Koca bebek”, “Geri zekalı”, “Sulu göz”. 

Yorumlamak, Analiz Etmek, Tanı Koymak: Çocuğun korku duymasına, kendini engellenmiş 

hissetmesine, yanlış anlaşılmadan korktuğu için anne ve babayla iletişimi kesmesine, başarısızlık ve 

yetersizlik duygusu hissetmesine neden olmaktadır. 
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Örnek:  “Aslında sen öyle demek istemiyorsun”, “Senin esas sorunun nedir biliyor 

musun?...”  

Güven Vermek, Desteklemek: Çocuğun kendisini anlaşılmamış hissetmesine, kızgınlık duygusuna, 

kendini kötü hissetmesine ve yaşadığı duyguların ailesi tarafından önemsenmediği duygusuna 

kapılmasına neden olmaktadır. 

Örnek:  “Yarın farklı düşüneceğinden eminim.”, “Aldırma... Boş ver, düzelir...”, “Zamanla 

kendini daha iyi hissedersin.” 

İncelemek, Araştırmak, Soruşturmak: Çocukta hayır demeye, yarı doğru cevap vermeye ya da 

kaçamak cevap vermeye, kendisine güvenilmediğine, korkmasın, kaygı duymasına, konuşma 

özgürlüğünü zedelenmesine neden olmaktadır. 

Örnek:  “Kim, nerede, nasıl, niçin, ne zaman, neden...”, “Sen ne yaptın”  

Konuyu Değiştirmek, İşi Alaya Vurmak, Şakacı Davranmak, Oyalamak: Çocukta anne ve baba 

tarafından saygı duyulmadığına, kendisi ile ilgilenilmediğine, kendisinin kabul edilmediği duygusuna 

kapılmasına, kalbinin kırılmasına, sorunları çözmek yerine onlardan kaçmak gerektiği düşüncesine 

kapılmasına neden olmaktadır. 

Örnek:  “Hemen onu unutalım”, “Haydi gel-daha hoş şeylerden bahsedelim”,  

Karşılatırmak: Çocukları kardeşleriyle ya da arkadaşlarıyla karsılaştırmak çocukta benlik 

duygusunun aşınmasına, karsılaştırma yapan kişiden ve karsılaştırıldığı kişiden uzaklaşmasına, 

soğumasına neden olmaktadır.     

Örnek:  “Bak kardeşinin notlarına”, “....... kaç aldı” 

ETKİLİ AİLE İLETİŞİMİ NASIL OLUR? 

Etkili aile iletişimi çocuğunuz tarafından ifade edilenin tam da ifade etmek istediği şekilde 

sizler tarafından ya da anne baba olarak sizin ifade ettiğinizin tam da ifade etmek istediğiniz şekilde 

çocuk tarafından anlaşılmasıdır. Çocuklarınızla ilişkilerinizi dışarıdan bakan gözlerle izlemek ve 

kendinizde değiştirmek istediğiniz davranışları değiştirmek birçok iletişim engelini ortadan 

kaldırmaktadır.  

Eşinizle kurduğunuz iletişimle çocuklarınıza örnek olun! 

Bunlarla beraber çocuğunuz için olumlu düşünmek ve olumlu düşünmek için ortam yaratmak, 

eşinizi kırdığınızda acısını çocuğunuzdan çıkarmamanız, eşinizden göremediğiniz ilgiyi ve özeni 

çocuğunuzdan beklememeniz, çocuğunuza ve eşinize değer verdiğinizi göstermeniz, onları 

dinlemeniz, birbirleriyle kıyaslamamanız çocuklarınızı şartsız sevmeniz mutlu bir iletişimi ortaya 

çıkarmaktadır. Eşinizle kurduğunuz ilişkinin dengeli olmasını sağlamak, eşinizle kurduğunuz ilişkide 

çocuğunuzdan beklediğiniz olumlu iletişim biçimin sergileyerek doğru model olmanız; örneğin özür 

dilerim, iyi geceler günaydın gibi sosyal ifadeleri kullanmanız olumlu örnek teşkil edecektir.  

‘’Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.’’ 

Çocuğumuz sözlerimizden çok davranışlarımızdan mesaj alır. Örneğin çocuklarımızın 

eğitimini önemsediğimizi söyleyip okulda toplantılara katılmadığımızda ödevi için gereken 

malzemeyi temin etmediğimizde çocuk eğitimi önemsemediğimiz mesajı alacaktır. Bu nedenle 

eğitim sürecini desteklediğimiz mesajının davranışlarımızla desteklenmesi çok önemlidir. 

                  Peki iyi bir iletişim kurmak için neler yapabiliriz? 

İletişim İçin Yeterli Zaman Ayırmak: Günümüz 

koşullarını göz önüne alındığında çalışma koşullarının 

zorlaşması, kariyer elde etmek isteyenlerin sayıca 

artması, yaşam koşullarını iyileştirme çabaları nedeniyle 

aile bireyleri birbirlerini dinlemek için yeterli zaman 

ayıramadıkları görülmektedir. Çocukların ise anne 

babalarıyla tarafından dinlenilmeye ve onlarla konuşmaya 

ihtiyaçları vardır. Bu nedenle çocuklarınıza özel zamanlar 

ayırın. 

İletişimde Sevginin İfade Edilmesi: Ailedeki ilişkileri 

diğer ilişkilerden ayıran en önemli nokta aile bireyleri 

arasında sevginin varlığıdır. Gösterilen sevginin sıcaklığı 

ve samimiyeti aile içerisindeki iletişimi 
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kuvvetlendirmektedir. Bu nedenle çocuklarınıza sevginizi ve ilginizi ifade edin. 

Diyalog Halinde İletişim: Bazı anne ve babalar çocuklarına karsı duygu ve düşüncelerini ifade 

etmekten hoşlanmaktadırlar. Diyalog halinde kurulan iletişimle sorunlar zamanında saptanıp 

çözümlenmekte ve ailenin devamının sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

Olumlu İletişim: Anne ve babalar hem kendi aralarında hem de çocuklarıyla iletişimlerinde 

insanların olumlu ve olumsuz özellikleri bulunabileceğini kabul etmeleri ve birbirlerine karşı özenli 

bir tarzda hitap etmeleri gerekmektedir. 

 Olumlu iletişim kurabilmek için; 

 Çocuğun odasına kapısını vurarak girmek,  

 Gerektiğinde ona teşekkür edebilmek,  

 İstekleri rica ederek belirtmek,  

 Sevgiyi sözel ya da sözsüz daha sık belirtmek 

 Çocuğu yalnızca olumsuz ifadelerle eleştirmemek, olumlu davranışları söyleyerek övmek,  

 Çocuğun duygularını koşulsuz olarak kabul etmek, 

 Sorunla karşılaşıldığında sakin olup konuşmak,  

 Verilen sözleri yerine getirmek, 

 Kazanan ve kaybedenin olduğu durumlardan kaçınmak,  

 Sen diliyle suçlamak yerine ben diliyle kendi duygularını ortaya koymak çok büyük önem 

taşımaktadır.  

ÇOCUKLA ETKİLİ KONUŞMA NASIL OLUR? 

Etkili konuşmak; istekleri, duyguları, düşünceleri, beklentileri saldırgan ya da pasif olmadan 

anlatabilmek demektir. Bunun için, aşağılayıcı, suçlayıcı, savunucu „‟sen dili’’ kullanmak yerine; ne 

düşündüğünü, ne hissettiğini ifade edebilecek „‟ben dilini’’ kullanmak gerekmektedir 

SEN DİLİ: Suçlama içerir ve karşımızdaki kişi doğal bir savunmaya geçer. Dolayısıyla sonuç 

anlaşılamama, tartışma, kavgaya kadar gidebilir. Çocuklarımızla konuşmalarımızla 

konuşmalarımızda ‘ne kadar yaramazsın, ne kadar sabırsızsın, kendinden utanmalısın, ne kadar 

anlayışsızsın’’ ifadeleri kullanıyorsak sen dilini kullanıyoruzdur. 

Sen dili genel olarak:  

a. Suçlayıcıdır. Yargılayıcıdır. Eleştiri yüklüdür. 

b. Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir. Kızgınlığın gerçek nedenini açıklamaz.  

c. Kişiye anlaşılmadığını hissettirir. 

d. Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir.  

e. Neye kızıldığının anlaşılmamasına neden olur. 

f. Kişiyi incitir, kırar.  

g. Kişinin direnmesine, yani savunucu iletişime neden olur. Savunucu iletişim ise, ilişkinin bir 

savaşa,bir kazanma sorununa dönüşmesine neden olacaktır. 

Bunun yerine çocuklarımızla iletişimimizde ben dilini kullanmak bize daha olumlu sonuçlar 

kazandırır. Peki, ben dili nedir şimdi onu görelim. 

BEN DİLİ:  

Bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında bireysel tepkisini, kendi duygu ve düşüncelerini 

açıklayan ifade şeklidir. Kendimizi "ben"li cümlelerle anlattığımız zaman karşımızdakini incitmemiş 

ve  kendi mesajlarımızı da vermiş oluruz. Duyguların ifadesi karşı tarafın durumu daha iyi 

anlayabilmesine, kendini karşısındakinin yerine koyabilmesine ve davranışını onun için değiştirmek 

istemesine yol açar. Sorunların çözümünde “sen iletileri” yerine “Ben iletileri” daha etkilidir.  

Ben dilinin etkili olabilmesi için üç öğeyi içermesi gerekmektedir: 
1-Sorun olan davranışın açık bir tanımı yapılmalıdır.  

Çantanı odanın ortasında bırakınca ... 

2-Sorun olan davranışın birey üzerindeki etkileri belirtilmelidir.  

Çantanı odanın ortasında bırakınca evin içinde rahat dolaşamıyorum ve takılıp düşeceğimden... 

3-O davranışa yönelik duygular ifade edilmelidir.  

Çantanı odanın ortasında bırakınca evin içinde rahat dolaşamıyorum ve takılıp düşeceğimden endişe 

duyuyorum. 
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Özet olarak Ben dili:  
a.Savunmaya itmez.  

b. Suçluluk hissettirmez.  

c.Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur. 

d.Ben iletisi alan kişi başkalarını düşünmeyi de öğrenir. 

e.Yakınlaşmayı sağlar.  

f. Anlaşmazlıkları azaltır.  

g. Konuşan kişiyi rahatlatır. 

Ben dili kullanılan iletişim örnekleri 

 Kardeşine ayakkabılarını giydirdiğin için zamanında evden çıkabildik bu yüzden çok memnun 

oldum. 

 Sen günaydın demeden yanımdan geçtiğinde sana toplum kurallarını öğretemediğimi düşünüp 

rahatsız oluyorum. 

EMPATİK İLETİŞİM NASIL OLMALIDIR?  

Anne ve babalar hem kendi aralarında hem de çocuklarıyla iletişim kurarken kendilerini 

karsısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya dikkat etmeleri sorunların 

büyümesini engellemektedir. Empatik dinleme; kişinin, konuşanın söylediklerini anlamlandırma 

sürecinde kendisini onun yerine koyması, onu doğru anlamak için çaba göstermesidir.  

Empatik dinlemeyi gerçekleştirebilmek için dinleyenin kendisini konuşanın yerine koyması, 

duygu ve düşüncelerine empati yapması, dinlerken önyargısız ve objektif davranması, onu anlamak 

için çaba göstermesi yeterlidir. Empatik dinleme sayesinde iletişim süreci kolaylaşır. İletişime katılan 

kişiler birbirlerine daha çok güvenirler. İletişim rahat ve samimi bir ortamda devam eder. 

BİRBİRİNİ VAR EDEN İLETİŞİM NASIL OLUR?  

Çocukların aileleri tarafından var oluşlarının koşulsuz kabul edilmesi, eleştirilerde 

davranışların kişilik özelliklerini değil, davranışların eleştirilmesi, çok yakın ve samimi ilişkilere 

rağmen çocuklara özel bir alan bırakmak, bu alana saygı göstermek ve yeni girişimlerin 

desteklenmesi, çocuğun tercihlerine saygı gösterilmesi(kiminle oynayacağına ya da arkadaş 

olacağına karar verebilmesi),başarısızlıklardan çok başarılara odaklanmak gerekmektedir.  

SÖZLÜ VE SÖZSÜZ İLETİŞİM NASIL OLUR?  

Söylemek istediklerimizin etkili bir şekilde aktarılabilmesi için sözlü ve sözsüz mesajlar çok 

büyük önem taşımaktadır. Sözlü ve sözsüz mesajların aynı içeriği taşıması çocuğun anlamasını 

kolaylaştırmakta ve çocuğun kaygı yasamasını engellemektedir. Ayrıca çocukla konuşurken çocuğun 

anlayacağı ifadelerle konuşmak, çocukla yakın mesafede olmak, konuşurken göz kontağı kurmak, 

uygun beden dilini kullanmak, uygun ses tonuyla konuşmak iletişimin vazgeçilmez unsurlarındandır.  

Beden dili hareketleri kişinin söyledikleriyle uyumlu olmalıdır. İnsan insanı sadece ağzından 

çıkan sözlerle değil, vücut hareketleriyle de değerlendirmekte ve yargılamaktadır. İnandırıcılık 

derecesi artık sözlerimiz ve sözlerin anlamından öte, sözleri hangi hareketlerle sunduğumuza da 

bağlıdır. İletişimde beden dili %60, Ses tonu %30 ve Kelimeler %10 önem taşır. Bu bağlamda 

çok kelime konuşmak, etkili iletişimin temel kaynağı olarak görülmemelidir. İlişkilerde pozitif 

olmak, olaylara iyi taraflarından bakmak etkili iletişimin temel noktasıdır.  

Yüz: Canlı olun. Mümkün olduğunca gülümseyin. Yalnız 

gülümsemeyi abartıp anlamsız kahkahalara çevirmeyin.  

Göz: çocuğunuzun yüzüne bakın. Konuşurken gözlerinizi 

kaçırmayın. Gözlerinizle karşıdaki kişiyi küçümseyici ifadelerde 

bulunmayın.  

Jestler: Jestlerinizin ( el, kol vs. kullanımı ) sözlerinizle aynı 

mesajları vermesini sağlamalısınız. Ellerin kenetlenmesi, kolların 

kavuşturulması, ellerinizin çene hizasında olması durumlarından 

kaçının. Aşırıya kaçmadan jestlerinizi kullanın.  
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Baş Hareketleri: Karşınızda çocuğunuz konuşurken başınızı ara sıra aşağı yukarı hareket 

ettirerek onu dinlediğinizi ve anladığınızı belli edin.  

Duruş: Sizinle konuşurken çocuğunuza bakın. Mümkün olduğu kadar çok çocuğunuza ara sıra da 

olsa bakmaya çalışın.  

Temas: Bazı durumlarda çocuğunuzla bedensel temas kurun. Bu elinizi çocuğunuzun sırtına, omzuna 

koymakla olabilir.  

Konuşma: Ses tonu çok önemlidir. Çok fazla konuşmayın. Toplulukta eşit miktarda konuşun.  

ETKİLİ BİR DİNLEYİCİ NASIL OLUNUR? 

  İletişimin karşılıklı olabilmesi için etkin dinlemek gerekmektedir. Yeterince dinlenen çocuk 

da benzer şekilde davranır.  

 Konuşurken karşıdakinin tepkilerini izlemek,  

 Bazen konuşmayı keserek karsıdakine konuşma olanağı vermek,  

 Konuşma bitmeden söze başlamamak,  

 Yargılamadan dinlemek,  

 Konuşana bakmak,  

 Dinlediğini belirten kısa sorular sormak başarılı iletişimin anahtarları arasında yer almaktadır.  

 

Duymakla dinlemek aynı değildir, dinlemek zor bir eylemdir. Çünkü dinlemek sadece susmak 

değildir tam tersine aktif bir süreçtir. Kişi susup dinlerken, iletilenleri düşünmekte, zihninde 

anlamlandırmakta aynı anda gözlem yapıp değerlendirme yapmaktadır.  

‘İyi bir gözlemci olun.’ 

Anne babanın çocuğun söyledikleri yanında söylemediklerini de anlaması gerekir. Bunun içinde 

iyi bir gözlem ve etkin bir dinleme şarttır. Anne ve babanın çocuklarıyla iletişim kurarken; karşılıklı 

anlaşma sağlamada, duygu ve düşünce alışverişinde dinlemeyi bilebilmelidir. Çocuğu anlamak için 

iyi bir gözlemci olmak gerekmektedir; ancak, iyi bir dinleyici olmadan da anlamak mümkün 

olmamaktadır. Aile çocuğunu dinlerken, onun sözünü kesmeden, her sözüne karşı gelmeden, 

anlayışlı bir tavır takınırsa çocuğuna konuşan kişiye karşı nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini de 

öğretmiş olmaktadır. Çocuktan gelen mesajları anlamak amacıyla dinlemek, ön yargıların ötesine 

çıkmak, söylemek istediklerini anlayarak dinleme işlemini sürdürmek gerekmektedir. Aile içi 

iletişimde etkin dinlemek için anne babaların çocuklarının söylediklerini duymak istemeleri 

gerekmektedir. Bunun için de çocuğa gerekli zaman ayrılmalıdır. Eğer yeterince zaman yoksa bu 

durumun çocuğa açıkça söylenebilir.  

Çocukların duygularına yoğunlaşın. 

Çocukların duyguları anne ve babanın duygularından ne kadar farklı olursa olsun çocuğun 

duygularını tanıdığına, sorunlarına çözüm bulma yeteneğine tam olarak güvenmek gerekmektedir. 

Çocukları diğer bireylerden farklı olarak algılamak, çocukların kendi duygularını tanımasına ve 

olayları kendine göre algılamasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca çocuk sorun yasadığında ona 

karışmadan onun yanında olduğunu bilmesini sağlamak yeterli olmaktadır. Etkin dinlemenin en 

uygun zamanı çocuğun sorunu olduğunu belli etmesidir. Bütün çocukların diğer insanlar gibi 

arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, anne ve babalarıyla, kardeşleriyle sorunlarının olabileceğini kabul 

etmek gerekmektedir. Bu durumda anne ve babalar sorunun kimin olduğuna karar vermek 

zorundadırlar. Sorunun kimde olduğunu anlamanın en iyi yolu sorunu kimin yaşadığı sorusudur. 

Örneğin odanın dağınık olmasında sorunu yaşayan annedir. Çünkü durumdan rahatsız olan sorunu 

yaşayan annedir.  Ya da arkadaşı ile birlikte gezmek için izin alamadığında sorunu yaşayan çocuktur. 

Bu durumda çocuğun yaşadığı sorunu çocuk ifade ettiğinde anne baba aktif (etkin) dinleyici olarak 

çocuğunun ne yaşadığını anlamaya çalışmalıdır. 

Çocuğunuzu dinleyin 

Etkin (aktif) dinlemenin 10 yolu nedir? 
1. Konuşmayın.  

2. Konuşanı rahatlatın.  

3. Dinlemeye istekli olduğunuzu gösterin.  

4. Dikkati dağıtacak uyaranları uzaklaştırın.  

5. Sabırlı olun.  
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6. Duygularınıza hakim olun.  

7. Tartışmayın, eleştirmeyin.  

8. Soru sorun.  

9. Dönüt verin. Duygularını anladığınızı ifade edin. Söylediklerini  dönüt olarak tekrarlayın. 

10. Konuşana empati yapın. Her insanın, hatta her canlının olaylara kendine özgü bir bakış açısı 

vardır. Dışarıdan bakarak bunu göremeyiz. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyup olaylara onun 

gözüyle bakabilirsek onun duygularını, düşüncelerini daha doğru anlayabiliriz. 

 

ÇOCUĞUNUZLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORSANIZ NELER 

YAPABİLİRSİNİZ? 

 Onunla göz teması kurun.  

 Onu anlamaya çalışın. Anlamadığınızda sorular sorarak anlamak için çaba gösterin. 

 Onu gerçekten can kulağıyla etkin (aktif) dinleyin. 

 Çocuğunuzla iletişiminizde Ben mesajları kulanın. 

 Gülümseyerek yumuşak bir ifade ile konuşun. 

 Çocuğunuzu dinlerken kollarınızı kavuşturmayın. 

 Konuşma veya dinleme sırasında geriye yaslanarak oturmamalı ona doğru eğilerek konuşun. 

 Hiçbir çocuk kucaklanmak için büyük değildir. Ona sarılın, öpün, sevginizi gösterin. 

 Bir şey anlatmak istediğinizde sizi dinlemeye hazır olduğu zamanı belirleyin. 

 Söyleneni bilseniz bile dinlemeye devam edin. 

 Aynı fikirde olmasanız bile söze “Hayır” diye başlamayın. 

 Açık ve dürüst olun. 

 İsteneni net bir şekilde ifade edin (akşam 20.00’ de evde olmalısın) 

 Eşinizle ve çocuğunuzla konuşurken lütfen, özür dilerim, teşekkür ederim, bir şey değil gibi 

sosyal ifadeleri kullanın. 

 Olumlu sosyal ifadeler kullandığında çocuğunuza bundan hoşlandığınızı ifade edin. 

 Olumsuz ifadeler ile yasak koymak yerine olumlu yorumlarda bulunun (odanı dağıtma demek 

yerine odanı düzenli gördüğümde çok mutlu oluyorum gibi). 

 Çocuğunuzu başkalarının yanında utandırmayın. 

 Sorun yaşadığınızda çocuğunuzun değişiminden ziyade siz kendinizle ilgili neleri 

değiştirebilirsiniz onu tespit edin ve uygulayın. Bu ilişkinize olumlu yansıyacaktır. 

 Haftada bir yarım saat sohbet toplantısı yapın. Sohbeti çocuğunuzun başlatması yönünde 

teşvik edin. Sohbet sırasında konuşmasını destekleyin  

 Çocuğa sevgi, ilgi gösterin ve zaman ayırın.  Sevginin içten, sıcak yalın ve koşulsuz olduğunu 

gösterin. Çocuğunuz ne söylerse söylesin onu seveceğinize güvenmelidir. 

 Çocuğunuzla iletişiminizde hoşgörülü, kibar ve nazik olun.  

 Çocuğunuzun mahremiyetine, kişisel sınırlarına saygı gösterin. 

 Hayır demesini öğretin. Bu nedenle sizinle iletişiminde kendi duygu ve düşünceleri 

doğrultusunda hayır demesini kabul edin.  

 Yanlış olduğunu düşündüğünüz durumlara da “hayır” diyerek çocuklarınıza sınırlar koyun 

çünkü çocuklar her durumda karar verme yetisine sahip değildir, sizlerin denetimine, 

desteğine ve tecrübenize ihtiyaç duyarlar.  

 Çocuğunuzun ihtiyaç, istek, duygu ve düşüncelerine değer verin. Duygu ve düşüncenin içeriği 

ne olursa olsun çocuğunuzu yargılamayın, kınamayın ve suçlamayın. 

 Çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin başkaları ile kıyaslamayın. 

 Kabullenici davranmak demek çocuğunuzun yanlış taraflarını desteklemek ya da hatalarını 

görmezden gelmek değildir. Kabullenici davranma çocuğun kendisiyle ya da durumuyla ilgili 

algı ve duygularına saygı duymaktır. Davranışlarını hor görmemektir. Önemli olan çocuğun 

sergilediği davranış, duygu ve düşüncelerinin kendisine ve çevresine zarar verici hale 

gelmemesidir.  
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 Kabul edilmeyen çocuk değil davranışı ya da düşünceleridir. İstenmeyen davranışı kişiliğin 

bütününden ayrı olarak değerlendirin. Kendisinin değil yanlış davranışlarının uygunsuzluğunu 

fark eden çocuğun durumunu düzeltmesi kolaylaşır.  

 Arkadaşlık ilişkilerinde sürekli dominant olmaya çalışan çocuk hoşumuza gidebilir. Ama 

sağlıklı bir birey çevresindeki insanlarla karşılıklı paylaşma ve razılığa dayalı ilişki kurar. 

Çocuğunuz paylaşımda bulunduğunda ödüllendirin. 

 Çocuğunuzun kullandığı yeni iletişim kanallarını (resim, facebook, twitter, Mail,sms.. ) 

kullanabildiğiniz ölçüde kullanarak iletişimi çeşitlendirin. 

 Olumsuz duygularını kabul edin olumsuz duygularını doğru ifade etmesi için destekleyin. 

 Öğütlediğiniz şeyleri kendiniz uygulayın (sigara içmemek, kola içmemek...) 

 Çocuğunuza ne yapacağını öğretme merakından vazgeçin.Görüşlerinizi çocuğunuza  zorla 

kabul ettirmeye çalışmayın. 

 İletişimde soru sormanız gerekiyorsa cevabı evet hayır şeklinde olacak sorular yerine bugün 

neler yaptınız gibi açık uçlu sorular sorarak çocuğunuzun iletişimi sürdürmesini sağlayın.  

  ÇOCUĞUNUZUN ÖNEMLİ GÜNLERİNİ UNUTMAYIN 

 

KAYNAKLAR 
 

Günkan Pala, H.E. (2007).   “Ailenin   İlköğretim   Öğrencilerinin   Eğitimi   Üzerindeki   Etki  

                      Düzeyinin Belirlenmesi”  Yayımlanmamış  Yüksek Lisans  Tezi Fırat Üniversitesi 

                      Sosyal Bilimler Enstitüsü. 

http://yeniden.org.tr 
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4.4. AKRAN/ARKADAŞ İLİŞKİLERİ (11-14) 

 

Murat BAYRAKDAR 

Dosteller EÇEM ve İşitme Engelliler İ.Ö.O. 

Müdür Yardımcısı 

 

Esat TELATAR 

Kadıköy Ticaret Lisesi 

Rehber Öğretmeni 

 

Burak ŞAHİN 

Mehmet Beyazıt Lisesi  

Rehber Öğretmeni 

12-15 YAŞ AKRAN İLİŞKİLERİNİN ÖNEMİ NEDİR? 

Çocukluktan ergenliğe geçiş dönemidir .Bu dönemde akran ilişkileri sosyal destek ve tecrübe 

açısından çok önemlidir ve yetişkinlik döneminde ergenin hayata bakış açısının şekillenmesinde çok 

önemli katkı sağlar. 

Yapılan çalışmalarda 12-15 yaş arasındaki ergenlerin ebeveynlerle günlük ortalama 28 

dakika, buna karşın arkadaşlarla ortalama 103 dakika geçirdikleri belirlenmiştir.Bu da sosyal gelişim 

açısında akran guruplarının ne derece etkili olduğunun  çarpıcı bir göstergesidir. 

Arkadaş grupları, ergenlerin sosyalleşmelerinin hızlandığı, sadakat, cesaret, katılım ve 

paylaşım duygularının geliştiği, düşünce, tutum ve yargıların özgürce ifade edilebildiği ortamlardır. 

Özgüven yanında ergenlere sosyal statü ve sosyal kabul duyguları da kazandırmakta, cinsel rollerin 

öğrenilmesinde önemli rol oynamaktadır. Anlaşılabileceği gibi çocuklarımızın gelişimleri ve sağlıklı 

birer yetişkin olabilmeleri adına akranları ile olan iletişimi son derece önemlidir.Biz ebeveynlere 

düşen görev ise korumacı ve baskıcı bir tutumla onları kontrol altında tutmak yerine kendilerini ve 

çevrelerini anlayabilmek ve tanıyabilmek adına onlara destek olmaktır. 

YANLIŞ ARKADAŞ SEÇİMİNDE AİLE ETKİSİ NEDİR? 

Aile içinde anne babasından anlayış göremeyen, onlarla çatışma içinde bulunan ergen, 

arkadaşlarının etkisine daha fazla girmekte, evde bulamadığı güveni, arkadaş çevresinde aramaktadır. 

Kimliğini bulma çabasında güvensiz ve yetersiz olan ergen, arkadaş çevresine daha çok bağlanmakta 

ve davranışlarını benimsemektedir. Bu durumdaki olumsuzlukların asıl sebebi de ergenin anne 

babasından yeterli ilgi ve desteği görememesidir. Yapılması gereken ise çocuklarımızı 

dinlemek,fikirlerine saygı göstermek,uzlaşmacı bir tutum takınmak,güvenmek ve ona değer 

verdiğimizi  hissettirmek olacaktır. 

AKRAN ZORBALIĞI NEDİR? 

Bir öğrenci başka bir öğrenci ya da bir grup öğrenci tarafından amaçlı ve zarar verici 

tutum/davranışlara maruz kaldığında, kendisine lakap takıldığında, arkadaş grubu tarafından amaçlı 

biçimde dışlandığında; kendisine vurma, itme, tekmeleme gibi fiziksel şiddet uygulandığında; tehdit 

edildiğinde; hakkında dedikodu yapılıp arkadaşlarının onu sevmemesine neden olunduğunda bu 

öğrenci zorbalığa maruz kalıyor demektir. 

AKRAN ZORBALIĞINA MARUZ KALAN ÖĞRENCİ TEPKİLERİ NELERDİR? 

Hem zorbalığın hem de zorbalığa maruz kalmanın çocuk ve ergenlerde sosyal psikolojik 

gelişimi olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Zorbalığa maruz kalma söz konusu olduğunda 

sosyal yalnızlık ve buna bağlı olarak okula devamsızlık artmakta,okul başarısı düşmektedir. 

Öğrencilerin zorbalıkla başa çıkma becerilerini iki boyutta inceleyebiliriz; problem odaklı 

başa çıkma becerisi ve duygu odaklı başa çıkma becerisi. Problem odaklı başa çıkma stratejisini 

kullanan öğrenciler sorunla aktif bir biçimde yüzleşmeye ve sorunu çözmeye, gerektiğinde de yardım 

istemeye yatkın olmaktadırlar. Diğer yandan duygu odaklı başa çıkma stratejisini kullananlar 

sorundan ziyade kendilerine odaklanmakta ve sorunu çözmekte örneğin ağlamak, boyun eğmek gibi 

duygusal yollar denemektedirler.  
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AKRAN ZORBALIĞINDA AİLENİN ROLÜ NEDİR? 

Üç ebeveyn özelliğinin zorbalıkta rol oynadığını belirtmektedir; 1) sıcaklık ve ilgiden 

yoksunluk gibi olumsuz duygusal tutumlar, 2) çocuğun saldırgan davranışlarına karşı duyarsızlık, 3) 

disiplin yöntemi olarak fiziksel veya sözel şiddet kullanma. 

4.5. ve 6. sınıfa devam eden çocuklarla yapılan çalışmada anneden algılanan ilginin okuldaki 

zorba ve yıkıcı davranışlarla negatif yönde ilişkili olduğu, diğer yandan annenin aşırı korumasının 

zorbalığa maruz kalmayla, annenin sinirli durumunun ise hem zorbalık hem de zorbalığa maruz 

kalmayla ilişkili olduğu bulunmuştur.  Bu çalışmalar zorbaların ve zorbalığa maruz kalanların bazı 

açılardan benzer ebeveyn niteliklerine sahip olduklarını göstermektedir. Diğer bir deyişle hem 

zorbalar hem de zorbalığa maruz kalanlar ebeveynleri tarafından dışlandıklarını ya da 

reddedildiklerini algılamaktadırlar. 

AKRAN ZORBALIĞA UĞRAMA SEBEPLERİ NELERDİR? 

Erkekler                                                        Kızlar  
1.Grupla uyum içerisinde olmamak             1.Grupla uyum içerisinde olmamak 

2. Fiziksel olarak güçsüz olmak                     2.Çirkin olmak(yüz güzelliğinin fazla etkileyici  

3. Huysuz bir karaktere sahip olmak                       olmaması) 

4. Arkadaşlarının olmaması, antisosyal  3.Sık sık ağlamak ve fazla duygusal olmak 

    olmak       4.Notlarının diğer arkadaşlarından daha iyi  

5.Aşırı şişman olmak                                        olması (ders başarısı)  

6.Kıyafetler                                                

 

AKRAN ZORBALIĞININ SONUÇLARI NELERDİR? 

Zorbalıktan kaynaklanan ruh sağlığı problemleri  4  başlık altında toplanmaktadır 

1. Düşük psikolojik iyilik hali:  Zorbalığa maruz kalan kurban kendini psikolojik olarak mutsuz, 

değersiz, öfkeli ve kederli hisseder. 

2. Düşük sosyal uyum: Zorbalığa maruz kalan kurbanı zorbalığın meydana geldiği okul, işyeri gibi 

sosyal ortalardan uzaklaşır ve yalnız kalmayı ya da o ortama katılmamayı tercih eder. 

3. Psikolojik rahatsızlık: Zorbalığa maruz kalan kurban yüksek derecede kaygı  yaşayabilir, 

depresyona girebilir ve intihara ilişkin duyguları artabilir. 

4. Fiziksel rahatsızlık:  Zorbalığa maruz kalan kurbanda tıbbi tanı alabilecek psikolojik rahatsızlıklar 

ve psikosomatik belirtiler bulanabilir. 

 

 

 

KAYNAKÇA: 

Günkan Pala, H.E. (2007).   “Ailenin   İlköğretim   Öğrencilerinin   Eğitimi   Üzerindeki   Etki  

                      Düzeyinin Belirlenmesi”  Yayımlanmamış  Yüksek Lisans  Tezi Fırat Üniversitesi 

                      Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
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5.  ORTAÖĞRETİM (Lise) (14-18 Yaş)   

 

5.1.ÇOCUĞUM NASIL GELİŞİYOR? (14-18 YAŞ) 

F.Eda YILMAZ 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 
 

Ebru BAŞARANER 

Kozyatağı İ.Ö.O. 

Rehber Öğretmeni 

 

ERGENLİK NEDİR? 

Ergenlik ne değildir? 

 Çocuğun büyüğü, yetişkinin küçüğü değildir 

 Anne-babanın tersine bir yapılanma değildir 

 Hastalık ve problem yaratma dönemi değildir 

 Otoritemize başkaldırı, ailemize yabancılaşma değildir. 

Ergenlik Nedir? 

 Bireyin çocukluktan yetişkinliğe dönüşürken, bireyselleşmesini toplumsallaşmasını sağlayan 

ruhsal, fiziksel ve sosyal bir gelişim dönemidir. 

 Ergenlik çocuklukla yetişkinlik arasında kalan bir ara dönemdir. 

 Ergenlik; daha fazla bir ilgi, saygı, olanak ve özene ihtiyaç duyulan incinmesi kolay olduğu bir 

dönemdir. 

 Sağlıklı her çocuğun geçmesi gereken bir süreçtir. 

 

ERGENLİĞİN İLK YILLARINDAKİ 11-13 YAŞ GRUBU VE ORTAÖĞRETİM ÇAĞINDA 

BULUNAN 14-18 GRUBU ARASINDA NE GİBİ FARKLAR OLMAKTADIR? 

Ergenliğin ilk yıllarında (11-13 yaş) ergen, gerek okulda gerek aile ortamındaki otorite figürlerini 

sorgulamaya başlar, kendi istekleri ve inançlarını vurgulayarak karşıt tepki vermeye başlar, fiziksel 

ve duygusal ani değişimlerle beraber sarsılır, ayrıca bağımsızlığını kazanmak için büyük savaşlar 

vermeye başlar. Lise dönemi bir çok genç ergenlik döneminin ilk yıllarına göre biraz daha sakin bir 

portre çizebilir. Ortaöğretim(lise) dönemi orta ergenlik dönemidir, otorite figürlerini pek de 

önemsemedikleri bir dönemdir, otoriteyi temsil eden her şeyi devre dışı bırakma eğiliminde olan 

ergen, eğer ikna olursa ya da isterse otoriteye uymayı kabul eder. Çocukları bu dönem içinde olan 

anne babalar, onları yetişkin olma yolunda sağlıklı bir ilerleme kaydetmeleri için sınırları nasıl 

çizecekleri konusunda sıklıkla tereddüt yaşarlar. Burada en iyi çözüm dengeli bir yaklaşımda 

bulunulmasıdır. Ev ortamının bir karakol ortamına çevrilmesi doğru olmayacağı gibi genci nasıl olsa 

dinlemeyeceği düşünülerek  her istediğini yapmasına müsaade edilmesi de bir o kadar doğru değildir. 

ÇOCUĞUNUZUN ORTA ERGENLİK DÖNEMİNE GELMESİ BERABERİNDE NELERİ 

DE GETİRİR? 

Bu döneme ulaşmadan önce çocuğunuz doğduğundan beri, çeşitli yaş dönemlerinden geçti, her 

geçtiği dönemin karakteristik özelliklerini de yaşadı ve artık yetişkin olma yolunun son basamağı 

olan gençlik çağının bir üyesi oldu. Bebekken, bebeğinizi nasıl besleyeceğiniz ve büyüteceğiniz 

konusunda gerek sağlık ekibi,  gerek yakın çevreniz size çeşitli önerilerde bulundu, sizlerde bunları 

uyguladınız. Biraz daha büyüyüp okul çağına geldiğinde, öğretmenleri sizlere öneriler verdi, onlarla 

konuşmanızın, dersleriyle ilgilenmenizin önemi konusunda size yol gösterdi, sizde bunun dışında 

çevrenizdekileri gözlemleyerek, nasıl bir yol izleyeceğinizi belirlemeye çalıştınız, zorlandığınız 

dönemler mutlaka oldu bunları rahatlıkla uygulamaya geçirebildiniz. Oysa ki artık çocuğunuz  14-18 

yaşları arasına geldiyse, gelen önerileri uygulamanın ne kadar zor olduğunu kendinize söylemeye 

başlarsınız. Aynı şekilde öğretmenler, aynı yaş grubunda çocuğu olan tanıdıklarınız da onları 

anlamada zorlu çektiklerini söylemeye başlarsınız. 

Bu dönem çocuklarınızın kendi gelecekleriyle ile ilgili ilk kez gerçekçi planları yapmaya başladıkları 

bir dönemdir. Beceri gelişimleri hızlanarak, bir üst öğretim kurumuna veya bir meslek alanına uygun 
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hale gelmeye başlar, yetenekleri en üst düzeye ulaşır. Sosyal becerileri de mükemmelleşir ve sosyal 

ilişkileri doğal olarak daha da iyi duruma gelir. Gencin üzerinde akranlarının etkisi oldukça önemli 

bir yer tutar, kimi zaman her şeyin önüne bile geçebilir. 

ÇOCUĞUNUZ İÇİN BU DÖNEM(14-18 YAŞ DÖNEMİ) ARKADAŞLIK İLİŞKİLERİNİN 

NEDEN ÇOK ÖNEMLİ BİR YER TUTTUĞU BİR DÖNEM OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIR? 

Ergenlik döneminde arkadaş kazanmak, arkadaş edinmek, arkadaşlar arasındaki ilişkiler 

toplumsallaşma yolunda çok önemli bir gelişmedir. Ergen için arkadaşlar bir zorunluluk haline 

gelmiştir. Bu dönemde arkadaş edinememek, arkadaşlar arasında kabul görmemek ya da dışlanmak 

ergeni yalnızlığa götürecek ve kendisini başarısız olarak görmesine sebep olacaktır.  Peki niçin bu 

dönemde ergenler arkadaş edinme zorunluluğu hissederler ve arkadaşları ile aileye oranla daha 

yakındırlar. Bunun cevabını şu şekilde verebiliriz; ergenin bağımsızlık arayışı aileden uzaklaşma 

zorunluluğunu getirir. Ancak bu uzaklaşma bir taraftan da ergende korku yaratır. Birilerine güvenme, 

bir yere ait olma ihtiyacı devam etmektedir. Bu ihtiyacı “arkadaşlar “karşılamaktadır. Yani ailenin 

yerini arkadaşlar almıştır. Bağımsızlık peşinde koşarken güven sığınakları olan ailelerinden 

uzaklaşmışlardır. Diğer arkadaşları da aynı durumdadır. Bu nedenle birbirlerine destek olacak ve 

birbirlerine yaslanacaklardır.   

ÇOCUĞUNUZ BU DÖNEMDE NEYİN ARAYIŞINDA OLMAKTADIR? BUNUN CEVABI 

KİMLİK ARAYIŞI OLABİLİRMİ? 

   Çocuğunuz yeni bir kimlik kazanma peşindedir. Bu yeni kimliği bulmasında da ona arkadaşları 

yardımcı olacaktır. Onlar artık annelerinin babalarının küçük oğulları, kızları olmak istememektedir. 

Ama henüz ne olacaklarını da bilmemektedirler. Gençler sık sık kendilerine “ben kimim” sorusunu 

sormaktadırlar. Bu sorunun cevabında arkadaşları önemli bir yanıt olur. Cevap “arkadaşlarım gibiyim 

ve onlardan biriyim” olacaktır. Arkadaşları gibi giyinir, onlar gibi konuşur, saçlarını onlar gibi yapar 

ve artık grubun bir üyesidir. Özetle onlara benzemeye çalışır.  Bu nedenle gencin bu dönemlerdeki 

arkadaş çevresi çok önemlidir. Çocuğunuzu belki de hiç görmediğiniz bir giyim içersinde veya saç 

şekliyle görmeniz mümkündür.  

ARKADAŞLARINA BENZEMEYE ÇALIŞTIĞI GİBİ, ONLARLA REKABET  ETTİĞİ DE 

GÖRÜLEBİLİRMİ? 

   Ergen aynı zamanda arkadaşları ile yarışma içerisindedir. Bu yarışma onun arkadaşları içersindeki 

gücünü görmesi için gereklidir. Ergen arkadaşları içerisindeki gücünü merak eder. Arkadaş gurubu 

içersinde etkili midir? Esprileri beğeniliyor mudur? Fikirlerine değer veriliyor mudur? En çok sevilen 

midir? Aranan biri midir? 

Arkadaşlarla yapılan bu yarışta bu soruların cevaplarını bulur ergen. Bunun sonucunda da ergenin 

kendisi ile ilgili düşüncesi ve özsaygısı oluşur. 

Ergenin grup içersinde olması yani bir arkadaş grubuna dahil olması bazı olumsuzlukları da 

beraberinde getirebilir. Grup etkileşimi ergeni bireysellikten uzaklaştırır. Birey grup içerisinde iken 

kendi bireysel özelliklerinden uzaklaşır. Hatta“kimliksizleşir”. Ergenin bireysel sorumluluk 

duygusunu kısmen kaybetmesi, tek başına yapmayacağı davranışları grup içersinde yapması 

sonucunu doğurur. Çünkü ergen grubun denetimine girer. Sigaraya başlamakta, içki ve uyuşturucu 

kullanmakta, herhangi bir suça ortak olma gibi davranışlarda bu kimliksizleşmenin rolü büyüktür. 

Grup birbirini cesaretlendirerek yüksek risk almayı kolaylaştırır. 

SOSYAL GELİŞİMLERİNİN NORMAL BİR SÜRECİ OLAN, ARKADAŞ İLİŞKİLERİNİN 

ÖN PLANDA OLDUĞU BU DÖNEMDE AİLELERİ NELER BEKLİYOR? 

    Daha önceki dönemlerde arkadaş seçimi mahalleden, okuldan ve aile büyüklerinin arkadaş 

çocukları arasından yapılırdı. Özelliklede mahalle arkadaşlıkları vardı. Böylece hem arkadaşlar 

aileler tarafından yakından tanınırdı hem de aileler çocuklarını gözetim altında tutabilirlerdi.  

   Günümüzde ise arkadaş edinme şekilleri oldukça değişti ve mahalle arkadaşlıkları kalmadı 

gibi bir şey. Okul arkadaşlığı devam etmekte. Bununla birlikte kafelerde edinilen ya da internette 

edinilen arkadaşlıklar yaygınlaşmaya başladı. Özellikle de internet arkadaşlığı giderek 

yaygınlaşmakta. Ergenler bilgisayar karşısında arkadaşlıklar kurmaya ya da kurulmuş arkadaşlıkları 

sürdürmeye başladı.  
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Günümüzde arkadaşların ergen üzerinde etkisinin artmaya başladığını görmekteyiz. Bunun 

başlıca sebeplerinin ise; anne ve babaların yoğun bir çalışma temposu içersinde olmaları ve çocukları 

ile geçirecek zamanlarının giderek azalması olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda ergenlerin yalnız 

kalma süreleri artmakta ve bu boşluğu arkadaşları ile doldurmaktadırlar. Tabi internet aracılığı ile 

süreklilik kazanan iletişim, arkadaşların birbirleri üzerindeki etkisini iki kat arttırmış oldu. Bütün bu 

gelişmeler ergenleri dış etkilere daha açık bir hale getirdi ve arkadaş ilişkileri önem kazanmaya 

başladı. 

    Aileler çocuklarının arkadaşlarını tanımalıdırlar. Çocuklarının kimlerle arkadaşlık yaptıklarını, 

birlikte neler yaptıklarını, nerelere gittiklerini bilmeye ailelerin hakları vardır. Ancak aileler bu 

haklarını çocuklarından bu bilgiyi alarak kullanmalıdırlar. Çocuklarını takip etmek, cep telefonlarını, 

çantalarını karıştırarak, bilgisayarındaki maillere bakarak yapmaları yanlış olacaktır. Bu tarz 

yaklaşımlar çocuğunuzla iletişiminizin tamamen kopmasına sebep olabilir. Bu bilgileri size çocuklar 

vermelidir. Bu konuda çocuklarımızla konuşmalı ve her durum birlikte değerlendirilmelidir. Eğer 

çocuklarımıza doğru bir sorumluluk kazandırdıysak bunu yapmak çok zor olmayacaktır. 

PEKİ ONLARDA BU GELİŞMELER DEVAM EDERKEN ONLARI NASIL 

ANLAYACAĞIZ? 

Onları anlamaya bulundukları dönemin yetişkin olma hazırlıkları yapıldığı çok önemli bir 

dönem olduğunu hatırlayarak başlayabilirsiniz. Gelecekte yaşamını iyi şartlarda sürdürebilmesi için 

seçeceği mesleği ve gelecekte kuracağı kendi ailesi ile ilgili konuları düşünmeye başladıkları bir 

dönemdir, artık kendi kararlarını uygulamak isteyecektir ve bu konuda kendisine fırsat verilmesini 

bekler. Örneğin bu yaş grubunda olan genç, kendi biriktirdiği parasıyla, kendi istediği bir şeyi almak 

isteyebilir, ya da arkadaşlarını çevrenin etkisi olmadan kendisi seçmek isteyebilir. Bunları 

uygulamaya geçirirken, yani kendi kararlarını uygulamak isterken doğal olarak ailesiyle arasına 

mesafe koymaya başlar. Bu sizin ona  artık bakmayacağınız, gözetmeyeceğiniz, ihtiyacı olduğunda 

yardım etmemeniz anlamına gelmemektedir. Gençlerin bu dönemlerinde ,kız veya erkek olsun 

çevrelerinde olumlu rol modeli temsil eden yetişkinleri görmeye ihtiyaçları da vardır.Bu anne baba 

olabileceği gibi, yakın çevresindeki öğretmeni, akrabası  , tanıdığı gibi diğer olumlu modellerde 

olabilir. Gençle, kendilerine model aldıkları kişilerden, problem çözme becerilerini, çevresiyle nasıl 

bir iletişim kuracağını, gelecekle ilgili düşünce ve planlarını gözden geçirmeyi öğrenirler. 

Yapılan araştırmalar, bu dönemde olumlu aile ortamının,  aile içi iletişimin doğru  olmasının, 

aileyle geçirilen hoş vakitlerin, gencin ders dışı etkinliklerine  ve faaliyetlerine  katılımının 

desteklenmesinin, gencin bu dönemini daha sağlıklı geçirmesini sağladığını göstermiştir. 

BU DÖNEMDE ERGENİN DUYGUSAL GELİŞİMİ İLE İLGİLİ KAYGILARI VE 

İHTİYAÇLARI NELERDİR? ONA NASIL YARDIMCI OLABİLİRİZ? 

Ergen, karamsarlık, huzursuzluk ve iç sıkıntısı gibi hoşa gitmeyen duygulardan bunalır. 

Kendisine güven verecek ve bu duygusal durumların yaşa bağlı, bu çağa has ve geçici olduğunu 

anlatacak bir anne babaya ihtiyacı vardır. Anlaşılmamak bu dönemde ergenin en önemli sorunudur. 

Bu yüzden anne babanın gencin söylediklerini onu eleştirmeden, yargılamadan ve küçümsemeden 

dinlemesi ve ona kendini anlatması için fırsat tanıması onu rahatlatacaktır. Özelikle karşı cinsle 

yaşadığı durumlarla ilgili kendini anlayacak birine ihtiyaç duyar. 

Ayrıca bu dönemde ergen, anne ve babasından daha fazla izin ister. Bağımsızlaşma 

davranışları engellenince gerginleşebilir ve anne- babayla çatışmaya düşebilir. Anne babanın genci 

istediğinden farklı alanlara yöneltmesi, ondan yapabileceğinden fazla beklentilerinin olması, onu 

aşağılaması ve başkalarıyla kıyaslaması onu kaygılandıran tipik anne baba davranışlarıdır. Ergenlerle 

iletişim kurarken anne babaların ergenin bu kaygılarını dikkate alması ve onu anlaması çok 

önemlidir. 

BU DÖNEMDE GELİŞİMİNİ SAĞLIKLI DEVAM ETTİREBİLMESİ, ERGENİN ÖZGÜVENİNİN 

VE KENDİLİK DEĞERİNİN ARTMASI İÇİN NASIL YARDIMCI OLABİLİRSİNİZ? 

Anne baba olarak bu dönemdeki çocuğunuza bu konuda şu önerileri verebilir, sizlerde bu 

önerilerinizi destekleyecek davranış ve tutumlarda bulunabilirsiniz. 
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1.Kendindeki olumlu yönlere odaklan ve onları daha da geliştir 

Her bireyin olumsuz yönleri vardır. Kimileri bu olumsuzlukları görmezden gelir, kimileri 

bunları çevrelerine oldukça sıklıkla dile getirirler, aslında destek alma amacıyla yapılan bu dile 

getirmeler, zamanla çevrelerini de ikna etmeye kadar varabilir. Olumsuz yanlara çok fazla 

odaklanmak, olumlu yönleri geliştirmek için verilecek çabayı engellemiş olur. 

2.Mükemmeli değil, iyiyi hedefle 

Mükemmel iyinin düşmanıdır. Mükemmele ulaşamayacağını fark ettiğinde pes edebilir ve iyi 

bir sonuç alma olasılığını da engellemiş olursun 

3.Hataları ve başarısızlıkları bir öğrenme fırsatı olarak gör 

Her kriz değişim için bir fırsattır. İnsan daha çok çalışmak ve kendini geliştirmek için zaman 

zaman yetersizlikte hissedebilir. 

4.Yeni ilgi alanları edinmeye açık ol 

Kendini daha iyi tanıman ve yeteneklerinin boyutlarını daha iyi görebilmen için yeni ilgi 

alanları dene. Yenilik yeni bir motivasyon yaratır ve olaylara farklı bakış açılarından da bakmanı 

sağlar 

5.Değiştirebileceklerinle, değiştiremeyeceklerini ayırt eder 

Hayatta bazı şeyleri değiştirmek ve geliştirmek mümkün olmayabilir. Örneğin göz rengi, boy, 

çeşitli fiziksel özellikler. Bunlara odaklanmak yerine kursa giderek çeşitli konularda yeni şeyler 

öğrenilebilir. 

6.Hayatın tadını çıkarmayı unutma 

Bazen insanlar eksik yönlerini telafi ederken ve eğitimini daha da ileri götürmeye çalışırken, 

zamanının çoğunu bu hedeflere yönelik çabalayarak geçirirler. Bunları yaparken, hayattan keyif 

aldığın şeyleri de ihmal etmemeye çalış 

7.Sorunları olan kişilere yardım etmeye çalış 

Örneğin yardım kuruluşlarında gönüllü yer alabilirsin. Böylelikle başkalarına yardım ettiğin 

gibi hem kendini daha iyi hisseder hem de başkalarındaki kötü koşulları gördükçe kendindeki 

eksiklikleri daha fazla hoşgörüyle karşılarsın 

 

 

 

KAYNAKÇA: 

www.aile.org.tr 

 “Erken Büyüyen Çocuklar”. Dr. Erdal Atabek 

 ”Ergen Ruh Sağlığı Rehberi” Dr. Koray Karabekiroğlu 

http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/egt/pdf/ergenlik_donemi.pdf 

Kulaksızoğlu, A., Ergenlik psikolojisi, Remzi kitabevi, 2002 
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5.2. ANNE-BABA, AİLE TUTUMLARI (14-18 YAŞ) 

Sonay UÇANKAN 

Kadıköy Rehberlik Araştırma  

Merkezi Müdürü 
 

 Sanem LAÇİN 

Kazım İşmen Lisesi 

Rehber Öğretmeni 
 

 Deniz ÇANGA 

İnönü İ.Ö.O. Rehber Öğretmeni 

 

ERGENLİK DÖNEMİ AİLE TUTUMLARI NELERDİR? 

        Bu yaşlar, ergenlik ya da erinlik döneminin devamıdır. Ergenlik dönemindeki gençlerin 

duygusal, sosyal-toplumsal ve cinsel olgunlaşma süreci çok hızlı devam eder 

Anne baba davranışlarının sağlıklı ve tutarlı olması, ergenin bu dönemi daha rahat atlatmasını 

sağlayacaktır. 

Aile tutumları 4 grup olarak ele alınabilir. Ebeveynlerin kendi davranışları ile ilgili farkındalık 

kazanmaları, ergenlik dönemine daha objektif bakabilmeleri açısından yararlı olacaktır. 

 

BASKICI AİLE TUTUMU NASIL OLUR VE ERGEN BASKICI AİLE TUTUMUNDAN 

NASIL ETKİLENİR? 

  Baskıcı aile tutumunda iletişim tek yönlü olur. Aile ergene 

söz hakkı vermez, ondan itaat bekler ve onu yönetmek ister. 

Ergen yaptığı her hatada cezalandırılır, her davranışında 

kusur bulunur. Ergene katı yasaklar koyulur, özgürlüğü 

büyük ölçüde kısıtlanır. 

 Baskıcı aile tutumunda ergen; arkadaşlarıyla kaliteli bir 

iletişim kurmakta zorlanabilir. Kendine güveni düşük 

olabilir, birçok alanda kendini yetersiz hissedebilir. Şiddete 

yönelebilir ve kendinden zayıf olanlar üzerinde baskıcı 

olabilir. Öfke duygularının bastırılması, pasif saldırganlık 

yaratabilir, yalan söyleme eğilimi artabilir.  

 Sevgisini göstermekte zorlanabilir, içe kapanabilir. Hata yapmaktan korkan, bu nedenle hiçbir şey 

yapmamayı tercih eden bir yapı sergileyebilir. Sadece kabul görebilmek için yanlış seçimler 

yapabilir. Kendi başına karar veremeyip, birinin onu yönlendirmesini bekleyebilir. Yeniliklere 

açık olmayıp, yaratıcı düşünemeyebilir. Kendi duygu ve düşüncelerini ifade edemeyebilir. Yardım 

duygusundan uzak, isyankâr, inatçı, hırçın bir kişilik yapısına sahip olabilir. Önemsenmediğini, 

sevilmediğini ve değersiz olduğunu düşünebilir. 

 

TAVİZKAR AİLE TUTUMU NASIL OLUR VE ERGEN TAVİZKAR AİLE TUTUMUNDAN 

NASIL ETKİLENİR? 

 Tavizkar aile tutumunda; ebeveynlerden birinin izin verdiğine diğeri izin vermez. Aile aynı 

davranışa farklı zamanlarda farklı tepkiler gösterir. Bir gün evet dediklerine diğer gün hayır 

diyebilirler. Aile içinde ortak kararlar alınamaz. Kız – Erkek ayrımı yapılır. Örneğin birinin 

davranışına yasak konurken diğerinin aynı davranışı hoşgörülü karşılanabilir. Ailenin ergene 

koyduğu kurallar aile büyükleri tarafından yani dede, büyükanne gibi hiçe sayılabilir. Çoğu zaman 

anne babanın ruhsal durumundaki dengesizlikler ergene de yansıtılır. 

 Tavizkar aile tutumunda ergen; anne ya da babadan birine kendini daha yakın hissedebilir. İnatçı, 

çabuk sinirlenen, kavgacı olabilir. Sosyal yaşama uyum sağlamakta zorlanabilir. Ergen yaptığı 

davranışın doğru olup olmadığını değil, cezadan nasıl kurtulacağını düşünür. Kendi içinde çelişki 

yaşayabilir. Mesela; ebeveynini sevmekle nefret etmek arasında gidip gelebilir. Sorumluluklarını 

yerine getirmeyebilir. Kurallara uymak istemeyebilir. Aşırı isyankâr ya da aşırı boyun eğici 

olabilir. İnsanlara zor güvenebilir. Yetersiz iç disiplin geliştirebilir. 
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KORUMACI AİLE TUTUMU NASIL OLUR VE ERGEN KORUMACI AİLE 

TUTUMUNDAN NASIL ETKİLENİR? 

 

   Korumacı aile tutumunda; himayeci bir tavır sergilenir. Hem ergenin 

sorumluluk alması engellenir, hem de bundan şikâyet edilir. 

Genellikle aile, ergenin büyüdüğünü kabul etmek istemez. Ergene 

fikri sorulmadan, o’nun hakkındaki her türlü seçim aile tarafından 

yapılır. Ergenin kendilerine minnettar olması beklenir. Ergenin 

ihtiyaçları doğrultusunda her türlü fedakârlık yapılır. Anne – baba 

ergen için sebepsiz yere aşırı kaygı duyar, bu kaygı onları aşırı 

korumaya yönlendirir. Ergeni mutlu edemediklerini düşünüp 

endişelenirler. Anne – baba ergenin hatalarını görmek istemez, 

arkadaşlarını ya da çevreyi suçlar. 

 Korumacı aile tutumunda; ergen özgüven eksikliği yaşayabilir, bencil olabilir. Kendine güveni 

olmayıp ve bağımsız davrandığında suçluluk duygusu yaşayabilir. Arkadaş grupları içerisinde dalga 

geçilen, örselenen ve bunlara cevap veremediği için kendine kızan bir birey olabilir. Devamlı 

başkalarına bağımlı olma ve korunma ihtiyacı hissedebilir. Kendine ait kişiliğini oluşturmakta 

güçlük çekebilir. Kendini kabul ettirmek için zaman zaman isyankâr davranışlar sergileyebilir. 

Hayata karşı olumsuz bakış açısı geliştirebilir, mutsuz ve isteksiz olabilir, gereken yerlerde hayır 

demeyi öğrenemeyebilir. Eğitimde, ilgi ve yeteneklerini ortaya koyacağı seçimler yaparken 

zorlanır. Arkadaş edinmede sorun yaşayabilir. Hayatta her şeyin ailesi tarafından karşılanacağını 

düşünebilir, bu nedenle sorumluluk almaktan kaçınır ve dış denetime ihtiyaç duyar. 
 

DESTEKLEYİCİ AİLE TUTUMU NASIL OLUR VE ERGEN DESTEKLEYİCİ AİLE 

TUTUMUNDAN NASIL ETKİLENİR? 

 

 Destekleyici aile tutumunda, ergen bir birey olarak kabul edilir; onlara sevgi ve saygı gösterilir. 

Ergenin ilgileri ve seçimleri önemsenir. Aile içi alınacak kararlarda ergene fikri sorulur. Ailede 

güven ortamı vardır, kurallar ergenle birlikte konulur. Aile kendi davranışlarıyla, ergene olumlu 

örnek olur. Ergenin yaşına uygun sorumluluklar alması sağlanır. Ergenin iyi yönleri desteklenir, 

cesaretlendirilir. Aile ergene sadece yol gösterir; okul, meslek seçimi gibi konularda, ergen adına 

tek başına karar vermez. Aile bu yaş döneminde artan sakarlıkları eleştirmez ve doğal olduğu 

konusunda ergeni bilgilendirir. 

 

 Destekleyici aile tutumunda; Kendini tanıyan ve kendine güvenen, karşılaştığı sorunlarla baş 

edebilen, kendine ve başkalarına karşı saygı duyan, sorumluluklarını yerine getirebilen, doğru 

seçimler yapabilen, dışa dönük, yardımlaşmayı ve paylaşmayı bilen, Duygu ve düşüncelerini rahat 

ifade edebilen, farklılıklara saygı gösteren ergen ruhsal açıdan sağlıklı bir gelişim gösterir. 

 

 

KAYNAKÇA 

Kulaksızoğlu, A.,  Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi. 

Özkaya, D., Anne Baba Tutumları ve Kişilik Üzerine Etkileri, Sivas RAM AR-GE Bülteni 

Yavuzer, H., Gençleri Anlamak, Remzi Kitabevi 
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5.3.İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM (14-18 YAŞ) 

Murat BAYRAKDAR 

Dosteller EÇEM ve İşitme Engelliler İ.Ö.O. 

Müdür Yardımcısı 
 

Burak ŞAHİN 

Mehmet Beyazıt Lisesi  

Rehber Öğretmeni 
 

Esat TELATAR 

Kadıköy Ticaret Lisesi 

Rehber Öğretmeni 

 

 

ERGENİN TEMEL İLETİŞİM ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

Çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergenlik döneminde bireyin çevresinde ve iç 

dünyasında birçok değişiklikler olmaktadır. Bu dönemde sosyal ilişkiler ve etkileşimler giderek 

karmaşıklaşmakta ve bu da daha çok sorumluluk almayı gerektirmektedir. Bu dönemde karşılaşılan 

birçok durum veya problem bireyin hayatı boyunca ilk kez karşısına çıkmaktadır. Yeni problemler 

yeni başa çıkma ya da problem çözme becerileri gerektirmektedir. Bu nedenle ergenlik dönemi 

kararsızlıkların ve kendini ifade etmede zorlukların yaşandığı bir dönem olmaktadır. Çoğu kişi 

kendisine güvenerek ve ben kimim, nereye gidiyorum sorularına sağlıklı bir cevap vererek 

ergenlikten çıkar. Ancak kimi durumlarda, ergenliğin getirdiği değişiklikler ve talepler sonucu, ergen 

kendisini çaresiz ve karmaşık hissedebilir ve geleceği 

hakkında karamsar olabilir. Ergen, kendindeki 

değişikliklere alışırken, başkalarıyla da çocuklukta 

olduğundan farklı biçimde ilişkiler kurmaktadır. Bu 

durum çoğu zaman ergen ile aile arasında çatışmaya yol 

açmaktadır.  

Ergenin bazı çıkışlarını saygısızlık olarak 

nitelemek yerine onun kimlik  bulma girişiminin bir 

parçası olarak nitelendirmek ve bu çıkışlarında anne 

baba olarak sakin kalıp daha uygun olduğu anda 

konuşarak davranışını olumluya yönlendirmek ergenin 

ileriye yönelik iletişim becerilerini destekleyecektir. 

Ergenlik döneminde kavgaların çoğu ergenlerin anne babadan bağımsızlaşmayı 

istemelerinden kaynaklanır. Anne babaların ergenlerin hayatına çok fazla ya da çok az karışmaları 

bağımsızlığın kazanılmasını güçleştirebilir. İyi uyum sağlayan ergenlerin çoğu evlerini sıcak, 

güvenli ve etkinliklerin paylaşıldığı ortamlar olarak nitelendirmiştir. 

Bu dönemde bir diğer sorun genç ergenin statüsündeki belirsizliktir.  Kısa bir süre önce çocuk 

olan kişi çocuk gibi davranınca ona yaşına uygun 

davranması gerektiği söylenir. Bu kez büyük gibi 

davranınca gene yaşına uygun olmayan bir davranışta 

bulunduğu uyarısı ile karşılaşır ve nasıl davranacağını 

şaşırır. Anne baba olarak onun büyüdüğünü kabul 

ederek kimlik oluşturma sürecini desteklemeliyiz. 

ERGEN ÇOCUĞUNUZLA İLETİŞİM KURARKEN 

NELERE DİKKAT EDEBİLİRİZ? 

Önce anlamaya çalışın sonra anlaşılmaya. 
İletişimin sağlıklı olabilmesi için anne-babaların 

benimseyip kullanmaları gereken ilkeleri nelerdir; 

1. Çocuğunuzun  kendine has özellikleri ile değerli olduğuna inanılması ve ona iletişim sürecinde 

koşulsuz olumlu ilgi gösterilmelidir. 

2. Çocuğunuzu  koşulsuz kabul etmelisiniz. 
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3.Çocuğunuzun kendi problemini kendisinin çözebilme gücüne inanmalısınız. 

4. Maske takmadan kendinizi olduğunuz gibi gösterebilmelisiniz (saydamlık). 

5. Duygu, düşünce ve davranışlarınız tutarlı olmalıdır (bağdaşım). 

6. Kendisini karşısındaki kişinin yerine koyup onun sorunlarına onun gibi bakabilmeli ve onun 

hissettiklerini yaşayabilmelisiniz.(empati) 

7. Çocuğun öncelikle olumlu yönlerini vurgulayarak iletişimi başlatmak taleplerimizin çocuk 

tarafından kabulünü kolaylaştıracaktır. 

 

AİLE İÇİ İLETİŞİMİN OLUMSUZ OLMASI NE TÜR RİSKLER OLUŞTURUR? 
 İletişim toplumsal yasamı olanaklı kılar ve bu yüzden toplumsal yasamın temelidir. İletişim 

olmadan sosyalleşme sureci olamaz. Toplumsallaşma surecinin özü iletişime dayanır. Bu yüzden hem 

çocuğunuzla kuracağınız hem de aile içi diğer bireylerle kuracağınız ilişkiler çocuğunuzun 

toplumsallaşma sürecinde belirleyici olacaktır. 

 Aile içi iletişimde problem yasayan bireyler daha fazla saldırganlığa başvurmakta, iyi 

modeller gören ve ailesinden sosyal destek alan bireyler ise saldırganlığı bir çözüm yolu olarak 

düşünmemektedir. Aile Sistemi ailedeki bazı yapısal bozukluklar ya da sorunların (örneğin ebeveyn 

alt-sisteminin zayıf olmasının, ebeveynler arasındaki bağlanmanın güvensiz olmasının, ebeveynler 

arası çatışmanın) ailedeki çocuklara yansıdığını ve ailenin işlevini sürdürebilmesi için bu çocukların 

aile içinde ya günah keçisi (diğer bir deyişle kurban) ya da ailenin sınır tanımayan ilgi merkezleri 

(diğer bir deyişle zorba) olabileceklerini ileri sürmektedir. 

 Zorba öğrenciler, özellikle ev ortamında fiziksel cezanın kullanıldığı ve çocukların 

problemlerine çözüm getirmede fiziksel güç kullanmayı öğreten ailelerde yetişmektedir. Bu tur 

ailelerden gelen öğrenciler, fiziksel olarak güçlü olanların zayıf olanlara zorbalık yapma hakkı 

olduğuna inanırlar. Zorba öğrenciler, evde ebeveyn ilgisinden ve sıcaklığından yoksundurlar ve aynı 

zamanda bulundukları ortamlarda güç sahibi olmak ve kontrolü her zaman elde bulundurmak isterler. 

Anne baba olarak sorunların çözümünde fiziksel gücü neden kullandığınızı sorgulamak hem 

çocuğunuza olumlu örnek teşkil etmek hem de sağlıklı çözüm yolu bulmak adına iletişim içinde 

sorunları çözmeye çalışmalısınız. 

 

ERGENLİK DÖNEMİNDE İLETİŞİMDE ANNE BABA İLE YAŞANAN ÇATIŞMALAR VE 

ÇÖZÜM YOLLARI 

 Anne-babalar ergenlik dönemindeki çocuklarıyla 

iletişimlerinde sıklıkla çatışma yaşarlar. Kişiler arası iletişimi 

etkileyen ve kişiler arası iletişim çatışmalarına sebep olan bir 

başka faktör de duygulardır. Duygular yaşamımızda büyük yer 

tutar çünkü dış dünyayı algılama biçimimizi ve ona nasıl 

tepkide bulunacağımızı belirler. Ergenlik döneminde yüksek bir 

duygusallık söz konusudur. Bu evrede duyguların şiddet 

kazandığı ve ergenin tüm yaşamında etkili olduğu görülür. 

Çatışma anne babanın kaçınılmaz olarak yaşayacağı bir 

durumdur. Çatışma kendi başına olumlu ya da olumsuz değildir; 

olumlu ya da olumsuz olan çatışmaya gösterilen tepkilerdir. 

Çatışmaya gösterilen tepki insanı yıkıcı ve yarışmacı bir 

deneyim yaşamasına neden olabileceği gibi, gelişme olanağı 

sunan yapıcı bir deneyim sunabilir. İnsan çatışmalar içerisindeki kendini ve başkalarını tanıma 

olanağı bulur. Çatışmalarını çözerken diğer insanlarla iletişime girerek gelişir; çünkü insan kişiliği 

ilişkiler içerisinde oluşmakta ve gelişmektedir. Çatışma, yaşamın ve toplumsal bir varlık olmanın 

kaçınılmaz bir sonucu olduğuna göre; çatışmalara yapıcı bir biçimde tepki vererek, gelişme olanağını 

yakalamak gereklidir. Çatışmaların yapıcı bir biçimde çözmek ise, çatışmanın nedenlerine ve çatışma 

çözme ilkelerine ilişkin bir anlayışın geliştirilmesiyle olanaklıdır. Bu anlayış toplumsal yaşama 

aktarıldığında ise, barışçıl yollar kullanılarak, şiddetin üstünden gelinebilir. Çatışma yaşamın 

ayrılmaz bir parçası olduğuna göre onun kötü, anormal ya da gereksiz olarak nitelendirilmesi 

mümkün değildir Çatışma çözme kavramı genel olarak, “uzlaşma süreci” olarak görülmektedir. 
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Anne-baba olarak çocuğunuzla yaşadığınız çatışmalarda; 

problemleri çözerken birbirinizi suçlamadan, hakaret 

etmeden, birbirlerine zarar vermeden sorunun üzerine 

odaklaşmalısınız. Ortada bir problemin olduğunu bilerek 

ve çözüm için de çeşitli seçeneklerin bulunması 

gerektiği üzerinde durmak, her iki taraf için en iyi olan 

çözümü sağlayacaktır. 

Kişiler arası iletişimde, iletişimi ve ilişkiyi zorlaştıran 

bazı yanlış yöntemler kullandığımız olur. Bunların neler 

olduğunu görelim.  

İLETİŞİM ENGELLERİ NE ANLAMA GELİR? 

Anne ve babalar çocuklarını her zaman 

dinlediklerini savunmaktadırlar; fakat çocukları bir sorunla karsılarına çıktığında çocuğu tam olarak 

dinlemeden öğüt verme ya da deneyimlerinden yola çıkarak soru sorma yoluyla sorunu çözüme 

ulaştırarak aslında çocuklarına kabul edilmedikleri duygusunu kazandırmaktadırlar. Çocuklarını 

şartsız kabullenen anne ve babalar ise kabul dilini kullanarak çocuklarının duygu, düşünce ve 

sorunlarını önemsediklerini göstermektedirler. 

AİLELERİN ÇOCUKLARIYLA İLETİŞİMLERİNDE KULLANDIKLARI İLETİŞİM 

ENGELLERİ NELERDİR? 
13 grupta toplanmaktadır:  

1. Emir vermek, yönlendirmek: Çocuklara emir vermek çocuklarda korkuya, söylenen şeyin 

tersini yapmaya, hırçın davranışlara, başkaldırışlara ve anne ve babaya karşı düşmanca duygular 

beslenmesine neden olmaktadır. 

Örnek: “Ne diyorsam onu yap, soru sorma”, “şikayetten vazgeç”, “...yapacaksın”. “yapmak 

zorundasın” 

2. Uyarmak, Tehdit Etmek( Gözdağı Vermek): Çocukları davranışları karsısında tehdit etmek 

çocuklarda korkuya, boyun eğmeye, tehditlerin gerçekleşip gerçekleşmediğinin denenmesine, 

kalbinin kırılmasına, anneye ve babaya karsı kızgın ve isyankâr olmasına, inatla istenmeyen 

davranışın devam etmesine neden olmaktadır. 

Örnek: “Eğer dediğimi yapmazsan...”, “Eğer öyle yaparsan sonunda üzülürsün”, “ya yaparsın, 

yoksa...”  

3. Ahlak Dersi Vermek: Çocuklara sorumluluklarını ders verir nitelikte hatırlatmak çocuklarda 

suçluluk duygusunun gelişmesine ve çocuğun kendisini savunmasına neden olmaktadır.  

Örnek: “Bunun böyle olması gerek, bu olmazsa olmaz”,senin sorumluluğun”, “.... şöyle yapman 

gerekir.” 

4. Öğüt Vermek, Çözüm ve Öneri Getirmek: Çocuklara öğüt vermek ya da onlara davranışları 

karsısında öneri getirmek çocuklarda yetersizlik ve acizlik duyguna, kendi çözüm önerilerini 

geliştirip bunları denemesini engel olmasına, bağımlılık duygusuna, anne ve babaya karsı 

bağımlılık duygusuna ve anlaşılamamak duygusuna neden olmaktadır. 

Örnek: “Ben olsam ....”, “Neden ..... yapmıyorsun?”, “Bence ....”, “sana şunu önereyim”. 

5. Nutuk Çekmek, Mantık Yoluyla İnandırmak, Tartışmak: Çocuklarla tartışmak çocuklarda 

karsı koymalara, kendini savunmasına, anne ve babayla iletişimini kesmesine, çocuğun kendini 

beceriksiz ve yetersiz hissetmesine neden olmaktadır. 

Örnek: “İşte şu nedenle hatalısın...”, “olaylar gösterir ki ...”, “Evet, ama ...”, “gerçek şu ki” 

6. Yargılamak, Eleştirmek, Suçlamak: Yargılamak, eleştirmek ve suçlamak çocuklarda kendilerini 

değersiz ve yetersiz hissetmesine, aşağılanmış hissetmesine, anne ve babanın olumsuz yargılarını 

işitmemek için onlarla iletişimi kesmesine, ailenin yargı ve eleştirilerini gerçek olarak algılamasına, 

benlik saygısını zedelemesine, anne ve babayı eleştirmesine ve onlara karşılık vermesine neden 

olmaktadır. 

Örnek: “Sen zaten hep böylesin”, “Bu konuda çok yanlış düşünüyorsun” , “olgunca 

düşünmüyorsun...” , “Sen zaten tembelsin ...”. 

7. Övmek, Aynı Düşüncede Olmak, Teşhis Koymak: (sorunu dinlemeden “sen yaparsın” diye 

başından savmak): Çocukları övmek, aynı düşüncede olduğunu belirmek çocuklarda anne ve 
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babanın beklentilerinin çok yüksek olduğuna inanmasına, anne ve babanın kendi isteklerini 

yaptırmak için kullandıklarını düşünmelerine, kaygı duymasına, rahatsız olmasına, utanmasına ve 

sürekli övülmek istemesine neden olmaktadır. 

Örnek: “Çok güzel”, “Bence harika bir iş yapıyorsun”. 

8. Ad Takmak, Alay Etmek, Utandırmak: Çocuğun kendisini kötü olduğunu düşünmesine, kendini 

değersiz hissetmesine, sevilmediğini düşünmesine, direnmesine ve karşılık vermesine neden 

olmaktadır. 

Örnek: “Koca bebek”, “Geri zekalı”, “Sulu göz”. 

9. Yorumlamak, Analiz Etmek, Tanı Koymak: Çocuğun korku duymasına, kendini engellenmiş 

hissetmesine, yanlış anlaşılmadan korktuğu için anne ve babayla iletişimi kesmesine, başarısızlık ve 

yetersizlik duygusu hissetmesine neden olmaktadır. 

Örnek: “Aslında sen öyle demek istemiyorsun”, “Senin esas sorunun nedir biliyor musun?...”  

10. Güven Vermek, Desteklemek: Çocuğun kendisini anlaşılmamış hissetmesine, kızgınlık 

duygusuna, kendini kötü hissetmesine ve yasadığı duyguların ailesi tarafından önemsenmediği 

duygusuna kapılmasına neden olmaktadır. 

Örnek: “Yarın farklı düşüneceğinden eminim.”, “Aldırma... Boş ver, düzelir...”, “Zamanla kendini 

daha iyi hissedersin” 

11. İncelemek, Araştırmak, Soruşturmak: Çocukta hayır demeye, yarı doğru cevap vermeye ya da 

kaçamak cevap vermeye, kendisine güvenilmediğine, korkmasın, kaygı duymasına, konuşma 

özgürlüğünü zedelenmesine neden olmaktadır. 

Örnek: “Kim, nerede, nasıl, niçin, ne zaman, neden...”, “Sen ne yaptın” 

12. Konuyu Değiştirmek, işi Alaya Vurmak, Sakacı Davranmak, Oyalamak: Çocukta anne ve 

baba tarafından saygı duyulmadığına, kendisi ile ilgilenilmediğine, kendisinin kabul edilmediği 

duygusuna kapılmasına, kalbinin kırılmasına, sorunları çözmek yerine onlardan kaçmak gerektiği 

düşüncesine kapılmasına neden olmaktadır. 

Örnek: “Hemen onu unutalım”, “Haydi gel-daha hoş şeylerden bahsedelim”,  

13. Karşılaştırmak: Çocukları kardeşleriyle ya da arkadaşlarıyla karşılaştırmak çocukta benlik 

duygusunun aşınmasına, karşılaştırma yapan kişiden ve karşılaştırıldığı kişiden uzaklaşmasına, 

soğumasına neden olmaktadır  

Örnek: “Bak kardeşinin notlarına”, “....... kaç aldı” 

 

ETKİLİ ERGEN-AİLE İLETİŞİMİ NASIL OLMALIDIR? 

Etkili aile iletişimi çocuk tarafından ifade edilenin tam da ifade etmek istediği şekilde anne 

baba tarafından anlaşılmasıdır. Ya da anne baba tarafından ifade edilenin tam da ifade etmek istediği 

şekilde çocuk tarafından anlaşılmasıdır. Çocuklarınızla ilişkilerinizi dışarıdan bakan gözlerle izlemek 

ve kendiniz de değiştirmek istediğiniz davranışları değiştirmek birçok iletişim engellerini ortadan 

kaldırmaktadır.  

Eşinizle kurduğunuz iletişimle çocuklarınıza örnek olun! 

Bunlarla beraber çocuğunuz için olumlu düşünmek ve olumlu düşünmek için ortam yaratmak, 

eşinizi kırdığınızda acısını çocuğunuzdan çıkarmamanız, eşinizden göremediğiniz ilgiyi ve özeni 

çocuğunuzdan beklememeniz, çocuğunuza ve eşinize değer verdiğinizi göstermeniz, onları 

dinlemeniz, birbirleriyle kıyaslamamanız çocuklarınızı şartsız sevmeniz mutlu bir iletişimi ortaya 

çıkarmaktadır. Eşinizle kurduğunuz ilişkinin dengeli olmasını sağlamak, eşinizle kurduğunuz ilişkide 

çocuğunuzdan beklediğiniz olumlu iletişim biçimini sergileyerek doğru model olmanız; örneğin özür 

dilerim, iyi geceler günaydın gibi sosyal ifadeleri kullanmanız olumlu örnek teşkil edecektir.  

‘’Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.’’ 

Çocuğumuz sözlerimizden çok davranışlarımızdan mesaj almaktadır. Örneğin çocuklarımızın 

eğitimini önemsediğimizi söyleyip okulda toplantılara katılmadığımızda ödevi için gereken 

malzemeyi temin etmediğimizde çocuk eğitimi önemsemediğimiz mesajı alacaktır. Bu nedenle 

eğitim sürecini desteklediğimiz mesajının davranışlarımızla desteklenmesi çok önemlidir. 
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ETKİLİ İLETİŞİMİN OLMAZSA OLMAZLARI NELERDİR? 
1. İletişim İçin Yeterli Zaman Ayırmak: Günümüz koşullarını göz önüne aldığımızda çalışma 

koşullarının zorlaşması, kariyer elde etmek isteyenlerin sayıca artması, yaşam koşullarını iyileştirme 

çabaları nedeniyle aile bireyleri birbirlerini dinlemek için yeterli zamanı ayıramamaktadırlar. 

Çocuklarınızın sizinle konuşmaya, dertleşmeye ve sizin tarafınızdan dinlenmeye ihtiyacı vardır. Bu 

nedenle çocuklarınıza özel zaman ayırın.  

2. İletişimde Sevginin İfade Edilmesi: Ailedeki ilişkileri 

diğer ilişkilerden ayıran en önemli nokta aile bireyleri 

arasındaki sevgidir. Gösterilen sevginin sıcaklığı ve 

samimiyeti aile içerisindeki iletişimi kuvvetlendirmektedir. 

Bundan dolayı çocuklarınıza ilginizi ve sevginizi gösterin. 

3. Diyalog Halinde İletişim: Bazı anne ve babalar 

çocuklarına karşı duygu ve düşüncelerini ifade etmekten 

hoşlanmaktadırlar. Diyalog halinde kurulan iletişimle 

sorunlar zamanında saptanıp çözümlenmekte ve ailenin 

devamını sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. 

4. Olumlu İletişim: Anne ve babalar hem kendi aralarında 

hem de çocuklarıyla iletişimlerinde insanların olumlu ve olumsuz özellikleri bulunabileceğini kabul 

etmeleri ve birbirlerine karsı özenli bir tarzla hitap etmeleri gerekmektedir.  

Olumlu iletişim kurabilmek için; 

 Çocuğun odasına kapısını vurarak girmek,  

 Gerektiğinde ona teşekkür edebilmek,  

 İstekleri rica ederek belirtmek,  

 Sevgiyi sözel ya da sözsüz daha sık belirtmek 

 Çocuğu yalnızca olumsuz ifadelerle eleştirmemek, olumlu davranışları söyleyerek övmek,  

 Çocuğun duygularını koşulsuz olarak kabul etmek, 

 Sorunla karşılaşıldığında sakin olup konuşmak,  

 Verilen sözleri yerine getirmek, 

 Kazanan ve kaybedenin olduğu durumlardan kaçınmak,  

 Sen diliyle suçlamak yerine ben diliyle kendi duygularını ortaya koymak çok büyük önem 

taşımaktadır.  

Çocukla Etkili Konuşma Nasıl Olur? 

Etkili konuşmak; istekleri, duyguları, düşünceleri, beklentileri saldırgan ya da pasif olmadan 

anlatabilmek demektir. Bunun için, aşağılayıcı, suçlayıcı, savunucu „‟sen dili’’ kullanmak yerine; ne 

düşündüğünü, ne hissettiğini ifade edebilecek „‟ben dilini’’ kullanmak gerekmektedir 

SEN DİLİ: Suçlama içerir ve karşımızdaki kişi doğal bir savunmaya geçer. Dolayısıyla sonuç 

anlaşılamama, tartışma, kavgaya kadar gidebilir. Çocuklarımızla konuşmalarımızla 

konuşmalarımızda ‘ne kadar yaramazsın, ne kadar sabırsızsın, kendinden utanmalısın, ne kadar 

anlayışsızsın’’ ifadeleri kullanıyorsak sen dilini kullanıyoruzdur. 

Sen dili genel olarak:  

a. Suçlayıcıdır. Yargılayıcıdır. Eleştiri yüklüdür. 

b. Davranıştan çok kişiliğe yöneliktir. Kızgınlığın gerçek nedenini açıklamaz.  

c. Kişiye anlaşılmadığını hissettirir. 

d. Yeniden konuşma isteğini engelleyicidir.  

e. Neye kızıldığının anlaşılmamasına neden olur. 

f. Kişiyi incitir, kırar.  

g. Kişinin direnmesine, yani savunucu iletişime neden olur. 

Savunucu iletişim ise, ilişkinin bir savaşa,bir kazanma 

sorununa dönüşmesine neden olacaktır. 

Bunun yerine çocuklarımızla iletişimimizde ben dilini 

kullanmak bize daha olumlu sonuçlar kazandırır. Peki, ben 

dili nedir şimdi onu görelim. 
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BEN DİLİ:  

Bireyin karşılaştığı davranış ve durum karşısında bireysel tepkisini, kendi duygu ve düşüncelerini 

açıklayan ifade şeklidir. Kendimizi "ben"li cümlelerle anlattığımız zaman karşımızdakini incitmemiş 

ve kendi mesajlarımızı da vermiş oluruz. Duyguların ifadesi karşı tarafın durumu daha iyi 

anlayabilmesine, kendini karşısındakinin yerine koyabilmesine ve davranışını onun için değiştirmek 

istemesine yol açar. Sorunların çözümünde “sen iletileri” yerine “Ben iletileri” daha etkilidir.  

Ben dilinin etkili olabilmesi için üç öğeyi içermesi gerekmektedir: 
1-Sorun olan davranışın açık bir tanımı yapılmalıdır.  

Çantanı odanın ortasında bırakınca ... 

2-Sorun olan davranışın birey üzerindeki etkileri belirtilmelidir.  

Çantanı odanın ortasında bırakınca evin içinde rahat dolaşamıyorum ve takılıp düşeceğimden... 

3-O davranışa yönelik duygular ifade edilmelidir.  

Çantanı odanın ortasında bırakınca evin içinde rahat dolaşamıyorum ve takılıp düşeceğimden endişe 

duyuyorum. 

Özet olarak Ben dili:  
a.Savunmaya itmez.  

b. Suçluluk hissettirmez.  

c.Duygunun nedeni anlaşıldığı için iletişim sağlıklı olur. 

d.Ben iletisi alan kişi başkalarını düşünmeyi de öğrenir. 

e.Yakınlaşmayı sağlar.  

f. Anlaşmazlıkları azaltır.  

g. Konuşan kişiyi rahatlatır. 

Ben dili kullanılan iletişim örnekleri 

 Kardeşine ayakkabılarını giydirdiğin için zamanında evden çıkabildik bu yüzden çok 

memnun oldum. 

 Sen günaydın demeden yanımdan geçtiğinde sana toplum kurallarını öğretemediğimi düşünüp 

rahatsız oluyorum. 

5. Empatik İletişim: Anne ve babalar hem kendi 

aralarında hem de çocuklarıyla iletişim kurarken 

kendilerini karşısındaki kişinin yerine koyarak 

onun duygu ve düşüncelerini anlamaya dikkat 

etmeleri sorunların büyümesini engellemektedir. 

Empatik dinleme; kişinin, konuşanın 

söylediklerini anlamlandırma sürecinde kendisini 

onun yerine koyması, onu doğru anlamak için 

çaba göstermesidir. Empatik iletişim, anlatılmak 

istenenin doğru algılanması ve yorumlanmasını 

sağlar.  

Empatik dinleme sayesinde iletişim süreci 

kolaylaşır. İletişime katılan kişiler birbirlerine 

daha çok güvenirler. İletişim rahat ve samimi bir ortamda devam eder.  

6. Birbirini Var Eden iletişim: Çocukların aileleri tarafından var oluşlarının koşulsuz kabul 

edilmesi, eleştirilerde davranışların kişilik özelliklerinin değil, davranışların eleştirilmesi, çok yakın 

ve samimi ilişkilere rağmen çocuklara özel bir alan bırakmak, bu alana saygı göstermek ve yeni 

girişimlerin desteklenmesi, çocuğun tercihlerine saygı gösterilmesi(kiminle oynayacağına ya da 

arkadaş olacağına),başarısızlıklardan çok başarılara odaklanmak gerekmektedir. 

7. Sözlü ve Sözsüz iletişim: Söylemek istediklerimizin etkili bir şekilde aktarılabilmesi için sözlü ve 

sözsüz mesajlar çok büyük önem taşımaktadır. Sözlü ve sözsüz mesajların aynı içeriği taşıması 

çocuğun anlamasını kolaylaştırmakta ve çocuğun kaygı yasamasını engellemektedir. Ayrıca çocukla 

konuşurken çocuğun anlayacağı ifadelerle konuşmak, çocukla yakın mesafede olmak, konuşurken 

göz kontağı kurmak, uygun beden dilini kullanmak, uygun ses tonuyla konuşmak iletişimin 

vazgeçilmez unsurlarındandır.  
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Beden dili hareketleri kişinin söyledikleriyle uyumlu olmalıdır. İnsan insanı sadece ağzından 

çıkan sözlerle değil, vücut hareketleriyle de değerlendirmekte ve yargılamaktadır. İnandırıcılık 

derecesi artık sözlerimiz ve sözlerin anlamından öte, sözleri hangi hareketlerle sunduğumuza da 

bağlıdır. İletişimde beden dili %60, Ses tonu %30 ve Kelimeler %10 önem taşır. Bu bağlamda 

çok kelime konuşmak, etkili iletişimin temel kaynağı olarak görülmemelidir. (esat hoca beden dili ile 

ilgili örneği paylaşır.) İlişkilerde pozitif olmak, olaylara iyi taraflarından bakmak etkili iletişimin 

temel noktasıdır.  

Yüz: Canlı olun. Mümkün olduğunca gülümseyin. Yalnız gülümsemeyi abartıp anlamsız kahkahalara 

çevirmeyin.  

Göz: çocuğunuzun yüzüne bakın. Konuşurken gözlerinizi kaçırmayın. Gözlerinizle karşıdaki kişiyi 

küçümseyici ifadelerde bulunmayın.  

Jestler: Jestlerinizin ( el, kol vs. kullanımı ) sözlerinizle aynı mesajları vermesini sağlamalısınız. 

Ellerin kenetlenmesi, kolların kavuşturulması, ellerinizin çene hizasında olması durumlarından 

kaçının. Aşırıya kaçmadan jestlerinizi kullanın.  

Baş Hareketleri: Karşınızda çocuğunuz konuşurken başınızı ara sıra aşağı yukarı hareket ettirerek 

onu dinlediğinizi ve anladığınızı belli edin.  

Duruş: Sizinle konuşurken çocuğunuza bakın. Mümkün olduğu kadar çok çocuğunuza ara sıra da 

olsa bakmaya çalışın.  

Temas: Bazı durumlarda çocuğunuzla bedensel temas kurun. Bu elinizi çocuğunuzun sırtına, omzuna 

koymakla olabilir.  

Konuşma: Ses tonu çok önemlidir. Çok fazla konuşmayın. Toplulukta eşit miktarda konuşun.  

8. Etkili Bir Dinleyici Olmak:  

İletişimin karşılıklı olabilmesi için etkin dinlemek gerekmektedir. Yeterince dinlenen çocuk da 

benzer şekilde davranır.  

 Konuşurken karşıdakinin tepkilerini izlemek,  

 Bazen konuşmayı keserek karsıdakine konuşma 

olanağı vermek,  

 Konuşma bitmeden söze başlamamak,  

 Yargılamadan dinlemek,  

 Konuşana bakmak,  

 Dinlediğini belirten kısa sorular sormak başarılı 

iletişimin anahtarları arasında yer almaktadır.  

 

Duymakla dinlemek aynı değildir, dinlemek zor bir 

eylemdir. Çünkü dinlemek sadece susmak değildir tam tersine aktif bir süreçtir. Kişi susup dinlerken, 

iletilenleri düşünmekte, zihninde anlamlandırmakta aynı anda gözlem yapıp değerlendirme 

yapmaktadır.  

 

‘İyi bir gözlemci olun.’ 

Anne babanın çocuğun söyledikleri yanında söylemediklerini de anlaması gerekir. Bunun içinde 

iyi bir gözlem ve etkin bir dinleme şarttır. Anne ve babanın çocuklarıyla iletişim kurarken; karşılıklı 

anlaşma sağlamada, duygu ve düşünce alışverişinde dinlemeyi bilebilmelidir. Çocuğu anlamak için 

iyi bir gözlemci olmak gerekmektedir; ancak, iyi bir dinleyici olmadan da anlamak mümkün 

olmamaktadır. Aile çocuğunu dinlerken, onun sözünü kesmeden, her sözüne karşı gelmeden, 

anlayışlı bir tavır takınırsa çocuğuna konuşan kişiye karşı nasıl saygı gösterilmesi gerektiğini de 

öğretmiş olmaktadır. Çocuktan gelen mesajları anlamak amacıyla dinlemek, ön yargıların ötesine 

çıkmak, söylemek istediklerini anlayarak dinleme işlemini sürdürmek gerekmektedir. Aile içi 

iletişimde etkin dinlemek için anne babaların çocuklarının söylediklerini duymak istemeleri 

gerekmektedir. Bunun için de çocuğa gerekli zaman ayrılmalıdır. Eğer yeterince zaman yoksa bu 

durumun çocuğa açıkça söylenebilir.  

Çocukların duygularına yoğunlaşın. 

Çocukların duyguları anne ve babanın duygularından ne kadar farklı olursa olsun çocuğun 

duygularını tanıdığına, sorunlarına çözüm bulma yeteneğine tam olarak güvenmek gerekmektedir. 
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Çocukları diğer bireylerden farklı olarak algılamak, çocukların kendi duygularını tanımasına ve 

olayları kendine göre algılamasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca çocuk sorun yasadığında ona 

karışmadan onun yanında olduğunu bilmesini sağlamak yeterli olmaktadır. Etkin dinlemenin en 

uygun zamanı çocuğun sorunu olduğunu belli etmesidir. Bütün çocukların diğer insanlar gibi 

arkadaşlarıyla, öğretmenleriyle, anne ve babalarıyla, kardeşleriyle sorunlarının olabileceğini kabul 

etmek gerekmektedir. Bu durumda anne ve babalar sorunun kimin olduğuna karar vermek 

zorundadırlar. Sorunun kimde olduğunu anlamanın en iyi yolu sorunu kimin yaşadığı sorusudur. 

Örneğin odanın dağınık olmasında sorunu yaşayan annedir. Çünkü durumdan rahatsız olan sorunu 

yaşayan annedir.  Ya da arkadaşı ile birlikte gezmek için izin alamadığında sorunu yaşayan çocuktur. 

Bu durumda çocuğun yaşadığı sorunu çocuk ifade ettiğinde anne baba aktif (etkin) dinleyici olarak 

çocuğunun ne yaşadığını anlamaya çalışmalıdır. 

Çocuğunuzu dinleyin 

 

Etkin (aktif) dinlemenin 10 yolu nedir? 
1. Konuşmayın.  

2. Konuşanı rahatlatın  

3. Dinlemeye istekli olduğunuzu gösterin  

4. Dikkati dağıtacak uyaranları uzaklaştırın  

5. Sabırlı olun  

6. Duygularınıza hakim olun  

7. Tartışmayın, eleştirmeyin  

8. Soru sorun  

9. Dönüt verin. Duygularını anladığınızı ifade edin. Söylediklerini  tekrarlayın. 

10. Konuşana empati yapın. Her insanın, hatta her canlının olaylara kendine özgü bir bakış açısı 

vardır. Dışarıdan bakarak bunu göremeyiz. Kendimizi karşımızdakinin yerine koyup olaylara onun 

gözüyle bakabilirsek onun duygularını, düşüncelerini daha doğru anlayabiliriz. 

Çocuğun kişilik gelişiminin yanı sıra iletişim yönünden de birçok şeyi aldığı ailede, etkin dinlemenin 

çocuğun iletişiminin gelişmesinin yanı sıra, kendine olan özgüveni ve kişilik gelişimi bağlamında 

olumlu katkılar sağlamaktadır.  

 

AİLEDE ETKİN DİNLEMENİN ÇOCUK ÜZERİNDE FAYDALARI NELERDİR?  

 

1. Anne babasının kendisini dinlediğini ve doğru olarak anladığını gören çocuk kendisine değer 

verildiğini ve sevildiğini hisseder. Bu durum, çocuğun anne-babasına karşı yakınlık duymasını ve 

sevgi ile karşılık vermesini sağlar. Anne-baba da çocuğa daha sıcak ve yakın duygular beslemeye 

başlar. Böylece anne-baba ve çocuk arasında sıcak ilişki gelişir.  

2. Çocuğun duygularını keşfetmesine, tam olarak açıklamasına ve örtük anlamların   ortaya 

çıkmasına imkan verir.  

3. Çocuğun olumsuz duygularından korkmamamsını sağlar. Çocuğun olumsuz duygularından dolayı 

utanmasını ve kendini suçlu hissetmesini engeller. Bu duyguların doğal olduğunu ve bazı olay ya da 

durumlar karşısında herkesin yaşayabileceğini öğrenir.  

4. Etkin dinlemede duyguların ifade edilmesi, çocuğu rahatlatır. Çocuğun sorununu ilk baştaki kadar 

önemli görmemesine yardımcı olur. Olumsuz duygularının davranışlarına yansımasını engeller. 

İletişimde savunuculuğu azaltır.  

5. Gerçek soruna ulaşmayı kolaylaştırır. Yetişkinler gibi çocuklara da çoğu zaman sorunlarını açıkça 

dile getirmezler. Oysa çocuğunu etkin dinleyen anne-baba, çocuğun mesajının altında yatan gerçek 

soruna inebilir.  

6. Çocuğa sorununun kendisinin çözümlemesine imkan verir.  

7. Çocuğun kendi sorununu kendisinin çözümlediğin görmek, anne-babanın çocuğun sorun çözme 

yeteneğine güven duymasını sağlar.  

8. Çocuğun bağımsız, kendi sorumluluklarının bilincini taşıyan, kendi kendini yönetebilen, güvenli 

bir kişilik geliştirmesine yardımcı olur.  

9. Çocuğun anne-babasını dinlemeye daha istekli hale getirir. 
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ÇOCUĞUNUZLA İLİŞKİLERİ GELİŞTİRMEK İSTİYORSANIZ 
 Onunla göz teması kurun.  

 Onu anlamaya çalışın. Anlamadığınızda sorular sorarak anlamak için çaba gösterin. 

 Onu gerçekten can kulağıyla etkin (aktif) dinleyin. 

 Çocuğunuzla iletişiminizde Ben mesajları kulanın 

 Gülümseyerek yumuşak bir ifade ile konuşun. 

 Çocuğunuzu dinlerken kollarınızı kavuşturmayın 

 Konuşma veya dinleme sırasında geriye yaslanarak oturmamalı ona doğru eğilerek konuşun, 

 Hiçbir çocuk kucaklanmak için büyük değildir. Ona sarılın, öpün, sevginizi gösterin. 

 Bir şey anlatmak istediğinizde sizi dinlemeye hazır olduğu zamanı belirleyin. 

 Söyleneni bilseniz bile dinlemeye devam edin 

 Aynı fikirde olmasanız bile söze “Hayır” diye başlamayın 

 Açık ve dürüst olun. 

 İsteneni net bir şekilde ifade edin (akşam 20.00’ de evde olmalısın) 

 Eşinizle ve çocuğunuzla konuşurken lütfen, özür dilerim, teşekkür ederim, bir şey değil gibi 

sosyal ifadeleri kullanın. 

 Olumlu sosyal ifadeler kullandığında çocuğunuza bundan hoşlandığınızı ifade edin. 

 Olumsuz ifadeler ile yasak koymak yerine olumlu yorumlarda bulunun.(odanı dağıtma demek 

yerine odanı düzenli gördüğümde çok mutlu oluyorum gibi) 

 Çocuğunuzu başkalarının yanında utandırmayın. 

 Sorun yaşadığınızda çocuğunuzun değişiminden ziyade siz kendinizle ilgili neleri 

değiştirebilirsiniz onu tespit edin ve uygulayın. Bu ilişkinize olumlu yansıyacaktır. 

 Haftada bir yarım saat sohbet toplantısı yapın. Sohbeti çocuğunuzun başlatması yönünde 

teşvik edin. Sohbet sırasında konuşmasını destekleyin  

 Çocuğa sevgi, ilgi gösterin ve zaman ayırın. Sevginin içten, sıcak yalın ve koşulsuz olduğunu 

gösterin. Çocuğunuz ne söylerse söylesin onu seveceğinize güvenmelidir. 

 Çocuğunuzla iletişiminizde hoşgörülü, kibar ve nazik olun.  

 Çocuğunuzun mahremiyetine, kişisel sınırlarına saygı gösterin. 

 Hayır demesini öğretin. Bu nedenle sizinle iletişiminde kendi duygu ve düşünceleri 

doğrultusunda hayır demesini kabul edin.  

 Yanlış olduğunu düşündüğünüz durumlara da “hayır” diyerek çocuklarınıza sınırlar koyun 

çünkü çocuklar her durumda karar verme yetisine sahip değildir, sizlerin denetimine, 

desteğine ve tecrübenize ihtiyaç duyarlar  

 Çocuğunuzun ihtiyaç, istek, duygu ve düşüncelerine değer verin. Duygu ve düşüncenin içeriği 

ne olursa olsun çocuğunuzu yargılamayın, kınamayın ve suçlamayın. 

 Çocuğunuzu olduğu gibi kabul edin başkaları ile kıyaslamayın 

 Kabullenici davranmak demek çocuğunuzun yanlış taraflarını desteklemek ya da hatalarını 

görmezden gelmek değildir. Kabullenici davranma çocuğun kendisiyle ya da durumuyla ilgili 

algı ve duygularına saygı duymaktır. Davranışlarını hor görmemektir. Önemli olan çocuğun 

sergilediği davranış, duygu ve düşüncelerinin kendisine ve çevresine zarar verici hale 

gelmemesidir.  

 Kabul edilmeyen çocuk değil davranışı ya da düşünceleridir. İstenmeyen davranışı kişiliğin 

bütününden ayrı olarak değerlendirin. Kendisinin değil yanlış davranışlarının uygunsuzluğunu 

fark eden çocuğun durumunu düzeltmesi kolaylaşır.  

 Arkadaşlık ilişkilerinde sürekli dominant olmaya çalışan çocuk hoşumuza gidebilir. Ama 

sağlıklı bir birey çevresindeki insanlarla karşılıklı paylaşma ve razılığa dayalı ilişki kurar. 

Çocuğunuz paylaşımda bulunduğunda ödüllendirin 

 Çocuğunuzun kullandığı yeni iletişim kanallarını (resim,facebook,twitter,Mail,sms.. ) 

kullanabildiğiniz ölçüde kullanarak iletişimi çeşitlendirin. 

 Olumsuz duygularını kabul edin olumsuz duygularını doğru ifade etmesi için destekleyin. 

 Öğütlediğiniz şeyleri kendiniz uygulayın (sigara içmemek,kola içmemek...) 

 çocuğunuza ne yapacağını öğretme merakından vazgeçin.Görüşlerinizi çocuğunuza zorla 

kabul ettirmeye çalışmayın  
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 Aynı sınıf düzeyinde diğer veliler de sizin gibi benzer problemler yaşıyorsa problemin yaşa 

özgü olabileceğini düşünün. 

 İletişimde soru sormanız gerekiyorsa cevabı evet hayır şeklinde olacak sorular yerine bugün 

neler yaptınız gibi açık uçlu sorular sorarak çocuğunuzun iletişimi sürdürmesini sağlayın.  

 ÇOCUĞUNUZUN ÖNEMLİ GÜNLERİNİ UNUTMAYIN.  
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6- ÖZEL EĞİTİM (FARKLI GELİŞEN BİREYLER) 

 

6.1. ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ  

 

6.1.1. ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

 

Öznur  AYYILDIZ  

Şöhret Kurşunoğlu İ.Ö.O. ve İş Okulu 

Rehber Öğretmeni 

 ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ NEDİR? 

Zihinsel öğrenme yetersizliği, zihinsel gelişim yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim 

performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur. Zihinsel işlevleri ve 

sosyal davranışları yaşıtlarına göre geri ve yetersizdir. Geç ve güç öğrenirler, sınıf veya toplum 

içindeki kurallara uymakta zorlanabilirler. 

 ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİNİN NEDENLERİ? 

Doğum öncesinde, doğum sırasında ve doğum sonrasında pek çok etkenin ya da özelliğin bir 

araya gelmesi bireyde zihinsel yetersizliklere neden olabilir. 

 

Doğum öncesi nedenler:  

 Annenin geçirmiş olduğu bir takım hastalıklar (ateşli hastalıklar, toksoplazma gibi bulaşıcı 

hastalıklar, zehirlenmeler),  

 Hamilelik sırasında, alkol, sigara, uyuşturucu ve bilinçsiz ilaç kullanımı,  

 Hamilelikte röntgen ışınlarına maruz kalma, 

 Akraba evliliği, kromozom bozuklukları ve kan uyuşmazlığı, 

 Annenin hamilelik sırasında yeterince beslenmemesi gibi nedenler zihinsel yetersizliğe neden 

olmaktadır. 

Doğum sırasındaki nedenler:  

 Erken ya da geç doğumlar,  

 Zor doğum nedeniyle kullanılan vakum, forseps gibi bir takım araç gereçlerin bebeğe zarar 

vermesi,  

 Zor doğumdan dolayı bebeğin oksijensiz kalması, 

 Doğum sırasında bebeğe bulaşan enfeksiyonlar ve yaşanan bir takım kazalardan dolayı beynin 

hasar görmesi gibi nedenler zihinsel yetersizliğe neden olmaktadır. 

Doğum sonrasındaki nedenler:  

 Çocuğun doğumdan sonra geçirdiği şiddetli gribal hastalıklar, yüksek ateşli hastalıklar, bulaşıcı 

hastalıklar,(menenjit, kızamık vb.) 

 Çocuğun geçirmiş olduğu kazalar, zehirlenmeler ile beyin hasarına yol açan kafa travmaları,  

  Çocuğun beyin gelişimini etkileyen yapısal bozukluklar ve hormonal düzensizlikler gibi 

faktörler de zihinsel yetersizliğe neden olmaktadır. 

 

Bütün bu etkenlerin dışında sosyo-ekonomik durum ve kültürel etkenler de zihinsel gelişim 

üzerinde olumlu ve ya olumsuz etkilere sahiptir. Çocuğun zihinsel becerileri yeterli ve yaşıtlarına 

uygun olsa bile ev ortamının uygun olmaması, uyarıcı eksikliği, oynaması ve çevreyi keşfetmesi için 

çocuğa gerekli fırsatların sağlanamaması gibi durumlar da çocuğun  zihinsel gelişimini olumsuz 

yönde etkileyebilir. 

 

 ZİHİNSEL ÖĞRENME YETERSİZLİĞİ KAÇ GRUBA AYRILIR? 

Zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocuklar problemlerinin ağırlığına göre hafif, orta, ağır ve  

çok ağır düzeyde olmak üzere dört gruba ayrılır. Gruplama çocuğun gereksinimlerinin belirlenmesi, 

bu gereksinimleri en iyi ve uygun şekilde karşılayacak eğitim programlarının hazırlanması ve çocuk 

için en uygun eğitim ortamının bulunması amaçlarıyla yapılmaktadır.  
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Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: 

Bireyin, temel okuma-yazma ve sayma becerilerini kazanmasında ortaya çıkan gecikme 

durumudur. Okul öncesi dönemde tanınmaları oldukça güçtür. Genellikle okula başladıkları dönemde 

yaşadıkları güçlükler nedeniyle fark edilirler. Genel özellikleri; 

 

- Bu çocuklar geç ve güç öğrenirler. Temel okuma ve yazma becerilerinde hep bir gecikme 

yaşarlar.   

- Dikkatleri dağınık ve kısa süreli olduğundan yaptıkları bir takım işlerin sonunu getirmekte 

zorlanırlar.  

- Hatırlamada  zorluk çekerler ve öğrendiklerini çabuk unuturlar. Yaşıtlarına oranla okul başarıları 

düşüktür.   

- İlgileri kısa süreli olduğu için sürekli değişiklik isterler. 

- Ayrıntılara fazla dikkat edemezler.  

- Soyut kavramları öğrenmekte zorluk çekerler. Bundan dolayı aritmetik kavramları öğrenmede 

yaşıtlarından geri kalırlar.  

- Özgüven duyguları fazla gelişmemiştir. Sosyal etkinliklere çok az katılırlar.  Duygu ve 

düşüncelerini açık bir şekilde ifade edemezler. 

-  İki şey arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları bulmakta  güçlük çekerler. 

- Kendilerinden küçüklerle iletişime girerler ve onlarla oyun grubu oluştururlar.  

- Toplumsal kuralları geç ve güç öğrendiklerinden dolayı kurallara uymakta zorluk çekerler.  

- Zaman kavramını geç ve güç öğrenirler.  

- Dil ve konuşma becerilerinde gecikme görülür, 

- Fazla beceri gerektirmeyen el işlerini rahatlıkla yapabilirler,  

- Beceri istemeyen ya da yarı beceri isteyen iş ve mesleklerde başarılı olabilirler. 

 

Ailelere Öneriler: 

- Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan çocuklara sabırla ve anlayışla yaklaşmak gerekir. Bu 

yetersizliğin çocuğun suçu olmadığı bilinmelidir. 

- Güçlük yaşadıkları alanlarda desteklendiklerinde başarılı olabilecekleri unutulmamalıdır. 

- Küçük yaşta tanınmaları, verilecek eğitimin planlanması ve yetersizlik yaşadıkları alanlarda 

desteklendiklerinde gelişimlerinin hızlanacağı unutulmamalıdır. 

- Öz bakım becerilerinin gelişimi desteklenmelidir. 

- Çevrelerindeki uyaranların zengin olması gelişimlerini destekler. 

- Akademik becerilerinin yanı sıra sosyal gelişmelerini ve kişilik gelişimlerini desteklemek 

gerekir. 

- Yetersizlik yaşadıkları alanlarda özel eğitim desteği almaları yararlı olmaktadır. 

 

Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: 

Bireyin, gecikmeli bir konuşma ve dil gelişimi, sosyal, duygusal veya davranış problemleri ile 

temel okuma-yazma ve sayma becerilerini kazanmasında ortaya çıkan gecikme durumudur. Genel 

özellikleri şöyledir; 

 

- Akademik kavramları geç ve güç öğrenirler. 

- Okuma-yazma ve temel aritmetik becerileri kazanmada sorun yaşarlar. 

- Dil gelişimi ve konuşmada gecikme görülür. 

- Dikkat süreleri kısa,  ilgileri sınırlıdır. 

- Bellekleri zayıf olduğu için çabuk unuturlar. 

- Soyut kavramları, terimleri ve tanımları çok geç ve güç anlarlar.  

- Genelleme yapamazlar.  

- Zaman kavramı geç ve güç gelişir.  

- Sorumluluk almaktan çekinirler. Oyun ve toplum kurallarına uymakta zorluk çekerler. 
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- Sosyal iletişim kurabilirler, ancak sosyal kurallara uymakta çektikleri güçlük, ev ve okul 

yaşantılarında problem oluşturabilir. Sözel yönlendirmeleri anlama, kavrama  ve genelleme 

yapabilme becerilerinde yetersizlik görülmektedir. 

- Büyük ve küçük kas gelişimindeki gerilikten dolayı beden eğitimi hareketlerinde, top atma ve 

tutmalarda, kalem tutma ve el becerisi gerektiren faaliyetleri yapmada normal yaşıtlarına göre 

gerilik ve yavaşlık gösterirler. 

- Kurallı oyun oynayamazlar, kendi yaş grubu ile değil, kendinden küçük çocuklarla arkadaşlık 

kurup, oyun oynarlar. 

-  Sosyal ilişkilerinde grupta daima başkalarına tabi olma eğilimindedirler.      

Ailelere Öneriler:    

- Sabırlı ve hoşgörülü davranmak, yetersizliğinden kaynaklı sorunlardan çocuğu sorumlu 

tutmamak gerekir. 

- Çocuk, yaşıtları ile kıyaslanmamalıdır. 

- Çocuktan potansiyelinin üzerinde başarı beklenmemeli, başaramayacağı sorumluluklar 

verilmemelidir. 

- Sorularına basit, kısa ve anlaşılır cevaplar verilmelidir. 

- Çocuk, çevreye uyumu ve elde ettiği başarıları için takdir ve teşvik edilmelidir. 

- Uyaranların zengin olması gelişimlerini destekler. 

- Dikkatleri kısa süreli olduğu için kısa yönergeler verilmelidir. 

- Hafızaları kısa süreli olduğu için öğretilen bilgiler kısa aralıklarla tekrar edilmelidir. 

- Okulda yapılan çalışmalar evde de desteklenmelidir. 

- Günlük yaşam için gerekli olan öz bakım becerilerini kazanması sağlanmalıdır. 

- Toplu taşıma araçlarını kullanma, alışveriş yapma, parayı tanıma ve kullanma gibi becerileri 

öğrenmesi sağlanmalıdır. 

- Yetersizlik yaşadıkları alanlarda özel eğitim desteği alması yararlı olmaktadır. 

Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: 

Bireyin, ciddî biçimde konuşma ve dil gelişimi güçlüğü, sosyal, duygusal veya davranış 

problemleri ile temel öz bakım becerilerini öğrenmesinde ortaya çıkan gecikme durumunu ifade eder.  

Bireyin öz bakım becerilerinin öğretimi de dahil olmak üzere yaşam boyu süren, yaşamın her 

alanında tutarlı ve daha yoğun özel eğitim ile destek hizmete ihtiyacı olması durumudur. Erken 

çocukluk yıllarında konuşma becerisini ya çok az kazanırlar ya da kazanamazlar. Okul döneminde 

konuşmayı öğrenebilirler ancak, temel bakım düzeyinde eğitilebilirler. Bu çocuklar bağımsız yaşam 

becerileri öğrenebilirler. Ancak akademik becerileri öğrenmede güçlük çekerler. Dil ve konuşma 

gelişimlerinde gecikme, ilk basamaklarda takılma, basmakalıp konuşma,  ses bozukluğu, kekemelik 

yaygın şekilde görülmektedir. Genel özellikleri şöyledir: 

- Geç ve güç öğrenirler. 

- Genelleme yapamazlar. 

- Bilgilerini benzer durumlara transfer edemezler. 

- Dikkatleri kısa süreli ve dağınıktır. 

- Kolayca yorulurlar ve dayanıksızdırlar. 

- Yakın şeylerle ilgilidirler, uzak geleceğe aldırış etmezler. 

- Algı ve tepkileri basittir. 

- İlgileri çok değişkendir ve sürekli değişir. 

- Oyunlarda kendilerinden küçüklerle oynamayı tercih ederler. 

- Her işte bağımlı olmayı seçerler. 

- Arkadaşlık kurmada  zorluk çekerler ve kurdukları dostluklar kısa ömürlüdür. 

- Öz güvenleri çok azdır. 

- Sosyal becerileri azdır. 

- Kurallara uymakta zorluk çekerler. 

- Toplum içinde birisinin rehberliği altında yaşayabilirler. 
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Ailelere Öneriler: 
- Basit, kısa ve anlaşılır yönergeler verilmelidir. 

- Ne yapmasını istediğinizi açıkça söyleyin. 

- Kendi kendine giyinme-soyunma, yemek yeme, yıkanma gibi öz bakım becerilerini kazandırmak 

amaçlanmalıdır. 

- Yetersizlik yaşadıkları alanlarda özel eğitim desteği alması yararlı olmaktadır. 

Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik: 

  Bireyin zihinsel yetersizliği yanında başka yetersizlikleri bulunması nedeniyle öz bakım, 

günlük yaşam ve temel akademik becerileri kazanamaması nedeniyle yaşam boyu bakım ve gözetime 

ihtiyacı olan birey olarak tanımlanmaktadır. Gerilikleri doğuştan fark edilir. Bazı basit öz bakım 

becerilerini öğrenebilirler. Yaşamları boyunca bütün aktivitelerde desteklenmeleri gerekir.  Orta ve 

ağır düzeyde zihinsel yetersizlik yaşayan çocukların düzeyine hiçbir zaman ulaşamazlar. 

Konuşmalarının gelişmemiş olması sosyal iletişim geliştirmelerini güçleştirmektedir. Motor 

becerileri zayıftır. Tüm yaşamları boyunca sürekli yardıma ihtiyaç duyarlar. İleri derecede zihinsel 

yetersizliği olanlara, çok erken yaşlarda tanı konulur. Çocuklukta özel desteğe gereksinim duyarlar 

ve bu durum yetişkinlikte de devam eder. Çoğunlukla zihinsel yetersizliğine neden olan özel bir 

nörolojik sorun vardır. Erken çocukluk yıllarında duyusal motor işlevlerinde önemli eksiklikler 

vardır. Uygun eğitim verilirse motor gelişimleri, özbakım ve konuşma becerileri gelişebilir. Çok 

yakın denetim ve koruma altında bazı basit işleri yapabilirler. Hayata uyum sağlamakta güçlük çeker 

ve tüm ihtiyaçlarını karşılamada başkalarının yardımına ve klinik bakıma ihtiyaç duyarlar. 

 

KAYNAKÇA:  

 

1- T.C. Başbakanlık Araştırma Kurumu, Zihinsel Özürlü Bir Çocuğum Var, Bizim Büro Basımevi, 

Ankara, 1995. 

2- T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve Özel 

Eğitm Hizmetleri Yönetmeliği,  Millî Eğitim Basım Evi, Ankara, 2000. 

3- Atalay Yörükoğlu,Çocuk Ruh Sağlığı,Özgür Yayıları,2002. 
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6.1.2. BEDENSEL ENGELLİ VE SP BİREYLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

Gülşah TOPALOĞLU 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 
 

F.Eda YILMAZ 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

SERABRAL PALSİ NEDİR? 

Doğum öncesi, doğum sırası ya da doğum sonrası erken çocukluk çağında (0-7 yaş), beyinde 

meydana gelen bir hasara bağlı olarak ortaya çıkan yürüme, hareket ve duruş bozuklukları ile 

seyreden bir hastalıktır. Bazı durumlarda zeka geriliği hastalığa eşlik edebilir. 

SEREBRAL PALSİ TANISI NASIL KONULUR? 

Bebeklik döneminde sürekli ağlama, huzursuzluk, zayıf emme, başı tutamama, ısrarlı ve sürekli 

kusma, çevreden gelen uyarılara cevap vermeme, önceleri gevşeklik ve sonraları kasılmalar, vücudun 

ve uzuvların asimetrik duruşları gibi faktörler yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğuna işarettir. 

İlerleyen dönemlerde dönememe, sürünememe, oturamama, vücut ve uzuvlarda asimetrik duruşlar, 

görme – işitme – konuşma – davranış bozuklukları, salya kontrolü problemleri gibi durumlar varsa bu 

bulgular bebekte gelişim geriliğine işarettir ve hekim kontrolü gerektirir.  

Beyin hasarına ait bu bulgular doğuştan itibaren var olmasına rağmen serebral palsi tanısı bebek 

gerekli aşamaları yapamayınca ve hareket bozuklukları gösterince konur. Tanı zamanı, genellikle 

sebebe göre değişiklik gösterir. Örneğin; CP, gebeliğin erken döneminde oluşmuş olsa da yeni 

doğanda, 4.aydan küçük bir süt çocuğunda tanıyı koymak her zaman kolay değildir ve nörolojik 

muayene de sonuç normal olabilir. Kesin tanıyı koymak 4 – 12 ay arasında kolaydır. Çocukta 

gözlemlediğimiz problemler ne kadar ağırsa tanı koymak o kadar kolaydır. O güne kadar sorunsuz 

olan bir çocukta ise ani bir hastalık veya kaza sonrasında ortaya çıkan CP’de tanı hemen konulabilir 

TANI SÜRECİNDE KULLANILAN LABORATUVAR YÖNTEMLERİ NELERDİR? 

1. Elektroensefalografi (EEG): Nöbetleri olan ya da bu konuda şüphe taşıyan çocuklarda yararlanılır. 

2. Bilgisayarlı Beyin Tomografisi veya Magnetik Rezonans Görüntüleme: Farklı kesitler alınarak 

beynin yapısı incelenir.  

3. Doğumsal metabolik hastalıkların saptanmasına yönelik olarak kan ve idrar örnekleri özel 

tetkiklerle incelenir. 

4.Göz ve işitme muayenesi yapılır. 

5. Hekimin uygun gördüğü aralıklarla kalça grafisi çekilir.(Kalça eklemlerinin yeterli derecede 

gelişip gelişmediğini ya da doğuştan kalça çıkığı olup olmadığını araştırmak amaçlı olarak yapılır. 

SEREBRAL PALSİYE NEDEN OLAN FAKTÖRLER NELERDİR? 

1. Beyin bir nedenle normal büyüme ve gelişimini gerçekleştirememesi 

2. Gebeliğin ilk aylarında, annenin geçirdiği kızamıkçık gibi enfeksiyonlar veya beyin gelişimini 

engelleyen anormallikler  

3. Doğum esansında, bebek yeterli oksijen alamaması 

4. Doğumu takip eden günler içerisinde, bebeğin geçirdiği menenjit gibi ciddi enfeksiyonlar beyin 

gelişimine engel olması 

5. Yaşamın ilk yıllarında geçirilen kazalar kalıcı beyin hasarına yol açması 

ÇOCUĞUNUZA SEREBRAL PALSİ TANISI KONULDUĞUNDA NELER 

YAPMALISINIZ? 

Serebral palsi kesin tedavisi olan bir hastalık değildir. Ancak, ne kadar erken teşhis edilirse, çocuğun 

gelişiminde o kadar olumlu katkılar sağlanabilir. Çocuk beynindeki sağlam bölgeleri kullanmayı 

öğrenerek, bağımsız bir yaşam sürebilir. Sürekli yeni tedaviler aramak yerine, çocuğunuzun mevcut 

kapasitesini geliştirmesine yardımcı olun ve bağımsız yaşam becerileri öğrenmesini sağlayın.  
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KESİN TEDAVİSİ MÜMKÜN MÜDÜR? 

Serebral palsi terimi kalıcı bir rahatsızlığı anlatır. Bu hastalıkla ilgili yaşam boyu devam eder. Ancak, 

çocuk yaş ilerledikçe uygun tedavi yaklaşımlarının katkı ve desteği ile bu sorunlara uyum sağlamayı 

onlarla başa çıkmayı öğrenebilir. Tedavi, hastalığı tamamen yok edemese de iyileşmeler sağlar. 

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN KONUŞMA PROBLEMLERİ GEÇİCİ 

MİDİR? 

Konuşmanın gelişimi birden çok faktöre bağımlıdır. Öncelikle çocuk, ağız çevresi kasların 

kontrolünü öğrenmelidir, duygusal olarak gelişmelidir; ve bilişsel yeterlilikler kazanabilmelidir. Bazı 

serebral palsili çocuklar konuşmayı öğrenme konusunda hiçbir sıkıntı yaşamazken, diğerleri yardıma 

ihtiyaç duyabilir. 

TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR? 

Bu hastalığın üç çeşit tedavisi vardır, üçü bir arada yapılır. Birincisi fizik tedavi, ikincisi oyun, 

üçüncüsü okul eğitimidir. Beyin felçli çocuğun eğitiminde güçlüklerle karşılaşabilirsiniz. Çocuğunuz 

ellerini kullanamasa, konuşamasa bile, gözleri ve kulaklarıyla, öğretmeni takip edebilir.  Ayrıca 

yaşıtlarıyla bir arada olması çocuğunuzun ruh sağlığını koruyacaktır. 

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUĞUM YÜRÜYEBİLECEK Mİ? 

Aileler hastalık teşhis edilir edilmez bu soruya cevap bulmak 

isterler Herkes bu konuda endişelidir, fakat yanıt ancak çocuk 

büyüdükçe netleşir. Serebral palsili birçok çocuk, yedi yaş 

veya üzerinde oluncaya kadar yürümeye başlamayabilir. 

Daha az ciddiyette etkilenmiş olan çocuklar daha erken 

başlayacaktır. Hafif ve orta dereceli serebral palsilerin çoğu 

yürümeyi öğrenebilirler.  

SEREBRAL PALSİLİ ÇOCUK VE AİLELERİNE 

YARDIM EDECEK KURULUŞLAR NERELERDİR? 

 

1. Çocuk doktoru. Çocuğu genel sağlık sorunları açısından değerlendirip gerekli hallerde uzmanlara 

yönlendirir. 

2. Nöroloji uzmanı. Özellikle tanının konulması ve süreç içinde gelişebilecek diğer nörolojik 

sorunların(sara nöbeti gibi) üstesinden gelinmesi için yardım alınmalıdır. 

3. Ortopedist 

4. Fizyoterapist. Çocuk ve aileyle birlikte çalışır. Öncelikle aileye çocuğa en iyi nasıl yardım 

edebileceklerini öğretmelidir. 

5. İş-uğraşı terapisti 

6. Psikolog. Duygusal durum ve davranışlarla ilgili sorunlarda yardım alınmalıdır. 

7. Çocuk gelişim uzmanı 

8. Özel eğitim öğretmeni 

9. Diş hekimi 

10. Oral-motor terapisti 

11. İşitme tedavisi uzmanı 

12. Konuşma terapisti 

 

KAYNAKÇA 

 

 Serebral palside fizyoterapi, A Livanelioglu, M Kerem Günel, Hacettepe Üniversitesi, Özbek 

Matbası, 2009, Ankara. 

 http://www.sercev.org.tr/i-47-sercev/serebral-palsi-nedir.html 
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6.1.3. İŞİTME ENGELLİ BİREYLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

Murat BAYRAKDAR 

Dosteller İşitme Engelliler  

EÇEM  ve  İ.Ö.O. 

Müdür Yardımcısı 

  

Hülya DEVRİLMEZ  

Dosteller İşitme Engelliler  

EÇEM  ve İ.Ö.O   

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni   
 

Esra UYSAL 

Dosteller İşitme Engelliler  

EÇEM  ve İ.Ö.O   

 

İŞİTME ENGELLİ BİREYİN TANIMI 

Herhangi bir nedene bağlı olarak, sesleri kısmen veya tamamen duymayan, buna bağlı olarak 

konuşma, dil ve iletişim sorunları yaşayan bireylerdir. 

İŞİTME ENGELİ NEDİR? 

İşitme kaybından dolayı çocuğun konuşmasında yaşadığı gecikme durumu, işitme kaybının 

kişinin yaşamında engel oluşturması durumudur. Çok hafif dereceden çok ileri dereceye kadar 

farklılık gösterebilir. 

 Çocukların konuşmayı öğrenmelerinde işitmenin çok önemli bir rolü olduğu yadsınamaz. 

İşitme sözel iletişimin bir parçasıdır. İşitmenin gerçekleşebilmesi için; sesin olması, kulağa ulaşması, 

o sesin insan kulağının alım sınırları içinde olması, işitme geçit yolunu  dış, orta, iç kulağı aşması, 

işitme merkezine ulaşması ve algılanması gerekmektedir. 

 İşitme engelli çocuklar, ihtiyaçlarını sözlü olarak ifade etmede yetersiz kalırlar. Aileleri ve 

arkadaşları onların duygu ve düşüncelerini anlamakta zorlanabilirler. Böyle durumlarda işitme engelli 

çocukların kendilerine olan özgüvenleri zedelenebilir. Bu  da topluma uyumlarını olumsuz 

etkileyebilir. Küçük yaştan itibaren işitme engelli çocuklara işiten çocuklardan farklı davranmayarak, 

onları engellerine rağmen bu toplumun etkin bireyleri haline getirebilmek için okul ve aile işbirliği 

yapmalı, çocuk için mümkün olan en uygun öğrenme ortamları sağlanmalıdır. İlçemizde 0-18 yaş 

arası işime engelli öğrencilere hizmet sunan Dosteller İşitme Engelliler Erken Çocukluk Eğitim 

Merkezi Anaokulu ve İlköğretim okulu çocuğunuza en uygun eğitimi vermek için siz değerli anne 

babaları beklemektedir. 

İŞİTME ENGELİNİN NEDENLERİ NELERDİR? 

Doğum Öncesi Nedenler 

 Hamilelik döneminde annenin geçirdiği enfeksiyon veya hastalıklar (kızamıkçık, kabakulak, 

sarılık...) 

 Hamilelik döneminde annenin röntgen çektirmesi 

 Hamilelik döneminde otoksik ilaç ve alkol kullanımı 

 Hamilelik döneminde geçirilen kazalar 

 Kan uyuşmazlığı 

 Genetik faktörler 

 Akraba evliliği 

Doğum Anı Nedenler 

 Doğum sırasında meydana gelen komplikasyonlar(kordon dolanması,oksijensiz kalma) 

 Erken doğum 

 Bebekte kan değişimini gerektiren sarılık 

 Doğum sırasında baş, boyun ve kulakta görülen zedelenmeler 
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Doğum Sonrası Nedenler 

 Orta veya iç kulak yapılarında zedelenme 

 Çocukluk hastalıkları(havale,menenjit,kızamıkçık,kızıl...) 

 3 aydan fazla süren kronik orta kulak iltihabı 

 Çocukluk yaralanmaları(kafatası kırıkları-çatlakları, baş veya kulaklara  şiddetli darbe, çok 

yüksek  sese maruz kalma ve zarar verecek şekilde kulağa sokulan cisimler) 

Bunlara rağmen işitme yetersizliğinin bilinmediği durumlar da vardır. 

İŞİTME ENGELİNİ AİLELER NASIL FARK EDER? 

Ülkemizde bazı hastanelerde yenidoğan her bebeğe İŞİTME TARAMA çalışmaları 

yapılmaktadır. Her yenidoğan bebeğin bu testten geçmesi erken tanı, erken cihazlandırarak seslerin 

bebeğe iletilmesinin sağlanması, aile eğitimi verilmesi, dil edinimi için kritik yaş geçmeden işitme 

engelli çocuğun alıcı ve verici dilini geliştirebilmesi için atılacak önemli bir adımdır. 

 Çocuğunuzun işitme engelini fark etmek çok kolay değildir. Çünkü işitme kaybının 

dereceleri çok hafif ile çok ileri derece arasında değişiklik göstermektedir. İleri ve çok ileri 

derecedeki işitme kayıpları daha fazla olumsuz etkiye neden olduğundan fark ediliyor olsa da hafif ve 

orta düzeydeki işitme kayıpları gözden kaçmakta ve konuşma bozukluklarına neden olmaktadır. Bu 

nedenle mümkünse her bebeğe ve çocuğa işitme tarama testi yapılması, bu mümkün olamıyorsa riskli 

gruplara test yapılması gereklidir. 

Bununla birlikte anne babanın dikkati ve gözlemleri de önemlidir.  

1. Uyuyan bebeğiniz gürültüde uyanıyor, refleksif bir tepki veriyor mu? Göz kırpıyor mu? 

2. Ani yüksek ses çıktında irkiliyor mu? Tepki veriyor mu? Korkuyor mu? 

3. Daha büyük çocuklarda arkasından ses çıkarıldığında sese tepki veriyor mu? Zil ve telefon 

çaldığında, kapıya veya telefona yöneliyor mu? İsmi seslenildiğinde, köpek havladığında 

dönüp bakıyor mu? 

  Bu sorulara verdiğiniz cevaplarda, sizleri şüpheye düşüren bir durum varsa hastanelerin 

odyoloji bölümlerine gidip işitme testi yaptırmanızı öneririz.  

İşitme engellilerin topluma uyumunda bir çok faktör bulunmakla birlikte en önemlileri; 

 Erken tanı  

 Erken cihazlandırma (uygun cihaz belirlenmesi ve kullanım sürekliliğinin sağlanması) 

 Erken ve uygun eğitim  

 Erken aile eğitimi ve desteğidir. 

ERKEN TANININ ÖNEMİ NEDİR? 

Erken Tanı: İşitme kaybının mümkün olan en erken dönemde, özellikle bebeklikte farkına varılması 

önemlidir. Bu nedenle erken yaşta işitme kaybının tanısının konulabilmesi, cihazlandırmanın erken 

yapılabilmesinin yanı sıra uygun eğitim ortamlarının ve yaşantılarının sağlanması, işitme engelli 

çocukların ileriki yaşantılarının ve eğitimlerinin kalitesinin artmasına, anadillerini akranlarına yakın 

bir düzeyde edinebilmelerini sağlayacaktır.  

İŞİTME ENGELLİLERDE EĞİTİME NE ZAMAN BAŞLANMALIDIR? 

Erken ve Uygun Eğitim: Çocuğa işitme engelli tanısı konulduktan hemen sonra özel bir eğitim 

programı uygulanmaya başlanmalıdır. Anadil ve konuşmayı öğrenmede yaşamın ilk üç yılı en kritik 

evreyi oluşturmaktadır.  Bu kritik dönemde eğitim almasını sağlamanız çocuğunuz için son derece 

önemlidir. 

Çocuğumun Eğitim Alabilmesi İçin Ne Yapmalıyım? 

Kadıköy Rehberlik Araştırma Merkezine başvurarak çocuğunuzun eğitim ihtiyacının 

belirlenerek  yönlendirilmesini ve eğitim almasını sağlamalısınız.  

İstanbul’da 0-6  yaş grubu işitme engellilere eğitim veren tek devlet okulu Dosteller İşitme 

Engelliler Erken Çocukluk Eğitim Merkezi Anaokulu ve İlköğretim okulu  ilçemiz sınırlarında 

hizmet vermektedir. (Tel:0216 358 09 61)  
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ERKEN CİHAZLANDIRMA ÖNEMLİ MİDİR?  

İşitme kalıntısı, işitme eşiğinin altında kalan ve uyarıldığında sesleri beyne iletebilen duyu alanıdır.  

Cihazlandırma çocuğun Var olan işitme kalıntısını en etkili biçimde kullanmasına yardım eder. 

 

ANNE BABALAR CİHAZ KULLANIMINDA NELERE DİKKAT ETMELİDİR? 

Cihaz kullanımında önemli olan, işitme kaybı olan bireye en uygun işitme cihazının seçilerek cihaz 

kullanımında sürekliliğin sağlanabilmesidir. İlk kullanılmaya başlandığında, özellikle çocuklar cihaz 

takmayı reddedebilirler. Sesleri ayırt etmeyi  henüz öğrenmedikleri için duydukları sesler onlara 

anlamsız ve rahatsız edici gelir. Özellikle gürültülü ortamlarda çok fazla rahatsızlık duyarlar.  Cihaz 

kullanımında çocukları teşvik etmeleri gerekir. Çocuğun cihaz kullanım süresini arttırmak amacıyla, 

kullanacağınız çeşitli ödüllendirme yöntemleri, çocuğun cihaza alışmasına yardımcı olacaktır. Zaman 

içinde çocuk işitme cihazına alıştıkça seslerin ayrımına varacak ve işitme cihazından yarar sağlama 

oranı da artacaktır. Bu konuda sizler  sabırlı olmalı, çocuğunuzun  cihaza alışması ve onu kendinden 

bir parça olarak görebilmesinin zaman alacağını  hatırlamalısınız. 

Çocuk büyüdükçe, kulağı da büyüyeceğinden belirli zaman aralıklarında gerekli kontrollerin yapılıp, 

kulak kalıbının mutlaka değiştirilmesi, eğitim almaya başladıktan sonra da dinleme seviyesi 

değişeceğinden cihazın ses ayarlarının düzenli olarak ayarlanması gerekir. Eğer çocuğun iki 

kulağında da işitme engeli varsa, her kulak için ayrı cihaz kullanılmalıdır. Çift cihaz kullanımı 

çocuğun iletişim becerilerinin gelişiminde etkili olacak, sesin yönünün tayinini kolaylaştıracak 

eğitim-öğretim ortamlarından daha etkin bir şekilde yararlanılmasını olanaklı kılacaktır.  

Kulak Kalıbı : Eğer kulak kalıbı kulağa uygun değilse veya tam olarak yerine oturmuyorsa, bu 

durum öğrenciye rahatsızlık verebilir. Aynı durum kulak kalıbında bir hasar olduğunda da geçerlidir.  

Cihazdan rahatsız edici bir tiz sesi duyulur. Kulak kiri, kulak kalıbını tıkayarak işlevini yerine 

getirmesine engel olur. Bu nedenle belirli aralıklarla kulak kalıbının cihazdan çıkarılarak ılık, sabunlu 

su ile temizlenmesi gerekir.    

Bitmiş Piller: Çocuğun tepkilerinin azalması pillerin bittiğini gösterir.  Pillerin bitmeden 

değiştirilmesi, öğrencilerin belli aralıklarla azalan sese karşı karşıya kalmasını önleyecektir. Pillerin 

artı ve eksi yönlerine dikkat edilerek takılması gerekir.   

Açma Kapama Düğmesi: Cihazlarının açık olup olmadığı kontrol edilmelidir. Öğrenciler, cihazı ilk 

kullanmaya başladıklarında sıklıkla düğmesini kapalı tutma eğiliminde olabilirler. Öğrenciler cihaz 

kullanımına alıştıktan sonra, cihazın sürekli açık olması konusunda daha dikkatli olacak, cihazlarını 

kontrol etmeyi öğreneceklerdir. Günde en az bir kez cihaz kontrolüne devam etmelisiniz. 

Kulakta oluşan yaralar : Kulakta bir enfeksiyon veya yara bulunması durumlarında cihaz kesinlikle 

kullanılmamalıdır. Sağlık uzmanından yardım almalısınız. 

Çocuğunuzu , cihazını kaybetmemesi ve koruması konusunda bilinçlendirilmeli  ve gerekirse yaşı 

küçük öğrenciler için cihaz, bir gözlük ipi yardımıyla boynuna asılarak düşmemesi için önlemler 

alınmalıdır. 

Buşon: İşitme kayıplı cihaz kullanan çocukların 6 ayda bir KBB muayenesi yaptırması, dış kulak 

kanalında oluşan buşonların temizlenmesi açısından önemlidir. Dış kulak yolunda kulak kirinin 

birikip katılaşmasıyla oluşan buşonlar, cihazla yükseltilerek kulağa gelen seslerin iletilmesini 

engeller. 

 

İŞİTME KAYIPLI ÇOCUĞUN DİNLEME BECERİSİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN NELER 

YAPABİLİRSİNİZ 

o  İşitme kaybına değil, işitme kalıntısına yoğunlaşın  

o  İşitme Cihazlarında ortaya çıkan arızaları hemen giderin ve cihazları doğru volümede 

kullanın.  

o  Ev içindeki seslere dikkat çekin. Suyun çıkardığı şır sesini dinleterek tekrarlamasını istemek 

tencereye vurarak çıkan sesi dinlemesini sağlamak gibi 

o   Sandalye kapmaca, müziğin ritmine göre hareket etme, şarkı – tekerleme söyleme gibi sesli 

oyunlar oynayın.  
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o  Görsel ipuçlarını fazla vurgulamadan çocuğu işitme kalıntısını kullanmaya yönlendirmek. 

Dudak okumayı kolaylaştırmak amacıyla abartılı ağız hareketleri yapmamak, konuşmanın ritim 

ve hızını bozmayın. 

o Sesleri fark ettiğiniz anda onun da fark etmesini sağlayın 

o Gözlerinizi iyice açarak kulağınıza dokunun ve “sesi duydun mu?” sorusunu yöneltin. 

o Dinleme ve işitme becerilerinin geliştirilmesi için uygulanan sesleri ayırt etme çalışmalarında 

öncelik kaba seslere verilmelidir.  Kaba sesler gök gürültüsü, hayvan sesleri gibi doğada oluşan 

seslerle, makine alet ve araçlardan çıkan sesler gibi evde, okulda, sokakta duyulabilen seslerdir. 

o Bilinenden bilinmeyene, yakından uzağa, basitten karmaşığa doğru bir sıra izleyin.  

o Ses ve ses kaynağını eşleştirin (örn: köpek ve hav hav sesi) 

o Sese karşı herhangi bir tepki verdiğinde onu ödüllendirin 

o Çocuğunuz için eğlenceli olacak dinleme alışkanlıkları geliştirin. 

 

 

İŞİTME KAYBI OLAN ÇOCUĞUNUN KONUŞMA GELİŞİMİNİ DESTEKLEMEK İÇİN 

NELER YAPABİLİRSİNİZ 

 

o Çocuğunuzun boy seviyesine inerek yüzünüze bakmasını, dudak hareketlerinizi ve 

mimiklerinizi takip etmenizi sağlayın. 

o Normal bir ses tonu ile konuşun. Dudaklarınızı abartmayın. 

o Sesiniz ve konuşma şekliniz eğlendirici olsun. 

o Dil tekrarları yapın.  

o Öğrenme için deneyimler yaratın 

o Temizlik yaparken, yemek yaparken, alışverişe ve arkadaş ziyaretine giderken yaşantıların 

sözel dilini paylaşın 

o Hikaye kitabı bakın. Birbirini takip eden resimleri olan hikaye kitaplarını seçin ve çocuğunuzla 

paylaşın 

o çocuklar için okuduklarını anlamaları için kavram gelişimi üzerinde önemle durmamız gerekir. 

o Kavram gelişiminde araç olarak bilgisayarı çocuğunuzla birlikte kullanın. Bilgisayarda 

kavramların (Örneğin meyveleri tek tek göstermek) resmini gösterip söyleyin. 

o Ortak ilgiyi sağlayın,  

o Çocuğunuzun her zaman aktif katılımını sağlayın. Unutmayın ki lisan yaşanırken öğrenilir. 

o  Çocuğunuzu konuşması için cesaretlendirin, ona şans tanıyın. İyi bir dinleyici olmayı deneyin. 

o Konuştuğu zaman ona karşılık verin. 

o Söyleyemediği kelime ya da ifadeleri tamamlayın. 

o Kelimeleri tekrarlayarak cümle içinde kullanın. 

o Konuşurken dikkat dağıtıcı vücut hareketlerinden kaçının. 

o Yeni kelimeler kullanarak kelime hazinesi geliştirin. 

o Yanlış ifadeler kullandığında tekrarlayarak düzeltin. 

o  Çocuğunuz bir fikrini ifade ettiğinde daha fazla bilgi ekleyerek düşüncesini geliştirin. 

 

A- Anne ve Babanın Konuşmalarında Uyması Gereken Kurallar 

o Yaşadığınız an ve bulunduğunuz mekân hakkında konuşun. 

o Çocuğunuzun söylediklerini anlamanız daha kolay olacağı için Çocuk merkezli konuşun, onun 

ilgisini çeken konuları saptayın. 

o Basit ve kısa cümleler kullanın. 

o Çocuğunuza yönelik konuşun. 

o Her şeyin adını kullanın 

o Çocuğunuzun duygularını ve düşüncelerini tahmin ederek ona ifade edin. 

o Çocuğunuzun yanıtlaması için ona fırsat verin. 

o Anlaşılıncaya kadar mesajı tekrarlayın. 

o Konuşurken kullanacağınız tek kelimeyi cümleye dönüştürün (cümle içinde kulanın) 



127 
 

o Belirli bir konu üzerinde konuşun Dosteller İşitme Engelliler Erken Çocukluk Eğitim 

Merkezinden İşitme Engelli çocuklarla yapılan ve sizlerle aşağıda paylaşılan ders 

uygulamasında da örneklendiği gibi Sosyal bağlam ve rutinleri kullanın.  Maç kaç kaç bitti? 

Maçı kim kazandı? Kimler iyi oynadı? Bugün hangi gün? Hava nasıl? gibi sosyal bağlam ve 

rutinleri kullanmanız çocuğunuzu anlamanızı dolayısıyla konuşmasını teşvik edecektir 
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6.1.4. GÖRME ENGELLİ BİREYLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

Özlem OCAK 

Kadıköy RAM 

Görme Engelliler Sınıf Öğretmeni 

AİLELER 0-3 YAŞ BEBEKLİK DÖNEMINDE GÖRME ENGELLİ BEBEKLERİ İÇİN 

NELER YAPABİLİRLER? 

 İlk yapılması gereken bebeğin görme yetersizliği olduğunu öğrendikten sonra kabullenme 

aşamasını en kısa sürede geçmektir. Kabullenme aşaması ne kadar uzarsa bebeğin eğitimi de o 

kadar gecikmiş olur. 

 Bebeği mümkün olduğunca kucağınıza almalı ve ona dokunmalısınız. Ayrıca onunda size 

dokunmasına izin vermelisiniz. 

 Yüz üstü yatarken başını yukarı kaldırması için bebeğin beşiğinin üstüne ses çıkaran oyuncaklar 

asılabilir.  

 Yüz üstü yatarken başını bir taraftan diğer tarafa çevirmesi için el şaklatılarak, alkış yapılarak, 

seslenerek bebeğin diğer tarafa başını çevirmesi sağlanabilir. 

 Bebek yatar durumdayken oyuncakları başının üstünde sallayın ilgisini çekmeye ve böylece başını 

ve göğsünü kaldırmasını sağlayın. 

 Yüzüstü yatarken göğsünü yukarı kaldırırken kollarıyla destek sağlaması için 30cm yakınında 

değişik sesler çıkaran oyuncaklar sallanmalı, kendisine seslenerek ilgisi çekilmeye çalışılmalı.  

 Yüz üstü yatarken arkaya yuvarlanması için bebeğin arkasından kendisine seslenilir, değişik sesler 

çıkaran oyuncaklarla ilgisi çekilmeye çalışılır. 

 Güvenli bir ortamda nesnelere ulaşmak için cesaretlendirmek amacıyla bebek güvenli bir yere 

oturtulur. Değişik sesler çıkaran, değişik dokulara sahip oyuncakları ve materyaller ilk önce eline 

verilir ve incelemesi sağlanır. Daha sonra bu oyuncakları sesler çıkartarak ilgisini çekecek şekilde 

önüne koyulur, ya da etrafına koyulur. Böylece bebek oyuncakları yeniden eline almak isteyecek 

ve ulaşmaya çalışacaktır.  

 Destek verilerek 3–5 dakika oturma pozisyonunda durmasını sağlamak için ilk aşamada bebeği 

kendisini güvende hissetmesi sağlanmalı. Otururken yanlarına yastık konulmalı. Bebek 

göremediği için mutlaka onun yanında olduğunuzu hissettirmeniz için ona seslenmeli ve 

dokunuyor olmalısınız. Böylece bebek ilk önce kendini güvende hissedecektir. Daha sonraki 

aşamalarda çocuğun oturmayı istemesini sağlamalısınız. Bunun içinde bebeğe otururken yapılacak 

bebeğin hoşuna gidecek etkinlikler yaptırmalısınız. 

 Bebeğin hareket etmesini ve bu hareketleri geliştirmesi için bebek yatarken ellerini, kollarını, 

ayaklarını tutup çeşitli hareketler yaptırılmalı. Bunları yaptırırken bebeğin hoşuna gitmesini 

sağlamak gerekir. Ayrıca bebeği kucağa alıp dans etmek, gezmek de bebeğin bazı hareketler 

geliştirmesi sağlanabilir. 

 Yetişkinin eli bebeğin ayağına değdirildiğinde onu itme davranışı göstermesini sağlamak için 

bebeğin ayağını gıdıklamalı, eliniz farklı ısılarda iken ayağına dokunmalısınız. 

 Çocuğun annenin nerede olduğunu anlayabilmesi için mutlaka adıyla hitap edilmesi gerekir.  

 Düşürülen bir nesneye ulaşmasını sağlamak için değişik sesler çıkaran nesneleri yakınındaki bir 

yerlere düşürerek ilgisini çekmek gerekir. Yanına sevdiği bir oyuncak düşürülebilir. Böylece 

bebek bu oyuncağı almak isteyecek ve ulaşmaya çalışacaktır.  

 Bebeğe mümkün olduğunca fazla bilgileri sağlayacak dokunmalara izin verilmeli. Bir kutunun 

içine farklı dokunma parçaları konulup bunlar doku özellikleri ve yarattığı duyu tanımlanabilir. 

Örn:  ‘‘ bu tahta pürüzlüymüş, tahta sertmiş’’. Plastiğe dokunduğunda ‘‘plastik tahtaya göre 

yumuşakmış’’ gibi sözlerle materyalleri tanıtabiliriz. 

 İşitme ve hissetmeyi koordine etmesini sağlamak için bebeğe değişik sesler çıkaran oyuncaklar 

verilmeli. Bunları sallaması ve incelemesi sağlanmalıdır. Evdekiler, annesi, babası ve kardeşleri 

ona devamlı seslenmeli ve onunla konuşmalıdır. Böylece bebek annesinin ve babasının sesini 

tanıyacak ve bu duyduğu seslerin hepsine farklı tepkiler verecektir. 
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AİLELER 3-6 YAŞ OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN 

NELERİ BİLMELİ VE NELER YAPABİLİRLER? 

 Engeli olmayan çocuklar için okul öncesi eğitim ne kadar gerekliyse engelli çocuklar için okul 

öncesi eğitim daha da önemli ve gereklidir.  

 Öncelikle Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde zorunlu eğitim çağının 36 aydan başladığını ve 

gerekirse çocuğun performansına göre ilgili RAM’ın kararıyla 73-84 aya kadar okul öncesi 

eğitimin 1 yıl daha uzatılabileceğini bilmekte yarar var. 

 Çocuğunuzu diğer çocuklardan farklı görmeyin.Diğer çocuklar için uygulanan bütün kurallar 

(Uyku saati, yemelerden sonra el yıkama…. gibi)sizin çocuğunuz içinde gereklidir. 

 Çocuğunuzun sadece öğrenme yönteminin farklı olacağını unutmayın. Engeli olmayan çocuklar 

birçok beceriyi (yemek yeme, el yıkama, diş fırçalama gibi) görerek ve çok az yardımla 

öğrenebilirken görme engelli çocuğunuz bu becerileri öğrenirken sizin vereceğiniz sözlü bilgilere 

ve bazen de fiziksel yardımınıza ihtiyaç duyacaktır. 

 Örneğin düğme iliklemeyi öğrenirken önce sizin çocuğunuzun ellerinden tutarak ve ne yapması 

gerektiğini söyleyerek birlikte yapmanız ve daha sonrasında bu yardımları azaltmanız 

çocuğunuzun becerileri öğrenmesini kolaylaştıracaktır. 

 Çocuğunuz hiç görmüyorsa kabartma yazı öğrenme öncesinde parmaklarındaki algıyı geliştirmek 

adına evde çeşitli çalışmalar yapmanız yararlı olacaktır.Mercimeklerle pirinçleri karıştırıp sonra 

ondan ayırmasını istemek, yoğurma malzemelerine şekil vermek gibi…. 

 Çocuğunuz az görüyorsa kalın uçlu kalemlerle karalama, sınırlı alan boyama vb çalışmalar yararlı 

olacaktır. 

 Çocuğunuzla dışarıya çıktığınızda ya da farklı bir ortama gittiğinizde ona çevresindeki eşyalar, 

olaylar hakkında devamlı bilgiler verin, sorular sormasını sağlayın. Nasılsa görmüyor 

anlayamayacaktır diye düşünmeyin. Bu hem onun çevresinde olan ilgisini artıracak hem de 

iletişim kurmanız dil gelişimi için yararlı olacaktır. 

 Görme engelli çocuklar güvenli bir ortam hazırlanarak ya da bir jimnastik salonunda koşmaları, 

hoplamaları, zıplamaları sağlanmalıdır ki kaba motor becerileri gelişebilsin. 

AİLELER 7-14 YAŞ İLKÖĞRETIM DÖNEMİNDE GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN 

NELERI BİLMELi VE NELER YAPABİLİRLER? 

 Görme engelli çocukların eğitim görebilecekleri eğitim ortamları Yarı Zamanlı Kaynaştırma, Tam 

Zamanlı Kaynaştırma, Normal okul bünyesinde Görme Engelliler Sınıfı ve Görme Engelliler 

İlköğretim Okullarıdır. 

 Çocuğunuzu eğitim ortamının belirlenmesinde adresinizin bağlı olduğu RAM’da çocuğunuzla 

ilgili gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra RAM’ın hazırlamış olduğu rapor doğrultusunda okula 

yerleştirilmesi yapılacaktır. (Bknz RAM) 

 Çocuğunuz Tam Zamanlı Kaynaştırma Eğitimine alınmış olması demek bütün derslerini normal 

akranlarıyla aynı sınıf ortamın da alacağı anlamındadır. Ancak çocuğunuz için Sınıf Öğretmeninin 

bir BEP hazırlaması gerekmektedir. 

 BEP ise Bireyselleştirilmiş Eğitim Planıdır. Öğretmen öğrencinin  performansına uygun, sınıf 

müfredatından ayrı bir plan hazırlar ve bunu destek eğitim odasında öğrenciyle birebir çalışır. BEP 

öğrencinin ihtiyacına göre bütün derslerden hazırlanacağı gibi sadece okuma yazma ve matematik 

gibi birkaç dersten de hazırlanabilir. 

 BEP hazırlama sürecinde yapılacak olan BEP toplantılarına ailelerin katılması gereklidir. 

 Görme engelli öğrenci hiç göremiyorsa kabartma yazı, az görüyorsa büyük puntolu yazılarla 

okuma yazmayı öğrenecektir. 

 Matematikte ise küp taş kasa ya da abaküs ile işlem becerilerini öğrenecektir. 

 Engeli olmayan öğrenciler için birçok görsel materyal eğitimde kullanılabilirken görme engelli 

öğrencinin eğitiminde gerçek nesneler(bitkiler konusunda kök çeşitleri için yumru köklü bitkiler 

vb),küçük modeller, kabartma haritalar gerekli olmaktadır. Bunların temininde ya da 

hazırlanmasında ailenin katılımı yararlı olacaktır.   

 Yarı Zamanlı Kaynaştırma ise öğrencinin bazı dersleri görme engelliler sınıfında, bazı dersleri ise 

normal akranlarıyla birlikte alacağı anlamındadır. 
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AİLELER 14-18 YAŞ DÖNEMDE GÖRME ENGELLİ ÇOCUKLARI İÇİN NELER 

YAPABİLİRLER? 

 Ortaöğretime devamlarında da yine RAM’ın yerleştireceği bir eğitim ortamında öğrenci eğitim 

alacaktır. 

 Tam Zamanlı Kaynaştırma, 

 Ortaöğretimde ve üniversitede derslerde not tutma zor olacağından taşınması ve kullanımı kolay 

bir kayıt cihazı çocuğunuz için yararlı olacaktır. Ya da arkadaşlarından aldığı notları ona okuyup 

kabartma yazıyla kendi notlarını tutması daha sonra tekrarlarını yapabilmesi için yararlı olacaktır. 

 Çocuğunuzun kendine yeterli bir birey olabilmesi için artık ona da ev içinde ve dışında görevler 

verin. Yatağını ve dolabını siz düzeltmeyin ona öğretin ve onun düzeltmesini sağlayın. Küçük alış 

verişler yaptırın. Önce siz yanındayken ona sözlü ifadelerinizle yardımcı olarak alışverişi yaptırın. 

Daha sonra bu yardımları giderek azaltın ve bağımsız yani tek başına alışveriş yapmasını sağlayın. 

 Çocuğunuz okula kendi başına gitmek istiyorsa ve baston kullanma gibi bağımsız hareket 

becerilerini gerçekleştirebiliyorsa öncelikle en uygun yol güzergâhını belirlemeniz gerekecektir. 

Daha sonra çocuğunuzla birlikte birkaç kere belirlediğiniz yolu birlikte gitmelisiniz. Ancak yol 

üzerinde bulunan ve çocuğunuzun yönünü tayin edeceği işaretleri ona anlatmalısınız. Köşede ağaç 

var sonra sola döneceğiz, düz devam ederken fırın var, fırından sonra sağa dönünce gibi kolayca 

tanınan ve sürekli bilinen çevrede sabit yerleşimi olan herhangi bir tanıdık ses, koku, ısı veya 

dokunsal uyaranlarla ilgili bilgileri vermek gerekir. 
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6.1.5. YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUK (OTİZM, ASPERGER, RETT SENDROMU) 

 

Gülşah TOPALOĞLU 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

 

OTİZM NEDİR? VE OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR? 

Otizm, çoğunlukla yaşamın ilk üç yılında fark edilen, her kültürde, dünyanın her yerinde görülmekte 

olan ve erkeklerde kızlara oranla daha yaygın olan gelişimsel bir bozukluktur. Otizmde sosyal 

ilişkilerde güçlük, iletişimde bozukluk, sınırlı ilgi ve takıntılar görülmektedir. 

Otistikler aşağıdaki tipik davranışların en az yarısını gösterirler. Bu semptomlar çok hafif ya da çok 

şiddetli olabilir. Her bir semptomun etkisi de diğerinden farklı olabilir. Ayrıca, Bu davranışlar birçok 

farklı sebeple ve yaşlarına uygun olmayacak bir şekilde sergilenebilir. 

 Diğer Çocuklarla ilişki kurmakta zorluk 

 Her şeyin aynı olmasını istemek, rutin yaşama bağlılık, değişikliklere aşırı tepki vermek 

 Uygunsuz ve sebepsiz gülmek ve ağlamak 

 Tehlikeye karşı duyarsızlık 

 Göz temasının çok az ya da hiç olmaması 

 Sürekli aynı oyunları oynamak 

 Acıya karşı duyarsızlık 

 Ekolali (Cevap vermek yerine, kendisine söylenenleri aynen tekrar etmek) 

 Yalnız kalmayı tercih etmek 

 Temastan, kucağa alınmaktan ya da sevilmekten hoşlanmamak 

 Objeleri kendi etrafında çevirmek 

 Seslere karşı aşırı duyarlılık ya da aşırı duyarsızlık 

 Objelere gereksiz yere bağlanmak 

 İhtiyaçlarını belirtmekte zorlanmak. Konuşma yerine hareketlerle ihtiyaçlarını belirtmeye çalışmak 

 Aşırı hareketlilik ya da aşırı hareketsizlik 

 Bir sebep olmadan strese girmek, üzüntü duymak 

 Normal öğrenme metotlarına karşı duyarsızlık 

 Motor hareket gelişiminde düzensizlik. (Topa vuramaz ama küpleri üst üste dizer) 

OTİZM TANISI KİMLER TARAFINDAN NASIL KONUR? 

 Çocuk ve Ergen Psikiyatrı 

 Çocuk Nörologu tarafından konur. 

 Çocuğun davranışları hakkında ayrıntılı gelişim öyküsü alınır. Ayrıntılı gelişim öyküsü anne baba 

gibi çocuğun birinci derece yakınlarından alınır. 

 Çocuğun davranışları doğrudan gözlemlenir. 

 Otizm için geliştirilmiş özgül psikometrik ölçümler kullanılır. 

OTİZM TANISI ALDIKTAN SONRA NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM? 

 Öncelikle oturduğunuz ilçedeki rehberlik araştırma merkezine başvurunuz. 

 Çocuğunuzun özel eğitim alması için gönderebileceğiniz özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerini araştırınız. 

 Seçtiğiniz özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ile ilgili bilgi toplayınız. Çocuğunuza nasıl bir 

eğitim verileceğini öğreniniz. Çocuğunuza eğitim verecek öğretmenle tanışınız. Eğitim verecek 

öğretmenin eğitimini öğreniniz. 

 Sosyal haklarınızın neler olduğunu öğreniniz. 

OTİZMİN SEBEBİ NEDİR? 

Otizme sebebi şu an için bilinmemektedir. Ancak otizmin sebebi ile ilgili olası görüşler vardır. 

Bunlar: genetik sebepler, anne karnında geçirilen kızamıkçık virüsü, doğum sırasında oksijensiz 

kalma gibi sebepler olarak sıralanabilir.  
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OTİZMİN TEDAVİSİ NASILDIR? 

Otizmin kesin bir tedavisi yoktur. Otizmin tedavisinde ağırlıklı olarak eğitsel yöntemler 

kullanılmaktadır. Otizmli çocukların tedavisinde biyolojik olarak ilaç tedavisi, diyet tedavisi ve 

vitamin tedavileri kullanılmaktadır.  Diyet ve vitamin tedavileri etkililiği bilimsel olarak henüz 

kanıtlanmamıştır. İlaç tedavileri psikiyatr ve nörologla tarafından uygulanmaktadır. Burada otizmi 

tedavi etmek değil ancak çocuğun takıntılarını azaltma, dikkatini artırma, saldırgan davranışarı 

azaltma gibi amaçla kullanılmaktadır. 

OTİZMLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER NELERDİR? 

1- Duyusal-Devinsel Terapi Nedir? 

Duyu Bütünleme Terapisi ve  İşitsel bütünleme Terapisi olmak üzere iki grupta toplanabilir. 

Duyu bütünleme terapisiyle beynin duyu işleme yeteneğini geliştirdiği, duyuların koordineli 

çalışmasını sağladığı ve bunun da otizmli çocuğun öğrenme ve gelişiminde etkili olduğu 

savunulmaktadır. Terapide, deri ve vücuda masaj,sallanma, denge hareketleri yapma vb. içerir.  

İşitsel bütünleme terapisi otizmli çocukların seslere aşırı duyarlı olmaları ve bu duyarlılığın davranış 

sorunlarına ve öğrenmeyi olumsuz etkilediği varsayımına dayanır. İşitsel bütünleştirme terapisinde 

otizmli çocuklara belli frekansların filtre edildiği müzikler kulaklıkla dinletilir.  

2- Etkileşimsel Oyun Terapisi Nedir? 
Etkileşimsel oyun terapisinde çocukla yapılandırılmamış oyun ortamında çocukla etkileşime giriir. 

Etkileşimi çocuk başlatır, terapist sürdürür. Terapide çocuğun önderliği izlenir. Terapist yakaladığı 

oyun fırsatlarıyla etkileşimi sürdürmeye çalışır. Etkileşimin keyif verici olması önemlidir.  

3- Uygulamalı Davranış Analizi Nedir? 

Otizmli çocuklar için uygun davranışların artırılması, uygun olmayan davranışların azaltılması, 

davranış değişiklerinin kalıcılığını ve farklı ortamlara genellemesini sağlamayı hedefler. Uygulamalı 

davranış analizi yöntemi otizmli çocukların öğretiminde sık kullanılan bir yöntemdir.Lovaas, 

PECS,TEACCH, ayrık denemeli öğretim çeşitleri vardır. 

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN DAVRANIŞ PROBLEMLERİ NELERDİR? 

Öfke nöbetleri, çevresine zarar veren davranışlar, kendisine zarar veren davranışlar, Stereotip 

hareketler ( sallanma, el çırpma, baş sallama, nesnelere hafif vurma ve çevirme, ışığa gözünü dikip 

bakma vb.)  korku ve fobiler, motivasyon ve dikkat problemleri, hiperaktivite, saplantılar, diş 

gıcırdatma görülür.  

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN DUYUSAL PROBLEMLER NELERDİR? 

 Dokunma duyusu ile ilgili problemler: Kucağa alınmak istememe, fiziksel temastan kaçınma, 

nesneleri ağzına alma ve yalama,sıcağı veya soğuğu fark etmeme, acıyı fark etmeme, tırnak 

kesmeme, saç kestirmeme gibi  

 Derin duyu İle İlgili Problemler: Derin duyu sistemi; kas, eklem ve beden farkındalığını kapsar. 

Vücut bölümleri ve vücudun algılanmasıyla ilgilidir. 

 İşitsel Problemler: seslere karşı aşırı hassasiyet, bazı seslere aşırı tepki verme ya da tepkisiz 

davranma. 

 Görsel Problemler: Parlak ve dönen nesneleri izleme gibi. 

 Hareket ve Denge İle Problemler: Hareket, denge, yerçekimi, tehlike gibi duyulardır. 

RETT SENDROMU NEDİR? 

Rett sendromu kızlarda görülen, en az beş ay normal gelişim gösteren genetik bir bozukluktur. Rett 

sendromuyla birlikte çocuklarda baş büyümesi yavaşlar, el becerileri yitirilir, takıntılı el hareketleri 

başlar. Zamanla denge bozuklukları görülür.  

ATİPİK OTİZM NEDİR? 

Otizm tanısını tam olarak karşılamayan ancak otizm belirtileri gösteren gruptur. Atipik otizm; hafif 

otizm belirtileri, yüksek işlevli otizm ya da kuşkulu otizm gibi durumlarda tercih edilen kategoridir. 

Kaynakça 

 Dr. Yeşim Fazlıoğlu, Uzm. Meral Eşme-Yurdakul, Otizm-Otizmde Görsel İletişim Tekniklerinin 

Kullanımı, Morpa Yayınları, 2005. 

 Prof. Dr. Gönül Kırcaali- İftar, Otistik Özellik Gösteren Çocuklara İletişim Becerilerinin 

Kazandırılması, YA-PA,2005. 

 Aydan Aydın, Otizmde İlk Adım, Epsilon, 2003. 
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6.1.6. DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) 

 

Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu 

Rehber Öğretmeni 

 

 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU NEDİR? 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, kalıcı ve sürekli olan dikkat süresinin kısalığı, 

engellenmeye yönelik denetim eksikliği nedeniyle davranışlarda ya da bilişte ortaya çıkan 

huzursuzluktur. Bunun sonucu olarak çocukta bulunduğu gelişim dönemine uymayan dikkatsizlik ya 

da aşırı hareketlilik vardır. 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN TÜRLERİ NELERDİR? 

Dikkat eksikliğinin, hiperaktif ve dürtüsel davranışlara dayanabileceği gibi, bu davranışlardan 

bağımsız bir şekilde ortaya çıkabileceğine dair yeterli kanıtlar bulunmaktadır. Üç tip bozukluk 

belirlenebilir; dikkat eksikliğinin ağır bastığı, hiperaktif-dürtüsel davranışların ağır bastığı veya hem 

dikkat eksikliği hem de hiperaktif-dürtüsel problemlerin eşit ağırlıkta görüldüğü bozukluk.  

DİKKAT BOZUKLUĞU’NUN BELİRGİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

1. Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara veremez ya da okul ödevlerinde, işlerinde ya da diğer 

etkinliklerinde dikkatsizce hatalar yapar. 

2. Çoğu zaman üzerine aldığı görevlerde ya da oynadığı etkinliklerde dikkati dağılır. 

3. Doğrudan kendisine konuşulduğunda çoğu zaman dinlemiyormuş gibi görünür.  

4. Çoğu zaman yönergeleri izlemez ve okul ödevlerini, ufak tefek işleri ya da iş yerindeki 

görevlerini tamamlayamaz (Karşıt Gelme Bozukluğuna ya da yönergeleri anlayamamaya bağlı 

değildir). 

5. Çoğu zaman üzerine aldığı görevleri ve etkinlikleri düzenlemekte zorluk çeker.  

6. Çoğu zaman sürekli zihinsel çabayı gerektiren görevlerden kaçınır, bunları sevmez ya da 

bunlarda yer almaya karşı isteksizdir.  

7. Çoğu zaman üzerine aldığı görevler ya da etkinlikler için gerekli olan şeyleri kaybeder (Örn. 

Oyuncaklar, okul ödevleri, kalemler, kitaplar ya da araç-gereçler). 

8. Çoğu zaman dikkati dış uyaranlarla kolaylıkla dağılır. 

9. Günlük etkinliklerde çoğu zaman unutkandır. 

HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU’NUN BELİRTİLERİ NELERDİR? 

 Hareketin niteliği, aşırı enerjik, gelişigüzel, organize olmamış ve hedef eksikliği olmasından 

dolayı sıklıkla alışılagelmiş aktivitelerden farklı gözükür. Hiperaktif çocukların, hareketlerini 

başkalarının isteklerine göre ayarlama veya gereken belirli durumlara göre düzenleme konusunda 

zorlandıkları görülmektedir. 

1. Çoğu zaman elleri ayakları kıpır kıpırdır ya da oturduğu yerde kıpırdanıp durur. 

2. Çoğu zaman sınıfta ya da oturması beklenen diğer durumlarda oturduğu yerden  kalkar. 

3. Çoğu zaman uygunsuz olan durumlarda koşuşturup durur ya da tırmanır (ergenlerde ya da 

erişkinlerde öznel huzursuzluk duyguları ile sınırlı olabilir) 

4. Çoğu zaman, sakin bir biçimde, boş zamanlarını geçirme etkinliklerine katılma ya da oyun 

oynama zorluğu vardır. 

5. Çoğu zaman hareket halindedir ya da bir motor tarafından sürülüyormuş gibi davranır. 

6. Çoğu zaman çok konuşur. 

DÜRTÜSELLİĞİN BELİRTİLERİ NELERDİR?  

1. Çoğu zaman soru sorulmadan önce cevabını yapıştırır. 

2. Çoğu zaman sırasını bekleme güçlüğü vardır. 

3. Çoğu zaman başkalarının sözünü keser ya da yaptıklarının arasına girer (Örn, başkalarının 

konuşmalarına ya da oyunlarına karışır). 
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DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU DAHA ÇOK HANGİ YAŞ 

GRUPLARINDA TESPİT EDİLİR? 

 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, taşıdığı davranış örüntüleri nedeni ile daha çok 

okul yıllarında göze çarpar. Özellikle hiperaktivitenin baskın olduğu tip, okul öncesi yıllarda da 

kolayca gözlenebilmesine rağmen, yetişkinler tarafından çocuğun “çok küçük olmasına”, “çok zeki 

olmasına” ya da “yaramaz olmasına” bağlandığından dolayı çocuk okula başlayıncaya kadar olumsuz 

bir durum gibi algılanmaz. Oysaki bu yargılar yanlıştır. Çünkü hiperaktivite, toplumdaki yanlış 

yargıların tam aksine çocuğun çok zeki olması ile ilgili olmayan; özellikle sosyal, duygusal ve 

akademik gelişimi olumsuz etkileyen bir sorundur. Bu nedenle anne babaların bu konuda oldukça 

duyarlı olması gerekmektedir.  

 Dikkat eksikliği ise hiperaktiviteye göre gözlenmesi pek de kolay olmayan bir durumdur. 

Daha çok okul yıllarında akademik başarıda düşüklük, derse olan ilginin azlığı, belli bir etkinliğe 

dikkatini verememe olarak gözlenir. Dikkat eksikliği olan çocuk, ders esnasında öğretmeni dinlemek 

yerine camdan dışarı bakabilir, sık sık kalemini düşürür, etkinlikleri tamamlamakta zorlanır.  

Okul öncesi dönemde DEHB özellikleri taşıyan çocukların belirlenmesi oldukça önemlidir. 

Çünkü bu çocuklar davranışsal düzenlemelerinde de sınırlılık yaşamakta; bunun sonucu olarak da 

ilerleyen dönemlerde farklı davranış sorunları gösterme riski oldukça yüksek olan çocuklardır.  

Okul öncesi dönemde öğretmenler ve aileler bu çocukları  dikkatsiz, aşırı hareketli, dürtüsel 

ya da genel olarak “idare edilmesi zor” olarak tanımlamaktadırlar (Winsler ve ark., 2000). Diğer 

taraftan motor işlevlerdeki kontrolsüzlük, uyku ve yeme problemleri, konuşma ve dil problemleri, 

tuvalet eğitiminde güçlük yine okul öncesi dönemde DEHB’e ilişkin bahsedilen problemler arasında 

yer almaktadır. 

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU’NDA HANGİ UZMANLARA 

BAŞVURULMALIDIR? 

 Öncelikli olarak bir “çocuk ve ergen psikiyatristi”ne başvuru yapmak uygun olacaktır. Burada 

çocuk ayrıntılı bir şekilde incelendikten sonra, gerekli görüldüğü taktirde ilaç tedavisinden oluşan 

tıbbi bir müdahalede bulunulabilir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunda tıbbi müdahale ile 

birlikte bu alanda uzman olan psikolojik danışman, psikolog veya pedagogdan eğitsel destek almak 

tedavi sürecinde hızlandırıcı bir etkiye sahip olabilmektedir. 
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6.1.7. ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ (DİSLEKSİ, DİSKALKULİ, DİSGRAFİ) 

 

Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu 

Rehber Öğretmeni 

  

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ 

 Özgül öğrenme güçlüğü ile ilgili kavramlar ve ayırıcı özellikler gözden geçirildiğinde 

öğrenme güçlüğü görülen çocuğun kim olduğu değil kim olmadığına açıklık getirmek oldukça 

önemlidir. Öğrenme güçlüğü görülen çocuklar zihin engeli, görme ve işitme gibi duyu organı 

yetersizlikleri, duygusal ve davranış bozuklukları ve bedensel yetersizlikleri nedeniyle öğrenemeyen 

çocuklar değildir. 

Özgül Öğrenme Güçlüğünün Türleri ve Belirgin Özellikleri  

Okuma Güçlüğü (Disleksi) 

 Disleksi genellikle çocukluk döneminde, okumaya başlama aşamasında fark edilen, okumaya 

ilişkin zihinsel süreçlerdeki farklılıktır.  Bu bozukluğu taşıyanların en belirgin özelliği aynı yaş ve 

zeka düzeyindeki diğer çocuklara kıyasla okuma düzeylerinin daha düşük olmasıdır. Okuma güçlüğü 

olan çocukların genel özellikleri şunlardır: 

 Okuma yavaştır, akıcı değildir, bazen hiç yoktur, harf harf okur ve uzun kelimeleri okurken durur 

 Yazıyı, aynadaki görüntü gibi tersten yazabilir ya da tersten okuyabilir 

 Kelimeleri kısaltarak, tahmin ederek okuma 

 Yanlış vurgu ve tonlama, çoğu zaman monoton bir okuma 

 Okuduğu öykünün anlamını çıkaramama 

 Kalem tutması bozuktur, karalama, harfleri yanlış sıralama 

 Bir satırı takip edememe 

 İçinden okurken bazı sesler çıkarma 

 Mevsimlerin sırasını karıştırma 

 Sağ ve sollarını karıştırma 

Hesaplama Güçlüğü (Diskalkuli) 

Hesaplama güçlüğünü, matematiksel işlemlerde zorlanma olarak tanımlayabiliriz. Hesaplama 

güçlüğü özellikle 2 ve 3. Sınıfta iken fark edilir. Okuma ve yazmaya ilişkin belli bir akıcılık 

kazanmış olan çocuktan artık, aritmetik işlemlerde ustalaşması ve problem çözebilmesi beklenir.  

Hesaplama güçlüğü olan çocukların genel özellikleri şunlardır:  

 Dil yetenekleri: Matematik terimlerini anlama ve yazılı problemleri matematik problemlerine 

çevirmede güçlük 

 Algısal yetenekler: Sembolleri tanıma ve anlama, sayıları kümeleştirme yeteneği. 

 Matematik yetenekleri: Toplama, çıkarma, bölme temel işlemlerin sırasını izleme  

 Dikkat yetenekleri: Rakamları doğru yazma ve işlem sembollerini doğru gözleme 

Yazma Güçlüğü (Disgrafi) 

Yazma güçlüğü, heceleri eksik veya yanlış yazma, yazarken harf hataları yapma ve kötü el yazısı ile 

karakterize bir bozukluktur.  

Bu çocuklar; 

 Kelimede eksik harf bırakır. Kelimeye fazladan harf ekler. 

 Noktalama işaretlerine dikkat etmez 

 Cümle sonunda kelimeleri yanlış yerden keser 

 Özgül isimlerle eklerini uygun yerden ayıramaz. 

 Kalemi hatalı tutar 

 Yazarken vücudun duruş açısı hatalıdır. 

 Kelimelerdeki harfler arasında aşırı boşluk bırakır ya da çok bitişik yazar. 

 Yazarken sayfayı düz tutamazlar. 
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ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE BELİRTİLERİ  

Genel gelişim alanlarındaki belirtiler: 

 Çoğunlukla görülen ilgisizlik, dikkatsizlik 

 Birtakım yönergeleri izlemede görülen sorunlar 

 Zaman zaman uygun sözcüğü “bulmaya çalışma” 

 Okuma öncesi etkinliklere ilgi göstermeme, bunun yerine resim yapma, boyama gibi (sözel 

olmayan) yaratıcı etkinlikleri yeğleme. 

Hareket ve denge alanındaki belirtiler: 

 Başkalarından yardım almaksızın giyinmede güçlük çekme  

 Ayakkabı bağlama ya da düğme iliklemeyi geç öğrenme  

 Ayakkabıyı doğru ayağa giymede yaşanan sorunlar  

 Yürürken aşırı ölçüde takılma ve bir şeylere çarpma 

 Topu yakalama, fırlatma ve topa vurmada güçlük çekme  

Konuşma ve dil alanındaki belirtiler: 

 Açık ve anlaşılır biçimde konuşmayı geç öğrenme 

 Renkleri sürekli yanlış isimlendirme 

 Sık sık görülen ifade karışıklıkları (“sarı top” yerine “tarı sop”) 

 Yön bildiren sözcükleri birbirine karıştırma 

 Basit bir melodinin ritmine el çırparak uyum sağlamada güçlük çekme 

Bellek ve sıralama alanındaki güçlükler: 

 Okul öncesi dönemde peltek konuşma 

 Dizileri/serileri anımsamada güçlük çekme 

 Bildiği çocuk melodilerine, şiirlerine ilişkin zayıf bir bellek 

 Her gün karşılaşılan nesnelerin isimlerini hatırlamada güçlük çekme 

 Sağ ve solu birbirine karıştırma 

 Uyaklı bir şiirde, uyumsuz olanı seçerken zorlanma 

 Sıradan bir günde yaşananların zaman sıralamasını karıştırma 

 

ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLARIN AİLELERİNE ÖNERİLER 

 Çocuğunuzda özgül öğrenme güçlüğü olabileceğine ilişkin belirtiler gördüğünüzde öncelikli 

olarak okul psikolojik danışmanına (rehber öğretmen) başvurunuz. Belirtilere ilişkin gözlem ve 

gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, konuyla ilgili olarak çalışan psikolojik danışman, pedagog 

veya psikologa başvurmanız uygun olacaktır.  

 Özgül öğrenme güçlüğüne yönelik tedavi sürecinde çocuğun yaşı kritik bir önem 

taşımaktadır. Çocuğun yaşı büyüdükçe uygulanan tedavinin süresi uzamakta, dolayısıyla bu güçlüğün 

akademik ve sosyal hayattaki etkileri daha geç sürede düzenlenmektedir. Dolayısıyla anne ve 

babaların, bu soruna ilişkin bir şüphe duyduklarında, bir uzmana başvurmaları oldukça önemlidir. 
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6.1.8. ÜSTÜN ZEKA/YETENEK 

Öznur  AYYILDIZ  

Şöhret Kurşunoğlu İ.Ö.O. ve İş Okulu 

Rehber Öğretmeni 

 

ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUK KİMDİR? 

Üstün zekalı çocuklar, yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, akademik olarak ve sanat, 

yaratıcılık gibi alanlarda yüksek düzeyde motivasyon ve performans gösteren çocuklardır. Zihin 

düzeyleri yaş seviyelerinin üstündedir. Yaşıtlarına oranla geniş ilgi alanına sahip, soyut kavramları 

anlayan çocuklardır. 

Üstün zekâlı çocuklar doğuştan gelen özellikleri, sinirsel gelişimlerinin yaşıtlarına oranla daha 

hızlı tamamlanması ve istenilen olumlu çevresel koşullara sahip oldukları için şanslıdırlar ve bu üstün 

özellikleriyle hemen çevrenin dikkatini çekerler.  

ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

A-Bedensel Özellikleri; 

- Doğumda normal çocuklardan daha ağır doğarlar, erken yürür, erken konuşurlar.  

- Beden yapıları ve sağlık durumları bakımından yaşıtlarına oranla üstündürler. 

- Duyu organı bozuklukları, bedensel sakatlık, diş deformasyonu vb. normal çocuklara göre daha az 

rastlanır. 

- Hastalıklara karşı daha dayanıklıdırlar. 

B- Zihinsel Özellikleri: 

- En belirgin özellikleri çok çabuk ve kolay öğrenmeleridir.  

- Nerede ve nasıl soru soracaklarını bilirler.  

-  Genellemeler yapabilir, olaylar ve durumlar arasında ilişki kurabilir, neden-sonuç ilişkisini, 

benzerlikleri ve farklılıkları kolay görebilirler. 

-  Kelime hazineleri çok geniştir, bildikleri kelimeleri kolaylıkla kullanırlar. 

- Zihinsel işlemleri kolaylıkla başarır, karmaşık problemleri çözmekten hoşlanırlar. 

- Dikkatlerini uzun süre yoğunlaştırabilirler. 

- Akademik alanda sınıf ve yaş seviyesinin üstünde bir başarı gösterirler. 

- Fazla çalışmaya gerek duymadan, duyduklarını ve okuduklarını uzun zaman belleklerinde tutarlar 

ve hatırlarlar. 

- Çok soru sorarlar ve ilgi alanları geniştir. 

- Okuma-yazmayı erken yaşta öğrenirler. 

- Pratik bilgileri çoktur. 

- Hazır cevaptırlar, uyanık ve girişkendirler. 

C- Sosyal Özellikleri: 

- Arkadaşları arasında popülerdirler, liderlik özellikleri vardır. 

- Kolayca arkadaşlık kurabilirler. Arkadaşlarını kendilerinden yaşça 2-3 yaş ileri olanlardan seçerler. 

- Ders uğraşılarının yanı sıra, sosyal uğraşılar, sportif faaliyetler, şiir, hikaye ve resim alanlarında 

çalışmaktan hoşlanırlar. 

- Duyarlıdırlar, kolay empati kurabilirler. 

- Özgüvenleri gelişmiştir. 

- Sabırlı ve azimlidirler. 

- Kendilerine ait orijinal ilgileri vardır. 

- Eleştirel düşünme yetenekleri vardır. 

- Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyarlar. 

D.Diğer Özellikleri:  
Bazı çocuklar resim, müzik, bale gibi görsel, işitsel veya bedensel performans gerektiren 

dallarda diğer çocuklardan daha üstün becerilere sahiptirler ve bu özellikleriyle dikkati küçük 

yaşlardan itibaren çekmeye başlarlar. 
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ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN EĞİTİMLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 

İLKELER NELERDİR? 

- Üstün zekalı çocuklar, normal zekaya sahip çocuklardan daha süratli öğrendiklerinden, derslerde 

gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır. 

- Muhakeme yetenekleri normal çocuklardan daha üstündür. Fikirler arasındaki ilişkileri kolaylıkla 

görüp kavradıklarından sınıfta bu yeteneklerinin gelişmesi için fırsat verilmelidir. 

- Geniş bir kelime hazinesine sahiptirler; bunları kolaylıkla kullandıklarından sınıf içi çalışmalarda 

bu özelliğin göz önünde tutulması gerekir. 

- Kendilerine özgü ilgileri olduğundan, grupla olduğu kadar, bireysel çalışmalara da önem 

verilmelidir. 

- Bir konu hakkında bilgi edinmek için çok şey sorarlar, çok kitap karıştırırlar. Bunun için proje 

çalışmalarına yer verilmelidir. 

- Ders uğraşılarında kitaba bağlı bilgilerden çok, araştırma, inceleme ve deneylere önem 

verilmelidir. 

- Okul dışında da kendilerini geliştirecekleri faaliyetlere yönlendirilmelidirler. 

 

ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARINA ÖNERİLER: 

- Üstün zekalı da olsa onun bir çocuk olduğunu unutmayın ve diğer çocuklardan farklı 

davranmayın. 

- Bu çocuklarla iletişim içinde olmak, tepkilerine karşı duyarlı davranmak gerekir. Onların da 

rehberlik edilmeye ve zaman zaman yönlendirilmeye ihtiyaçları vardır. 

- Çocuğunuzun özelliklerini çok iyi tanıyın. Gelişim özelliklerine uygun bir çevre sunmaya çalışın. 

Seçeceğiniz oyun materyalleri, oyun türleri, hikaye kitapları, onun gelişim özelliklerine uygun ise 

yararlıdır. Onu, kendi gelişim düzeyinde düşünmeye itmeyen, çok kolay gelen veya onu çok 

zorlayan materyaller, oyunlar, hikayeler yarar sağlamadığı gibi çocuğunuz üzerinde olumsuz etki 

de yapabilirler. Çocuğunuz için en uygun olanı seçmeye çalışın. 

- Yaparak ve yaşayarak öğrenmesini teşvik edin. 

- Keşifler yapmasına olanak sağlayın. 

- Soru sorması için cesaretlendirin. Sorularını cevapsız bırakmayın. 

- Hatalara uğramanın doğal olduğunu hissettirin. Başarısızlıklarından dolayı eleştirip 

cezalandırmayın.  

- Bu çocukların üstün zekalı olması bütün gelişim alanlarında üst basamaklarda oldukları anlamına 

gelmez. Zihinsel gelişimleri üst düzeyde olmasına karşın, duygusal ve sosyal yönden yaşıtları 

seviyesinde gelişim gösterebilirler. Bu nedenle çocuğa, gereğinden fazla sorumluluk vermek, onu 

büyük bir insan gibi görüp,  bu şekilde davranmak doğru değildir 
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6.2. ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERİN EĞİTİMİ 

 

6.2.1. EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA NEDİR?  ÖZEL EĞİTİM VE 

REHABİLİTASYON HİZMETLERİ NASIL VERİLİR?  

 

Sonay UÇANKAN 

Kadıköy RAM Müdürü 

 

EĞİTSEL TANILAMA VE EĞİTSEL DEĞERLENDİRME NEDİR?  

 Bireyin, gelişim ya da disiplin alanlarında yapabildiklerinin (yeterliliklerinin) veya 

yapamadıklarının (yetersizliklerinin) belirlenerek, ihtiyaçlarının ortaya çıkarılmasına Eğitsel 

Tanılama denir.  

Eğitsel tanılamada bireyin; 

 Zihinsel, Fiziksel, Duygusal, Sosyal Gelişim öyküsü 

 Tıbbi ve Psiko-sosyal Değerlendirme Raporu 

 Bireysel yeterliliklerine dayalı gelişim özellikleri 

 Eğitim hizmetlerinden yararlanma süresi 

 Eğitim performansı  

dikkate alınır. 

Eğitsel tanılama sonucunda, bireyin performansı ya da gelişimsel alanlardaki sorunlara bağlı olarak 

yetersizlik durumuna sahip olup olmadığının, yapılan tüm çalışmaların ve uygulanan testlerin 

sonuçlarının değerlendirilmesine Eğitsel Değerlendirme denir. 

 

EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA NASIL YAPILIR? 

1. Özel Eğitime İhtiyaç duyduğu düşünülen birey için, ebeveyni, kendisi ya da kayıtlı bulunduğu 

okul tarafından bulunduğu ilçedeki Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne (RAM) 

yazılı başvuru yapılır. 

2. Başvuruyu alan Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü (RAM)  çalışanları bireye randevu verir ve 

gereken evrakları randevu tarihinde getirmelerini ister.  

3. Randevu günü Rehberlik ve Araştırma Merkez 

Müdürlüğüne (RAM) getirilen bireylerin ebeveynleri 

Psikolojik Danışmanlar tarafından görüşmeye alınır. Bu 

görüşmede veliden bilgi alınır ve bilgiler kayıt edilir. 

4. Veliden alınan bilgilerden sonra çocuk, Psikolojik 

Danışman veya Özel Eğitim Öğretmeni tarafından 

performans değerlendirilmesine alınır ve akademik 

performansı değerlendirilir.  

 

5. Öğrencinin performansı doğrultusunda kendisine 

uygun olan testler yapılır.  

6. Veliye sonuç hakkında bilgi verilerek, görüşü 

alınır.  

7. Performans değerlendirmesi, yapılan testler ve veli 

görüşmesi sonucunda, Rehberlik ve Araştırma 

Merkez Müdürlüğünde (RAM) oluşturulmuş olan 

Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu (ÖEDK) 

tarafından öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda 

yönlendirme kararı alınır. (Öğrencinin devam ettiği 

okulda Kaynaştırmaya alınması,  

Özel Eğitim Sınıfına, Özel Eğitim Okullarına, Okul Öncesi Kurumlarına yönlendirilmesi ve Destek 

Eğitim alıp alamayacağına ilişkin görüşler ÖEDK tarafından karara bağlanır) 
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8. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu tarafından kararı alınan öğrencinin 

nihai kararı ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kurulmuş olan 

Özel Eğitim Hizmetleri Kurulunca verilir. 

9. Alınan karar Kurul tarafından yazılı olarak öğrencinin okuluna ve 

ailesine bildirilir.  

10. Yerleştirilen öğrenci ile ilgili olarak, okulda BEP Birimi 

(Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlama birimi) kurulur.  BEP Birimi 

öğrencinin performansı doğrultusunda, öncelikli gereksinimlerini 

organize eder ve bireysel eğitim planını oluşturur. (Bkz.Özel Eğitim 

Hizmetleri Yönetmeliği) 

 

11. Öğrencinin izlenmesi okul ve ilgili birimler tarafından işbirliği ile yürütülür. 

12. Öğrencinin kaydettiği gelişmelerin izlenmesi, çalışmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi 

amacıyla her yıl ayrıntılı bir rapor düzenlenerek Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne 

(RAM) gönderilir. (Okula devam ediyor ve Destek Eğitimden de yararlanıyorsa Bireysel Gelişim 

Formu ve Dönem Sonu Değerlendirme Formu)  

Okula kayıtlı olmayan Öğrenci Velileri ise Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (RAM)   

tarafından bilgilendirilir.  

3. ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE EĞİTİM VEREN OKUL VE 

KURUMLAR 

A. Görme Engelliler İlköğretim Okulları 

 Yatılı 

 Gündüzlü 

B. İşitme Engelliler İlköğretim Okulları/Liseleri 

 Yatılı 

 Gündüzlü 

C. Ortopedik Engelliler İlköğretim Okulları 

 Yatılı 

 Gündüzlü 

D. Eğitilebilirler İlköğretim Okulları ve Mesleki Eğitim Merkezleri 

 Gündüzlü 

E. İş Okulları 

 Gündüzlü 

F. Eğitim ve Uygulama Okulları 

 Gündüzlü 

G. İş Eğitim Merkezi 

 Gündüzlü 

H. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri (OÇEM) 

İ. Bilim Sanat Merkezleri 

J. Hastane Okulları 

K. Halk Eğitim Merkezleri 

L. Mesleki Eğitim Merkezleri 

 

DESTEK EĞİTİM VE REHABİLİTASYON HİZMETLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN 

SORULAR 

 Kimler Destek Eğitim alabilir? 

Özel Eğitime ihtiyaç duyan ve RAM’a başvuru yapan tüm bireyler ihtiyaç görüldüğü takdirde 

yaş sınırı olmaksızın Destek Eğitim alabilir. 

Destek Eğitim alacak olan bireylerin ücretleri devlet tarafından Rehabilitasyon Merkezlerine 

ödenir 

 Hangi Engel türlerine Destek Eğitim önerilir ? 
1. Zihinsel Yetersizlik ( Çok Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik ve Sınır Düzeyde Zihinsel 

Yetersizlik hariç) 
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2. İşitme Yetersizliği ( İşitme Cihazı kullananlar) 

3. Görme Yetersizliği 

4. Bedensel Yetersizlik 

5. Özel Öğrenme Güçlüğü (Özgül Öğrenme) 

6. Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm) 

7. Dil Konuşma Yetersizliği 

 Destek Eğitim için gerekli evraklar nelerdir? 

1. Destek Eğitim almak için Rehberlik ve Araştırma Merkez Müdürlüğüne (RAM) başvuru 

yapan bireylerden; 

2. Fotoğraf 

3.      Bireyin özür durumunu gösterir Özürlü Sağlık Kurulu Raporunun aslı.(Bireyin tanısı açık 

olarak yazılmalı ve fonksiyon kaybı %20 ve üzeri olmalıdır. Birden fazla yetersizlik olması 

durumunda her bir tanı için fonksiyon kaybı belirtilmiş olmalı) 

4. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi 

5. Başvuru isteğini gösteren dilekçe veya resmi okul yazısı (RAM’a gönderilmesi gereken resmi 

evraklar okullar tarafından bilinmektedir) 

 istenmektedir. 

 Destek Eğitim süresi ne kadar sürer ? 

Destek Eğitim Grup ve Bireysel olarak ikiye ayrılır ve ayda toplam 12 saattir. Bunlardan 8 saati 

Bireysel Eğitim, 4 saati ise Grup Eğitimi olarak belirlenmiştir. En fazla iki yıl süreli olmak üzere 

her yıl yenilenir. (Bkz; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği) 

 Kimler Grup Eğitiminden faydalanamaz? 

1. Sadece Bedensel Engelli olup Fizik Tedaviden faydalanmak isteyenler, 

2. 3 yaşın altında olanlar,  

3. RAM bünyesindeki ÖEDK (Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu) kararı ile yararlanamayacağı 

belirlenmiş olanlar,  

Grup Eğitimlerinden yararlanamaz, Bireysel Eğitimden yararlanabilirler. 

 Destek Eğitim alınan Rehabilitasyon Merkezlerinden ayrılmak ve bir başkasına devam 

etmek mümkün müdür? 

Evet mümkündür. Veli verilen eğitimden memnun kalmadığı takdirde veya adres değişikliği 

yaptığı durumlarda yıl içerisinde bir kereye mahsus olmak üzere eğitim aldığı kuruma vereceği 

dilekçe ile Rehabilitasyon Merkezini değiştirilebilir. 

 Destek Eğitim hangi durumlarda sonlandırılır? 
1. Destek Eğitim önerilen modüllerin (Türkçe, Matematik gibi) eğitim süresinin dolması 

durumunda (Destek Eğitimde önerilen modüller sadece iki kez alınabilir ve süre bittiğinde 

amaçların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılmaksızın eğitim sonlandırılır.) 

2. Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu (ÖEDK) kararı ile sonlandırılması gerekliliği oluştuğu 

durumlarda 

 

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ( RAM ) NEDİR?  

Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü eğitim öğretim kurumlarında bulunan 

Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini, ayrıca özel eğitim 

gerektiren bireylerin tanılanmasını, değerlendirilmesini, yönlendirilmesini yerleştirilmesini ve izlenmesini 

sağlamak amacıyla her il ve ilçede Merkezler açar. Bu merkezlere Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

Müdürlüğü (RAM) denir. İstanbul İlinde Kadıköy RAM’da dahil olmak üzere 32 RAM vardır. 

 

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE( RAM ) KİMLER ÇALIŞIR? 

Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde Müdür ve Müdür Yardımcısı kadroları haricinde, Rehber Öğretmen, 

Psikolojik Danışman, Psikolog, Psikometrist, Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi, Eğitim Programcısı, Özel 

Eğitimci ve Sosyal Çalışmacı yer alır. 
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REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNDE( RAM )UYGULANAN 

TESTLER 

• Leiter Performans Testi 

• Stanfort-Binet Zeka Testi 

• Stanfort-Binet Görme Engelliler Zeka Testi 

• WISC-R Zeka Testi 

• Cattel Zeka Testi 

• AGDE (Ankara Gelişim Testi) 

• Denver 2 Gelişimsel Tarama Testi 

• Sesletim Ses Bilgi Testi  

• Performans Değerlendirme Formu 

• Gessell Gelişim Testi 

• Beier Cümle Tamamlama Testi 

• Loissa Duss Psikanalitik Hikayeler Testi 

• Goodenhough-Harris İnsan Resmi Ç.T  

• Burbon Dikkat Testi 

• Peabody Kelime Söyleyiş Testi 

• Bender Gestalt  

• Kohs Zeka Testi  

 

  

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ HİZMETLERİ NELERDİR?  

Rehberlik ve Araştırma Merkez Müdürlükleri 

1.Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri ile; 

İl ya da İlçelerinde bulunan Resmi ve Özel tüm Okulların Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık  

Hizmetleri’ nin verimli çalışmasını sağlamak için gerekli planlama, düzenleme, koordinasyon, 

oryantasyon, konsültasyon, izleme, yerleştirme ve raporlaştırma işlemlerini yapmaktadır 

 

2. Özel Eğitim Hizmetleri ile; 

Özel Eğitim gerektiren tüm bireylerin (yaş sınırı olmaksızın) tanılanmalarını, yönlendirilmelerini, 

yerleştirilmelerini ve izlenmesini sağlamaktadır.  

 

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNE ( RAM ) NASIL BAŞVURU 

YAPILIR? 

1.  Eğitim Öğretim çağına gelmemiş bireylerin ebeveynleri dilekçe ile başvuru yapabilir 

2. Eğitim Öğretim çağı geçmiş olan bireylerin kendileri ya da bir yakınları dilekçe ile başvuruda 

bulunabilirler.  

3. Eğitim Öğretim çağında olan öğrenciler içinse kayıtlı bulunduğu İlköğretim Okulu tarafından 

resmi yazı ile başvuru yapılır 
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6.2.2. ÖZEL EĞİTİME İHTİYAÇ DUYAN BİREYLERE EĞİTİM VEREN OKUL VE 

KURUMLAR 

 

6.2.2.1. İŞ OKULLARI 

Öznur  AYYILDIZ 

Kadıköy Şöhret Kurşunoğlu İş Okulu  

Rehber Öğretmeni 

OKULUN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

 Okulumuz, ilköğretimini tamamlayan, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı olan, okur-

yazar, 16-21 yaş arası gençlerin meslek edindiği, atölye çalışmalarının ağırlıklı olduğu, 4 yıllık  bir  

eğitim-öğretim kurumudur.  

OKULDA VERİLEN EĞTİMİN İÇERİĞİ NASILDIR? 

Okulumuzda, özel eğitim alması gereken bireylere, sektörde ara eleman ihtiyacını 

karşılamalarına yönelik bir eğitim verilmektedir. Bu amacı gerçekleştirmek için öğrenciler, bir yıllık 

hazırlık sınıfı sonunda, ilgi, beceri ve yetenekleri, ilgili kurul tarafından tespit edilerek, atölyelere 

yönlendirilirler. Atölyelerde 3 yıl boyunca mesleki eğitimin yanında matematik, resim, müzik gibi 

akademik dersler alınır. Atölye eğitimi sırasında öğrenciler işe yerleştirilebilir. İşe yerleştirilen 

öğrenci, haftaiçi 1 gün okulda akademik dersleri almak koşuluyla bulunmak koşuluyla, yıl boyunca 

meslek bilgilerini çalıştığı kurumda öğrenir. 

Okulumuzda, Seramik, Yapı-İnşaat, El Sanatları, Kuaförlük Hizmetleri,Mobilya ve 

Dekorasyon, Kat Hizmetleri, Yiyecek-İçecek Hazırlama ve Bilgisayar olmak üzere 8 farklı alanda 

mesleki eğitim verilmektedir. 

OKULA BAŞVURU NASIL YAPILIR? 

 Okulumuza başvurabilmek için bağlı bulunulan Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne (RAM) 

başvuru yapılması gerekmektedir. Bir ortaöğretim kurumundan mezun olduğunuzu belgeledikten 

sonra RAM tarafından okulumuz şartları taşıyan öğrencilerin yöneltmesi yapılarak İlçe Milli Eğitim 

Müdürlü’ğüne gönderilir. Buradan yöneltmeniz onaylandıktan sonra okulumuza gelerek sırada 

bekleyen öğrencilerimiz arasında geliş sırasına göre kayda alınır ve sırası gelen öğrenci kayıt için 

görüşmeye çağırılır  

OKULA KAYIT ŞARTLARI NELERDİR? 

 Sırası gelen öğrenci; 

- İkametgah İl Muhaberi, 

- İlköğretim Diplomasının aslı, 

- 4 Adet vesikalık fotoğraf, 

- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, 

- Anne veya Babanın Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ile kayıt yaptırabilir.  

Kayıt işlemi yapıldıktan sonra, kayıt komisyonu tarafından performansları alınır ve atölye 

öğretmenleri tarafından değerlendirmeye tabi tutularak performansına uygun homojen bir hazırlık 

sınıfına yerleştirilir. 

OKULDA HANGİ SAATLERDE EĞİTİM YAPILIR? 

 09:30-14:40 olmak üzere tam zamanlı eğitim yürütülmektedir. Okulda yemekhane mevcuttur 

ve öğrenciler için öğle yemeği çıkmaktadır. 

SINIFLARDA KAÇ ÖĞRENCİ OLUR? 

 Öğrenciler ortalama olarak 13-14 kişilik sınıflarda eğitim alırlar. 

DERS PROGRAMI NASILDIR? 

 Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce belirlenen “İş Okulu Eğitim 

Programı” uygulanır. 

Kadıköydeki İş Okulları: 

ŞÖHRET KURŞUNOĞLU İLKÖĞRETİM OKULU VE İŞ OKULU 

ADRES: 19 Mayıs mah. Tüccarbaşı sok. No:12 Kadıköy/İSTANBUL 

TELEFON: 0 216 411 73 73 



144 
 

6.2.2.2.OTİSTİK ÇOCUKLAR EĞİTİM MERKEZİ (OÇEM) 

Gülşah TOPALOĞLU 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

 

Kadıköy Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Merkezi ve İş Eğitim Merkezi 

 

Adres: Merdivenköy Mah. Ressam Salih Ermez Cad. 

Molla Sok. No:8  Gözcübaba- Kadıköy 

İletişim: 0216 565 25 48 

 

Okulun Özellikleri Nelerdir? 

Okul otistik çocuklar eğitim merkezi ve iş eğitim 

merkezi olmak üzere iki bölümden oluşur.  

 Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’ne 15 yaşına 

kadar olan okul çağındaki çocuklar devam eder.  

 

 İş eğitim merkezine zorunlu eğitim çağının 

dışında kalan kursiyerler devam eder. İş eğitim 

merkezi bir kurs programıdır. El sanatları ve 

ahşap-mobilya olmak üzere iki kurs programı 

vardır.  

Okula başvuru nasıl yapılır? 

 Okula başvuru yapabilmek için rehberlik araştırma merkezlerine gitmek gerekir. Rehberlik 

araştırma merkezi tarafından yöneltme yapılır.  

 Rehberlik araştırma merkezlerinin yönelttiği öğrenci ve kursiyerler okul tarafından sıraya 

alınır. 

Okula Kayıt Şartları Nelerdir? 

 Öğrencinin okul programına kabul edilmesi için öncelikle sırasının gelmesi gerekir. 

 Sırası gelen öğrenciler okul tarafından değerlendirilir.  Bir çocuğu değerlendirmede Özel 

Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nin madde 41/b esas alınır.   

Okulda Hangi Saatlerde Eğitim Yapılır? 

09:30 - 14:50 olmak üzere tam zamanlı eğitim yürütülmektedir. Okulda öğrenciler için öğle yemeği 

çıkmaktadır. Ulaşım öğrenci servisleriyle sağlanır. 

Sınıflarda kaç öğrenci olur? 

Zorunlu eğitim çağındaki öğrenciler 4 kişilik sınıflarda, kursiyerler ise 10 kişilik sınıflarda eğitim 

görür.  

Ders programı nasıldır? 

MEB tarafından belirlenen otistik çocuklar eğitim programı uygulanır. Türkçe, Matematik, İletişim 

Becerileri, Toplumsal Yaşam Becerileri gibi dersler okutulur. 4. sınıftan itibaren öğrenciler müzik 

eğitimi, beden eğitimi, görsel sanatlar gibi çeşitli branş derslerine katılırlar. branş derslerine de 

katılır.  
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6.2.2.3.İŞİTME ENGELLİLER İLKÖĞRETİM OKULLARI 

Murat BAYRAKDAR 

Dosteller İşitme Engelliler  

EÇEM  ve İ.Ö.O. 

Müdür Yardımcısı  
 

Erdem BOZANBUNAR 

Dosteller İşitme Engelliler  

EÇEM  ve İ.Ö.O   

İşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni  

 

KADIKÖY DOSTELLER İŞİTME ENGELLİLER ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİM 

MERKEZİ ANAOKULU VE İLKÖĞRETİM OKULU  

 

Adres: Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi Bestekar Ziya 

Birinci Orta Çıkmazı Göztepe Kadıköy / İSTANBUL   

İletişim: Tel: 0 216 358 09 61   Fax: 0216 350 74 20 

Okulun Özellikleri Nelerdir? 

Okul işitme engelliler ilköğretim okulu ve işitme engelliler 

erken çocukluk eğitim merkezi anaokulu olmak üzere iki 

bölümden oluşur. 

 İşitme engelliler ilköğretim okulu kısmına 

ilköğretim çağında ki işitme engelli öğrenciler 

devam eder. 

 İşitme engelliler erken çocukluk eğitim merkezi ve anaokulu kısmına 0-6 yaş arası işitme 

engelli çocuklar devam eder. 

Okula başvuru nasıl yapılır? 

 Okula başvuru yapabilmek için rehberlik araştırma merkezlerine gitmek gerekir. Rehberlik 

araştırma merkezi tarafından yöneltme yapılır.  

 Rehberlik araştırma merkezlerinin yönelttiği öğrenciler okul tarafından kayıta alınır. 

Okula Kayıt Şartları Nelerdir? 

 Özel eğitim hizmetleri kurulu, özel eğitim değerlendirme kurul raporu doğrultusunda özel 

eğitime ihtiyacı olan bireyi uygun resmî okul veya kuruma yerleştirir.  Özel eğitim hizmetleri 

kurulu  tarafından yöneltmesi yapılan 0-6 yaş ve ilköğretim çağında ki bütün işitme engelli 

çocuklar okulumuz tarafından kayıt edilir. Anne baba olarak sizin yapmanız gereken bu süreci 

başlatmak için ilçenizdeki Rehberlik Araştırma Merkezine başvurmaktır. 

Okulda Hangi Saatlerde Eğitim Yapılır? 

        08:55-14:30 olmak üzere tam zamanlı eğitim yürütülmektedir. Saat 12:10-13:00 öğle arasıdır. 

Okulda öğrenciler için öğle yemeği çıkmaktadır. Ulaşım öğrenci servisleriyle ücretsiz olarak sağlanır. 

Sınıflarda kaç öğrenci olur? 

        Çocuklar en fazla 10 kişilik sınıflarda eğitim görmektedir. 

Ders programı nasıldır? 

        MEB tarafından belirlenen, normal ilköğretim okullarında uygulanan ilköğretim ve anaokulu 

eğitim-öğretim müfredatı uygulanır. Ancak bu eğitim öğretim müfredatı öğrencilerin seviye ve 

ihtiyaçlarına göre öğretmenleri tarafından düzenlenir.  

       İşitme engelliler erken çocukluk eğitim merkezi ve anaokulun da 0-3 yaş arası çocuklar meb 

tarafından belirlenen eğitim programıyla bireysel eğitim ve aile eğitimi almaktadır. 0-6 yaş arası 

öğrenciler ise grup eğitiminin yanı sıra bireysel eğitim ve aile eğitimi almaktadır. 
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6.2.2.3.1. İLKÖĞRETİM SONRASI EĞİTİM-ÖĞRETİM SEÇENEKLERİ 

MESLEK SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLER 

*Çocuğunuzun İstek ve Hayalleri   * İlgileri, yetenekleri ve hayalleri 

* Cinsiyet ve fiziksel özellikleri   *Meslekler hakkındaki bilgileri 

*Akranlarının etkileri ve düşünceleri  *Ailenin sosyo-ekonomik düzeyi 

*Okuldaki başarısı ve sosyo ekonomik düzeyi *Mesleğin gelir düzeyi 

*Ülkenin ekonomik durumu 

Meslek   kişisel kapasiteye göre seçilir. Meslek geleceği kurmak,   geçimini sağlamak için gerekli 

olan maddi imkânı elde etmek için seçilir. 

Doğru Meslek Seçimi İçin 

Çocuğunuzun kendini tanıması gerekir 

Mesleklerin tanıması  gerekir 

Akademik yeterliliğini göz önüne alması gerekir 

Gelecekle ilgili planlarını netleştirmesi gerekir. 

              Dış etkilerden arınması gerekir.(Aile,Arkadaş, akraba vb. 

 

 

İSTANBUL İLİ’NDE BULUNAN İŞİTME ENGELLİ MESLEK LİSELERİ VE ALANLARI 

Teknik Program: Ortak genel kültür dersleri ile birlikte 9’uncu sınıfta belirli derslerden, ilgili 

mevzuatında belirtilen başarıyı gösteren öğrencilere, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda endüstriyel 

teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini sağlayan fen bilimleri ağırlıklı programlar uygulanır. 

Endüstri Meslek Programı: Ortak genel kültür dersleri ile birlikte çeşitli meslek alanlarında 

endüstrinin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyon verilmek suretiyle, hayata, iş alanlarına ve 

yükseköğretime hazırlayan programlar uygulanır. 

 

6.2.2.3.2. İŞİTME ENGELLİLERDE ORTA ÖĞRENİM SONRASI EĞİTİM 

SEÇENEKLERİ  

Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu 

 

Genel Bilgi 
Engelliler Entegre Yüksekokulu 1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Uygulamalı 

Güzel Sanatlar Bölümünde, Grafik Sanatları Lisans Programı, Seramik Sanatları Lisans Programı; 

İdari Meslekler Bölümünde, Bilgisayar Operatörlüğü Ön lisans Programı; Mimarlık Bölümünde, 

Yapı Ressamlığı Ön lisans Programlarında eğitim verilmektedir. Bünyesinde bulunan bölümler, 

işitme engelli bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayabilecek teknoloji ile donatılmıştır. 

Amaç 
Engelliler Entegre Yüksekokulu'nun amacı, özel eğitime muhtaç engellilere engel türlerine uyan 

meslek programlarında eğitim vermek, onların topluma üretken bireyler olarak katılmalarını 

sağlamaktır. 

 

İL İLÇE OKUL ADI ALAN TELEFON 

İSTANBUL FATİH FATİH İŞİTME 

ENGELLİLER 

MESLEK LİSESİ 

BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ 

ALANI 

(212) 631 36 94 

İSTANBUL ATAŞEHİR YEDİTEPE İŞİTME 

ENGELLİLER 

MESLEK LİSESİ 

BİLİŞİM 

TEKNOLOJİLERİ 

ALANI 

MATBAA 

YİYECEK –İÇECEK 

HİZMETLERİ 

(216)455  

69 
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Açılan Programlar 
E.E.Y.O 'nda 1 yıl Türkçe Hazırlık Sınıfı bulunmaktadır. Türkçe Yeterlik Sınavını geçen öğrenciler 

1. Sınıftan başlarlar. 

Lisans Programları 
- Grafik Lisans Programı 

- Seramik Lisans Programı 

Önlisans Programları 
- Yapı Ressamlığı Önlisans Programı 

- Bilgisayar Operatörlüğü Önlisans Program 

Kontenjanlar ve Puanlar 

renciler eğitimle ilgili birçok kitap ve süreli yayına, çeşitli veri tabanlarına ve elektronik yayına 

ulaşırlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bölüm/Program Öğretim Yılı Kontenjan 
Yerleştirme/Önkayıt Puanları 

Puan Türü En Düşük En Yüksek 

Bilgisayar Operatörlüğü Programı 

 

 

 

 2003-2004  11  SAY  207,987  207,987  

 2004-2005  11  SAY  189,602  202,481  

 2005-2006  11  SAY  183,467  199,716  

2010-2011 12 SAY 209,099 316,874 

2011-2012 11 SAY 212.409 257,873 

Grafik Sanatları Anasanat Dalı  2005-2006  11  Önkayıt  160  199,296  

Seramik Sanatları Anasanat Dalı  2005-2006  11  Önkayıt  0  0  

Yapı Ressamlığı Programı 

 

 

 

 2005-2006  11  EA  0  0  

2010-2011 12 EA 181,638 227,373 

2011-2012 12 EA 188,951 216,276 
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6.3. ENGELLİ ÇOÇUK VE GENÇLERDE SIK KARŞILAŞILAN SORUN VE SORULAR 

 

6.3.1. CİNSEL EĞİTİM 

Öznur AYYILDIZ 

Şöhret Kurşunoğlu İş Okulu 

Rehber Öğretmeni 

CİNSEL EĞİTİM NEDİR?  

Cinsel eğitim denince kişilerin aklına ilk gelen vücut kısımlarının isimleri, fonksiyonları, 

üreme ve bununla ilgili konular olmaktadır. Gerçekte cinsel eğitim bundan çok daha kapsamlı ve 

anlamlı olmalıdır. Cinsel eğitim, bireyin fiziksel, duygusal ve cinsel gelişimini anlaması, olumlu bir 

kişilik kavramı geliştirmesi, insan cinselliğine karşı, başkalarının haklarına, görüş ve davranışlarına 

saygılı bir bakış açısı edinmesi ve olumlu davranış biçimleri ve değer yargıları geliştirmesi 

eğitimidir. 

 Engelli olsun olmasın her birey cinsiyeti ile doğar. Cinsiyet, kelime anlamı olarak ‘dişi’ veya 

‘erkek’ olma şeklinde açıklanabilir. Cinsel kimlik ise, kişinin cinsiyetinden haberdar olması ve 

cinsiyetine uygun davranışlar göstermesidir. 

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE ERGENLİK GELİŞİMİ NASIL OLUR? 

Zihinsel engelli çocuk ve gençlerde ergenlik dönemi gelişimine baktığımızda normal gelişim 

gösteren çocuklarla aynı sırayı izlediği ve aynı yaşlarda ergenliğe girdikleri ancak zihinsel gelişim 

düzeyine bağlı olarak daha yavaş ve geriden takip ettikleri görülür. 

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERDE CİNSEL EĞİTİM NEDEN ÖNEMLİDİR? 

 Zihinsel engelli bireylerde yargılamanın yetersiz oluşu, gerçek ve gerçek olmayanı ayırt 

etmedeki güçlükleri ve kolaylıkla istismara açık olmaları nedeni ile cinsel eğitimin verilmesi 

gereklidir. 

 Zihinsel engelli bireyin, duygusal olarak da engelli olduğunu düşünmek yanlıştır. Herkes gibi 

bu bireyler de karşı cinse ilgi duyabilir, sevebilir ve cinselliği yaşayabilir. Ne kadar engellenmeye 

çalışılsa da ergenliğin getirdiği fiziksel ve psikolojik değişiklikler mutlaka yaşanacaktır. Bu yüzden 

cinselliklerinin farkına varmaları engellenemez. Bu, normal bir süreçtir. Pek çok zihinsel engelli 

birey, cinsel davranışların bir yerinin ve zamanının olduğunu öğrenebilecek kapasiteye sahiptir. 

 Zihinsel engelli bireylerin cinselliği, sıklıkla sorun olarak görülmektedir. Oysa, tüm bireylerde 

olduğu gibi zihinsel engelli bireylere de cinselliği keşfetmeleri, kendi cinselliklerini olumlu şekilde 

ifade etmeleri ve cinselliği sağlıklı biçimde yaşamaları için fırsat verilmesi gerekmektedir. 

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE CİNSEL EĞİTİM VERİLMESİNİN YARARLARI 

NELERDİR? 

- Sosyal becerileri arttırmak, 

- Haklarını koruma-savunma becerileri geliştirmek, 

- Daha fazla bağımsızlık sağlamak, 

- Vücut bakımı ve hijyeni sağlamak, 

- Kendi cinselliği ile ilgili daha fazla sorumluluk alma yeterliliğini kazandırmak, 

- Cinsel istismara maruz kalma, cinsel yolla bulaşan hastalıklara yakalanma ya da hamile 

kalma riskini en aza indirmek, 

- Cinselliğini ifade etmek üzere daha kabul edilebilir davranış geliştirme ve uygun olmayan 

davranışları azaltmaktır. 

ZİHİNSEL ENGELLİ BİREYLERE CİNSEL EĞİTİM NE ZAMAN VERİLMELİDİR? 

Zihinsel engelli bireylerde cinsel gelişim incelenirken takvim yaşları değil, bireylerin gelişim 

düzeyleri dikkate alınmalıdır. Bu şekilde değerlendirildiğinde anne-babaya sorun gibi görünen pek 

çok durumun gerçekte sorun sayılamayacağı anlaşılır. Örneğin takvim yaşı 15, ancak zihinsel düzeyi 

altı yaş olan bir genç cinsel organlar, bebeklerin nasıl doğduğu ile ilgili sorular sorabilir. Bu sorular 

altı yaş zihinsel düzeyi için beklenen normal sorulardandır. Bu çocuklara gelişimsel düzeylerine 

uygun eğitim ve tepkiler verilmelidir. Zihinsel engelli çocukların genelde yaşıtlarından daha fazla 

cinsel ilgileri olduğu, daha fazla cinsel içerikli davranışların nerede, ne zaman, hangi durumlarda 

uygun olup olmadığını bilemedikleri için yani bir anlamda cinsel anlamda davranışlarını kontrol 

edemedikleri için böyle algılanmaktadırlar.  
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CİNSEL EĞİTİMDE ANNE-BABANIN ROLÜ NEDİR? 

 Farklılık normal gelişim gösteren çocukların cinsellik hakkında bilgi almak için tek 

kaynakları aileleri değildir. Bunun için internet TV okuldaki, arkadaşlarından bilgi alabilirler. Ancak 

Özel gereksinimli çocukların sosyal, muhakeme ve kavram becerilerindeki yavaşlık ergenlik 

döneminde bilgi alabilecekleri alanları kısıtlamaktadır. Bu nedenle cinsel eğitimde, aile desteği şarttır 

ve anne-babanın yeri çok önemlidir.Anne ve babanın, çocuklarının cinsel gelişim dönemlerini ve 

dönemsel ihtiyaçlarını bilmelerini ve buna göre davranmaları, çocuklarının sağlıklı bir cinsel kimlik 

kazanıp, yetişkin olarak topluma kazandırılması açısından önemlidir.  

 Çocuğa ilk bilgileri vermek, çocuğu konuya yaklaştırmak, diğer bilgi kaynaklarından 

öğrendiklerini kontrol altında tutmak anne-babanın sorumluluğudur.  

ERGENLİK DÖNEMİNDE BİREYLERDE GÖRÜLEN DAVRANIŞLAR? 

*Cinsel organlar, göğüsler hakkında soru sormak. 

*Banyo yapan birini gördüğünde ilgi ile izlemek. 

*Evcilik, doktorculuk oynamak, anne-baba ve değişik rolleri üstlenmek.  

*Bazen çok heyecanlı, gergin, korkmuş iken cinsel organına dokunmak. 

*Arkadaşları ile cinsellik hakkında konuşmak. 

*Kızsa erkek, erkekse kız arkadaşı olduğunu söylemek. 

*Giyinirken veya banyo yaparken yalnız olmak istemek. 

*Ayıp şakalar ve sözler duyduğunu söylemek, bunları tekrar etmek istemek. 

*Cinsler arasındaki farkları merak etmek. 

*Karşı cinsten birini rol gereği taklit etmek. 

*Hayvanların üremelerini incelemek. 

*Diğer çocukları ve yetişkinleri öpmek, onların kendisini öpmelerine izin vermek. 

Tüm bu davranışlar çocuğun yaşına göre normal sayılabilecek davranışlardır. Herhangi birini 

problem olarak tanımlamadan önce davranışın, zeka düzeyine uygun olup olmadığına, görülme 

sıklığına dikkat edilmelidir. 

Örneğin; cinsel organlar ,ile ilgili soru sormak normal bir davranıştır.Ancak çocuğun, fazla 

bilgi sahibi olmak istemesi,sürekli bu konuya gündeme getirmesi ya da tam tersi cinselliğe ilişkin 

korku ve kaygı göstermesi dikkat edilmesi gereken durumlardır.Ya da bir oyunda karşı cinsi taklit 

etmek normal sayılır ancak sürekli karşı cinsin rollerini üstlenmek, kendi cinsinden olmaktan 

hoşlanmamak problem sayılabilir ve özel yardıma gereksinim duyulabilir. Çocukta problem 

sayılabilecek bir davranış varsa bunu gizlemek, görmezden gelmek yerine uzman yardımına 

başvurmak, tedbirler almak gereklidir. Cinsel eğitimin problemleri azaltabileceği, önleyebileceği 

unutulmamalıdır. 

CİNSEL EĞİTİMDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER? 

- Zihinsel engelli çocuk ve gençlerin, aşırı derecede cinsel içerikli davranışları görüldüğünde telaşa 

kapılmamak ve çocuğu suçlamamak gerekir. Çünkü o, bu davranışlarını kontrol edememektedir. 

- Anne-babalar, zihinsel engelli çocuğuyla cinselliği konuşurken zorluk çekerler. Bu nedenle 

öncelikle, anne-babanın bu konuda eğitimi önemlidir. Bu durumda bilgi  alabilecekleri kaynaklara 

ulaşmalıdırlar. 

- Çocukların ve ergenlerin cinsellikle ilgili sorularına cevap vermeyi reddetmemeli, çocuğu 

ayıplamamalı, azarlamamalı, susturmamalı ve gerekli bilgiler zihinsel gelişim düzeylerine uygun 

olarak zamanında verilmelidir. 

- Cinsellikle ilgili bilgiler verirken üstü kapalı bir anlatım, gizli kelimeler, yapmacık benzetmeler 

kullanılmamalıdır. Somut, açık, net ve doğru bir anlatım kullanılmalıdır. 

- Bireyin anlayabileceği düzeyde cevap verilmeli, her şey öğretilmeye çalışılmamalıdır. Zeka yaşına 

uygun olmayan tarzda veya aşırı ayrıntılı bilgi verilmesinin, çocuğun cinselliğe olan merakında 

artışa neden olacağı unutulmamalıdır. 

- Anne-babanın, çocuğun merakını gidermek adına cinsel yaşamları hakkında bilgi vermesi 

sakıncalıdır. Cinsel yaşamın özel bir konu olduğu ve başkaları ile paylaşılamayacağı 

anlatılmalıdır. 

- Enerjisini uygun şekilde harcayabileceği oyun ve spor aktivitelerine yönlendirilmelidir. 
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- Çocuğun anne-baba ile aynı odada yatması, anne-babanın evde çıplak dolaşmaları çocuğun 

merakını artıracaktır. Bu davranışlardan kaçınılmalıdır. 

- Çocuk ve gençlerin giyim tarzına dikkat edilmelidir. Bazen yaşı büyük zihin engelli bir çocuğa 

çok bebeksi kıyafetler giydirildiği, saçlarının bebeksi bir modelde tarandığı görülmektedir. Bu da 

çevre tarafından algılanışlarını etkileyebilmektedir. Ayrıca, cinslerine ve cinsel kimliklerine uygun 

düşmeyen davranış biçimleri de öğretilmemelidir. 

- Ergenlik çağında görülen bedensel değişiklikler, zihinsel düzeylerine uygun olarak açık, doğru ve 

onların anlayabileceği şekilde önceden anlatılmalıdır. 

- Çocuk ve gençler arasında cinsel yakınlaşmaları önlemek için, zihinsel engelli gençler, kendilerine 

ait bir yatak odasına sahip olmalıdır. 

- Evde cinselliği tahrik edecek şiddet ve pornografik içerikli yayınlar bulundurulmamalıdır. 

- Zihinsel engelli gençlerin sosyal ilişkilerini, güvenilir ortamlarda, güvenilir kişilerle 

geliştirmelerine yardımcı olunmalıdır. 

- Çocuk ve gençler yakın ya da uzak çevreden gelebilecek istismara karşı bilinçlendirilmelidir. 

Çocuk, vücudunun kendisine ait olduğunu bilmelidir. İstemediği durumlar karşısında hayır 

diyebileceği öğretilmelidir. 

- Aileler cinsel içerikli davranışlarla karşılaştıkların da öncelikle bunun tamamen normal ve 

fizyolojik bir ihtiyaç olarak değerlendirmelidirler. Çocuğun bu davranışlarını karşılayabileceği 

uygun oda (banyo , kendi oda, tuvalet vb) yönlendirilmelidir. Eğer bu davranışlar dışarıda okulda 

yada uygun olmayan bir ortamda oluyorsa çocuğun algısını başka alanlara yönlendirilmelidir.  

- Ebeveynlerin banyo yaparken giyinirken soyunurken dikkat etmeleri çocuklarına yardımcı 

olacaktır. Ergenlik dönemine gelmeden mevsime ve ihtiyaca göre giyinme hijyenik bakım kadın 

ve erkek arasındaki fiziksel farklılıklar öğretilmelidir. Bunları öğretmeye yönelik çalışmalarda 

görsel materyallerden faydalanabilinir.  

ANNE-BABALARA ÖNERİLER: 

 Çocuklar anne-babalarından cinsel organlar ve  işlevleri,  ergenlik, üreme, sünnet, 

mastürbasyon, menstruasyon vb. konularda bilgi edinme ihtiyacı duyarlar. Bu nedenle, önce anne 

babalar bu konularda bilgiler edinmelidir. Anne-baba ne kadar çok  bilgiye  sahip olursa o kadar 

faydalı olur.  

 Anne-babalar, çocuklarının yaş ve zeka düzeylerine uygun cinsel bilgilerle ilgili kendilerine 

yardım edecek uzman kişi, kitap, dergi, makale vb. kaynaklara ulaşmalı ve bunlardan 

yararlanmalıdır. 

 Anne-babalar, gelişimlerini takip ederek çocuklarının hangi düzeyde olduğunu belirlemelidir. 

Aile, çocuğun gelişim düzeyini belirlediği zaman o anki gelişimsel gereksinimlerini belirlemiş olur. 

 Anne-babalar çocuklarıyla ne konuşacakları ve nasıl konuşacakları konusunda birbirleriyle 

denemeler yapabilirler. Bu uygulamalar, anne-babanın çocuklarıyla konuşurken kendilerini rahat 

hissedecekleri sözcükleri ve tarzın ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Aileler, zihinsel engelli bireye 

sahip olan diğer ailelerle iletişim kurarak bilgi ve deneyimlerini paylaşmalıdırlar.  

 Cinsellik, yaşamımızın ve kişiliğimizin çok önemli bir parçasıdır. Normal ve engelli tüm 

bireylerin cinsel konularda bilgilendirilmeye ihtiyaçları olduğu ve tabii ki yaşlarına, toplum içindeki 

konumlarına, ahlaki değerlerine ve bireysel özelliklerine göre değişse de cinselliği yaşamaya hakları 

olduğu unutulmamalıdır. 

 

KAYNAKÇA: 

1- Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Ders Notları, 

2- İstemihan ARTAN. Engelli Çocuk ve Gençlerin Cinsel Eğitimi. 

3- Hakan ŞATIROĞLU. Zihinsel Engellilerde Cinsel Yaşam ve Sağlık. 

www.sosyalhizmetuzmanı.org 

4- Haluk YAVUZER. Ana-Baba Okulu.2001.Remzi Kitabevi 

5- Engelliler İdaresi Başkanlığı 
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7. ENGELLİ HAKLARI  

 

7.1. 5378 SAYILI ÖZÜRLÜLER KANUNU 

 

  http://www.ozida.gov.tr/mevzuat/kanun.htm 

 

AİLE, KADIN, ÇOCUK, ÖZÜRLÜ VE SOSYAL HİZMET DANIŞMA HATTI ALO 183 

 

7.2. 5825 SAYILI ENGELLİLERİN HAKLARINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 

 

http://www.ozida.gov.tr/default20.aspx?menu=ulusal_mevzuat&sayfa=kanunlar/2-01 

 

 

7.3. ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ ve EĞİTİM HAKLARI 

 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html 

 

1. ÖZÜRLÜ BİREYİN EĞİTİM HAKLARI NELERDİR ? 

Özürlü bireyler temel eğitim ilkeleri doğrultusunda genel eğitim, özel eğitim ve mesleki 

eğitim görme haklarını kullanabilmektedirler. 

5378 sayılı Özürlüler Kanunu'nun 15. Maddesinde “Hiçbir gerekçeyle özürlülerin eğitim alması 

engellenemez. Özürlü çocuklara, gençlere ve yetişkinlere, özel durumları ve farklılıkları dikkate 

alınarak, bütünleştirilmiş ortamlarda ve özürlü olmayanlarla eşit eğitim imkânı sağlanır.” ibaresi yer 

almaktadır.  

  Özür türü ve derecesine göre özürlü çocuklar genel eğitim sisteminde normal sınıflarda veya 

özrün türü ve düzeyine göre ayrılmış olan özel eğitim sınıflarında eğitim alabilmektedirler. Bununla 

birlikte özürlü çocukların normal eğitim sınıflarında normal gelişim gösteren akranlarıyla, sosyal ve 

eğitimsel açıdan birlikteliklerinin sağlanabilmesi için eğitim politika ve uygulamalarında temel 

yaklaşım kaynaştırma eğitimi ile sağlanmaktadır. 

  Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin zorunlu öğrenim çağı: Okul öncesi dönemi de içine alan 

3-14 yaş olarak belirlenmiştir. Ülkemizde eğitime ihtiyacı olan özürlülere yönelik MEB sorumludur. 

Özürlülere yönelik erken eğitim 0-6 yaşından başlayarak eğitim ve öğretim hizmetlerinde MEB nın 

yanı sıra üniversitelerin ilgili bölümlerinden de bilgi ve yönlendirme hizmetlileri alınabilir. 

2. ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİNİN YASAL DAYANAĞI NEDİR? 

Özel eğitim hizmetleri 573 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı 

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” nde belirtilen 

esaslar doğrultusunda yürütülür. 

3. ÖZEL ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNDEN HİZMET ALMAK İÇİN NEREYE 

BAŞVURMAK GEREKLİDİR? 

Hastaneden alınan “eksiksiz” doldurulmuş “özürlüler için sağlık kurulu raporu” ile ikamet edilen 

ilçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezlerine müracaatta bulunulmalıdır. 

4. EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA NEDİR? 

Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, bireyin tüm gelişim alanındaki özellikleri ve akademik disiplin 

alanlarındaki yeterliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla nesnel, standart testler ve özürlü bireyin 

özelliklerine uygun ölçme araçlarıyla yapılan tüm uygulamalardır. 

http://www.ozida.gov.tr/mevzuat/kanun.htm
http://www.ozida.gov.tr/default20.aspx?menu=ulusal_mevzuat&sayfa=kanunlar/2-01
http://mevzuat.meb.gov.tr/html/26184_0.html


152 
 

5. EĞİTSEL DEĞERLENDİRME VE TANILAMA İÇİN GEREKLİ BELGELER 

NELERDİR ? 

Özürlü bireyin velisinin veya okul/ kurum yönetiminin yazılı başvurusu,  

Okula/ kuruma kayıtlı özürlü bireyin bireysel gelişim raporu, 

İkametgâh belgesi,  

Özürlüler için sağlık kurulu raporu, 

6. ÖZEL EĞİTİM ÜCRETLERİNİN ÖDEMESİ HANGİ KURUM TARAFINDAN 

YAPILMAKTADIR? 

Özel eğitime ihtiyacı olduğu “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu” tarafından tespit edilen tüm 

özürlü bireylerin yararlandığı özel eğitim hizmetlerine ilişkin ödemenin Bütçe Uygulama Talimatı ile 

belirlenen kısmı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Bu miktar Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından özel eğitim hizmeti veren kuruma ödenmektedir.  

7. ÖZÜRLÜ BİREYİN AİLESİNE YÖNELİK EĞİTİM HİZMETLERİ NASIL 

VERİLMEKTEDİR? 

Aile eğitimi tüm eğitim kademelerindeki özürlü bireyin eğitimine katkı sağlamak “rehberlik ve 

danışmanlık” hizmetlerini içeren bir eğitimdir. 

Aile Eğitim Hizmetleri Rehberlik ve Araştırma Merkezleri Özel Eğitim okul ve Kurumları, 

kaynaştırma uygulamaları yapılan okullar tarafından hazırlanan ve yürütülür. İhtiyaç halinde bu 

hizmet evlerde de yürütülebilir. 

8. ÜNİVERSİTE SINAVINA GİREN ÖZÜRLÜ ÖĞRENCİLER İÇİN NE TÜR 

KOLAYLIKLAR SAĞLANMAKTADIR? 

Üniversite sınavına giren özürlü öğrenciler için gerekli fiziksel düzenlemeler yapılmaktadır. 

Ortopedik ve görme özürlüler için uygun düzenlenmiş sınav mekanları hazırlanmakta, görme 

özürlüler ve az görenler için 30 dakikalık ek sınav süresi verilmekte, sınav sorularını okuyacak ve 

söylenecek yanıtları yazacak uygun eğitimde ve düzgün diksiyonlu “yardımcı refakatçi” eşliğinde 

sınava girme olanağı tanınmaktadır.z. 

9. ÖZÜRLÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE SAĞLANAN KOLAYLIKLAR NELERDİR? 

Başarılı ve ihtiyaç sahibi özürlü öğrencilere Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 

öncelikli olarak öğrenim kredisi, katkı kredisi ve yurt tahsisi yapılmaktadır. 

20.06.2006 tarih ve 26200 sayılı resmi gazetede yayımlanan “ Yükseköğretim Kurumları Özürlüler 

Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği” gereğince üniversitelerde, öğrencilerin öğrenim hayatlarını 

kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde düzenlemeler yapmak üzere “Özürlüler 

Danışma ve Koordinasyon Birimi” oluşturulması sağlanmıştır.  

10. ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÖĞRENCİLERİN OKULLARA VE KURUMLARA 

ERİŞİMİNİN ÜCRETSİZ SAĞLANMASI PROJESİ NEDİR? PROJE KAPSAMINDA 

HANGİ ÖĞRENCİLERİN ÜCRETSİZ TAŞINMASI GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR? 

“Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Okullara ve Kurumlara Erişiminin Ücretsiz Sağlanması 

Projesi” özel eğitime gereksinim duyan çocukların okullara erişiminin ücretsiz sağlanması ile 

eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve özürlü öğrencilerin okumaya teşvik edilmesi amacıyla 

Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim, Rehberlik ve 

Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanmıştır. Proje kapsamında Milli Eğitim 

Bakanlığı bünyesindeki; 

 Görme Engelliler Okullarında,   

 İşitme Engelliler Okullarında      

 Ortopedik Engelliler Okullarında          

 Otistik Çocuklar Eğitim - İş Eğitim Merkezlerinde           

 Zihinsel Engelliler Okullarında 
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 Uyum Güçlüğü Olanlar Okulunda 

 Özel Eğitim Okulları Bünyesinde Anasınıfında 

 Özel Eğitim Sınıflarında      

eğitim alan öğrenciler ücretsiz taşınmaktadır. 

 

11. ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK MESLEKÎ EĞİTİM FAALİYETLERİNİ HANGİ 

KURUM/KURULUŞLAR YÜRÜTMEKTEDİR? 

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde İşitme Engelliler Çok Programlı Liseleri, Ortopedik Engelliler 

Meslek Liseleri, zihinsel engellilere yönelik Meslekî Eğitim Merkezleri, İş Eğitim Merkezleri ve 

Yetişkin Zihinsel Engelliler İş Eğitim Merkezleri özürlülere yönelik meslekî eğitim programları 

düzenlenmektedir. 

Bu kuruluşların meslekî eğitim faaliyetlerinden yararlanmak isteyen kişiler Ankara'daki kuruluşlar 

için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne, 

illerdeki kuruluşlar için il Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurabilirler. 

12. ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK MESLEK EDİNDİRME KURSLARINI HANGİ 

KURUM/KURULUŞLAR DÜZENLEMEKTEDİR? 

Türkiye İş Kurumu ve MEB Çıraklık Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü özürlülere yönelik meslek 

edindirme kursları düzenlemektedir. 

 

7.4 VASİ TAYİN EDİLMESİ,  MİRAS HAKLARI VE DİĞER HUKUKİ KONULAR 

www.ozida.gov.tr/guncel/sss.htm 

 

7.5. İŞ GÜVENCESİ VE İSTİHDAM VE EMEKLİLİK 

http://www.ozida.gov.tr/guncel/sss.htm 

İşe Yerleştirilme Taleplerini Karşılama Yetkisi Hangi Kurumlardadır?  

Özürlü kişilerin devlet memuru olarak istihdamları Devlet Personel Başkanlığı koordinasyonunda 

ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca, işçi olarak istihdamları ise Türkiye İş Kurumu tarafından 

yapılmaktadır.  

İşe Girmek Ve Çeşitli Kurumlara Özürlü Eleman Alınıp Alınmayacağına İlişkin Bilgileri 

Öğrenmek İçin Hangi Yol İzlenmelidir?  

Özürlü kadrosuna devlet memuru olarak atanmak için öncelikle yapılacak olan merkezi sınava 

girmek gerekmektedir. Devlet memurluğuna ilişkin sınav duyurusu Devlet Personel Başkanlığınca 

yapılmakta olup Resmi Gazete ve ilgili kurumun Web sitesinde yayımlanmaktadır.  

Ayrıntılı bilgi için: (http://rega.basbakanlik.gov.tr/), ( www.basbakanlik-dpb.gov.tr ) 

Özürlü bireylerin işçi olarak işe yerleşebilmesi için Türkiye İş Kurumu’na (Türkiye İş Kurumu İl 

Müdürlüklerine veya www.iskur.gov.tr adresinden) başvuru yapabilirsiniz. 

Ayrıntılı bilgi için: www.iskur.gov.tr 

4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamındaki İşyerlerinin Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu Ne 

Kadardır? 

İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu 

işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi 

durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri 

bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre 

hesaplanır. 

Özel sektör işverenlerince bu madde kapsamında çalıştırılan 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanununa tabi özürlü sigortalılar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Kanunun 14 üncü 

maddesinde belirtilen korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların, aynı Kanunun 72 nci ve 

73 üncü maddelerinde sayılan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/
http://www.ozida.gov.tr/guncel/www.basbakanlik-dpb.gov.tr
http://www.ozida.gov.tr/guncel/www.iskur.gov.tr
http://www.ozida.gov.tr/guncel/www.iskur.gov.tr
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hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamı, kontenjan fazlası özürlü çalıştıran, 

yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 

prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi 

Hazinece karşılanır.          

Özürlülerin istihdamı konusunda işverenler için yasal zorunluluk yanında teşviklerde sözkonusudur. 

İşyeri; mevzuatlarla belirtilen özürlü sayısından daha fazla özürlü çalıştırırsa veya çalışan özürlünün 

özür derecesi % 80 den fazla olursa veya herhangi bir kanuni yükümlülüğü olmamasına karşın özürlü 

çalışanı varsa işveren tarafından ödenen sigorta priminin %50 si hazine tarafından karşılanmaktadır. 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tâbi Kurum Ve Kuruluşlarda İstihdam Edilmesi 

Gereken Özürlü Oranı Ne Kadardır? 

Devlet Memurları Kanununa göre; kurum ve kuruluşlar çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 

oranında özürlü personel çalıştırmak zorundadır. %3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun 

(taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. 

Özürlü İşçi Veya Memur Çalıştırmamanın İşverene Getirdiği Bir Yaptırım Var mıdır? 

Kamu ve özel sektör işverenlerinden sorumluluğunu yerine getirmeyenlerden her ay çalıştırmadığı 

her özürlü için belli bir miktar para cezası kesilmektedir. Özürlü memur çalıştırmamanın herhangi bir 

müeyyidesi bulunmamaktadır. 

Özürlü İstihdam Etme Sorumluluğunu Yerine Getirmeyen İşverenlerden Toplanan Ceza 

Paraları Hangi Amaçlar İçin Kullanılmaktadır? 

Özürlü istihdam etme sorumluluğunu yerine getirmeyen işverenlerden toplanan ceza paraları, 

özürlülerin meslekî eğitim ve meslekî rehabilitasyonu, kendi işini kurma ve bu gibi projelerde 

kullanılmak üzere Türkiye İş Kurumuna aktarılmaktadır. 

İşyerlerinde Özürlülere Yönelik Ne Tür Düzenlemeler Yapılmaktadır? 

“Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru İstihdamı Hakkında Yönetmelik”e göre işverenler, 

işyerlerini, imkânlar ölçüsünde, özürlülerin çalışmalarını kolaylaştıracak şekilde hazırlamak, 

sağlıkları için gerekli tedbirleri almak, mesleklerinde veya mesleklerine yakın işlerde çalıştırmak, 

işyerleriyle ilgili bilgi ve yeteneklerini geliştirmek, çalışmaları için gerekli araç ve gereçleri sağlamak 

zorundadır. Özürlüler, yapabilecekleri işler dışında sağlıklarına zarar verecek diğer işlerde 

çalıştırılamaz. Uygun koşulların varlığı halinde çalışma sürelerinin başlangıç ve bitiş saatleri, 

özürlünün durumuna göre belirlenir.” denilmektedir. 

 Bakım Gereksinimi Olan Özürlü Yakını Bulunan Memurların Tayininde Kolaylık 

Sağlanmakta mıdır? 

5378 sayılı Özürlüler Kanunu 21'inci maddesiyle 657 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir: 

EK MADDE 39.- Devlet memurlarının, hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam 

ettiremeyecek derecede özürlü olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen eşi, çocukları ile 

kardeşlerinin, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim ve öğretim kuruluşlarında eğitim ve 

öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi hâlinde, 

ilgilinin talebi üzerine eğitim ve öğretim kuruluşlarının bulunduğu il veya ilçe sınırları dahilinde 

kurumunda bulunan durumuna uygun boş bir kadroya ataması yapılır. 

Özürlülerin Tayin ve Nakillerinde Başka Özel Hükümler Var mıdır? 

Atama, tayin ve nakiller; konuya ilişkin mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından 

yapıldığından tayin ya da nakil ile ilgili girişimlerin söz konusu kurumlar nezdinde şahsen yapılması 

gerekmektedir 

Özürlü Çocuğu Olan Çalışan Anneler İçin Özel Bir Düzenleme Var mıdır? 

Sosyal güvenlik reformu olarak bilinen 5510 sayılı Kanunla, sosyal güvenlik sistemimize getirilen 

yeni bir düzenleme ile başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 

01.10.2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları 
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toplamına eklenecek. Eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecek. Yapılan bu 

düzenleme ile özürlü çocuğu olan kadınlara erken emeklilik hakkı tanınmıştır.  

Özürlü Memurlar Gece Nöbeti Ve Gece Vardiyası Tutacaklar Mıdır? 

Özürlü memurlara isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmeyecektir.  

Özelleştirilen Veya Özelleştirilme Kapsamına Alınan Kamu Kuruluşlarında Çalışan 

Özürlülerin Yasal Hakları Nelerdir? 

Kapatma ve tasfiye hâllerinde işten çıkarılma durumunda iş kaybı tazminatı, özürlülere, kanunun 

diğer çalışanlara tanıdığı hakların iki katı oranında ödenir. 

İlgili Kanun Maddesi: 5398 sayılı “Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun 

ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 

 

“......Bu Kanuna göre özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye 

hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, 

süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle; bu kuruluşlarda iş sözleşmesine 

dayalı olarak ücret karşılığı çalışanlardan iş sözleşmeleri tâbi oldukları iş kanunları ve toplu iş 

sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona ermiş olanlara, kanunlardan ve 

yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı 

ödenir. Ayrıca bunların mesleklerinde geliştirilmesine, bir meslekte yetiştirilmesine veya meslek 

edindirilmesine ilişkin eğitim giderleri ile yeni iş bulmalarına katkı sağlamak amacıyla yapılacak 

giderler Özelleştirme Fonundan karşılanır. Özürlü personele (ilgili kanunların öngördüğü I, II ve III. 

derece), bu maddede belirtilen tutarın iki katı olarak iş kaybı tazminatı ödenir. İş kaybı tazminatı 

ödenmesi ve sağlanabilecek diğer hizmetlere ilişkin işlemler Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 

tarafından yürütülür.” 

 

Ayrıntılı bilgi için : www.ozida.gov.tr/guncel/sss.htm 

Özürlü Bireyler Erken Emekli veya Malülen Emekli Olmak İçin Nereye Müracaat Etmelidir ? 

Özürlülerin emeklilik işlemleri diğer çalışanlarda olduğu gibi ilgili SGK tarafından yapılmaktadır. 

Özürlüler erken emeklilik ya da malülen emeklilik işlemlerini SGK'a müracaat ederek başlatabilirler.  

 

Ayrıntılı bilgi için: www.sgk.gov.tr 

 

ALO 170* 

 

 * (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat arayabilirsiniz) 

7.6. DESTEK / İMKANLAR 

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM 

www.ozida.gov.tr/guncel/sss.htm 

 

1. Sosyal Güvencesi Olan Özürlü Bireylerin Sağlık Giderleri Nasıl Karşılanmaktadır? 

Sosyal güvencesi olan özürlü bireylerin tedavi, muayene, ilaç, tetkik ve ortez-protez ihtiyaçları bağlı 

oldukları sosyal güvenlik kuruluşu tarafından katkı payı alınarak karşılanmaktadır. 

2. Tedavi Giderleri Kendi İmkânları İle Karşılayamayan Ve Sosyal Güvenlik Kapsamında 

Bulunmayan Özürlü Bireylerin Tedavi Giderleri Nasıl Karşılanmaktadır? 

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşunun güvencesi altında olmayan ve yeterli ödeme gücü 

bulunmayan özürlü bireyler yeşil kart uygulamasından faydalanmaktadır. Bu kapsamda tedavi, 

muayene, ilaç, tetkik, diş tedavisi ve ortez-protez ihtiyaçları temin edilmektedir. 

 

http://www.sgk.gov.tr/
http://www.ozida.gov.tr/guncel/sss.htm


156 
 

3. Yeşil Kart ve Genel Sağlık Sigortası Nedir? 

Hiçbir sosyal güvencesi olmayan bireylerin sağlık hizmetleri yeşil kart verilerek karşılanmaktadır. 

Genel sağlık sigortasının uygulanmasıyla yeşil kart uygulaması yürürlükten kalkacaktır ancak yeşil 

kart almaya hak kazanmış olanlar genel sağlık sigortası kapsamında bu hizmetlerden yararlanmaya 

devam edecekle ve primleri belirlenen koşullarda devlet tarafından karşılanacaktır. 

4. Yeşil Kart İçin Nereye Başvuru Yapılır?  

Yeşil kart almak isteyenlerin ikametgâhları merkez ilçede ise valiliğe, diğer ilçelerde ise 

kaymakamlıklara başvurması gerekmektedir. 

ÖZÜRLÜ AYLIĞI 

1. Özürlü Aylığı Nedir? 

Toplumda genellikle “özürlü aylığı” olarak bilinen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Primsiz 

Ödemeler Genel Müdürlüğü tarafından 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve 

Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince 

bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük özürlü bireyler ve 

kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış özürlü yakını bulunan Türk 

Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Özür oranına göre aylığın 

miktarı değişmektedir. 

2. Özürlü Aylığını Kimler Alabilir? 

Yetkili hastaneden alınmış özürlü sağlık kurulu raporuna göre “özürlü”(özür oranı %40-%69) ve 

başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü (özür oranı%70 ve 

üzeri) olan, 

-Kanunen bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayan, 

-Sosyal güvenlik kurumlarından her ne ad altında olursa olsun bir gelir veya aylık hakkından 

yararlanmayan, 

-Nafaka bağlanmamış veya bağlanması mümkün olmayan, 

-Mahkeme kararıyla veya doğrudan bir mevzuat gereği bağlanmış herhangi devamlı bir gelire sahip 

bulunmayan, 

-Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması, kanunla belirlenen muhtaçlık sınırının altında olan 

kişiler ile; 

Yukarıdaki koşullara sahip olup kanunen bakmakla yükümlü olunan 18 yaşını tamamlamamış özürlü 

yakını bulunanlar, bakımının fiilen gerçekleşmesi ve aylık ortalama gelirinin kanunla belirlenen 

muhtaçlık sınırının altında olması kaydıyla bu aylıktan faydalanabilir. 

Sosyal güvenlik kurumundan, yetim aylığı almakta olan özürlü bireylerin aylık veya gelirleri, alacağı 

özürlü aylığından az ise aradaki fark ilgili sosyal güvenlik kurumu tarafından karşılanacaktır. 

3. Aylık Bağlanması İçin Gerekli İşlem ve Belgeler Nelerdir? 

Aylık bağlanması için gerekli işlem ve belgeler şunlardır. 

-Yönetmeliğin (6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) EK-1 ve EK-

2’sinde yer alan başvuru formu, 

-Özürlü veya başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek derecede özürlü olmaları 

nedeniyle aylık bağlanacaklar için “özürlü sağlık kurulu raporu”, 

-Aylık talebinin vasi tarafından yapılması hallerinde mahkemeden alınmış vasilik kararı, 

-ADNKS’den (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) alınacak yerleşim yeri ve diğer adres bildirim 

formu, 

-Özürlü olduklarını yetkili hastanelerden alacakları “özürlü sağlık kurulu raporu” ile kanıtlayan 18 

yaşını doldurmuş ve herhangi bir işe yerleştirilememiş olan özürlü bireyler için Türkiye İş Kurumuna 

doğrudan kendilerinin veya yazılı talepleri üzerine kaymakamlıklar ya da mahalli (malmüdürlükleri-

defterdarlıklar) maliye teşkilatları tarafından adlarına başvuru yapıldığına dair belge, 

-Mahallî maliye teşkilatlarınca aylık bağlanması için istenilen ilgili Yönetmeliğin ekindeki belgeler 

Kurum internet sayfasından temin edilir.(www.sgk.gov.tr) Bu formlar için ilgililerden herhangi bir 

http://www.sgk.gov.tr/
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ücret talep edilemez. Yerleşim yeri ve diğer adres bildirim formu ilgililerden talep edilmez, ilgili 

Kurumca temin edilir. Başvuru formunda yer alan aylık istek dilekçesi ile mal bildirim belgesi aylık 

talebinde bulunanın kendisi veya gerekli hallerde kanuni temsilcileri tarafından doldurulup imzalanır.  

-Aylık bağlanması için gerekli belgelerden Kuruma, mahalli maliye teşkilatları tarafından belirtilen 

belgeler gönderilir. Diğer belgeler mahalli maliye teşkilatlarında muhafaza edilir. Muhtaç olmadığına 

karar verilenler ile vücut fonksiyon kaybı oranı % 40’ın altında olanların belgeleri Kuruma 

gönderilmez. Bu durumda başvuru sahiplerine mahalli maliye teşkilatlarınca gerekçesi de belirtilmek 

suretiyle yazılı olarak bilgi verilir.  

-“Özürlü sağlık kurulu raporunun” aslı, ilgili hastane başhekimliği tarafından mühürle onaylanmış 

örneği veya Kurumca kabul edilmiş elektronik ortamda temin edilen örnekleri kabul edilir. Ayrıca, 

“özürlü sağlık kurulu raporunun” aslının getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu 

kontrol edildikten sonra mahalli maliye teşkilatlarında birim amiri, Kurumda ise görevlendirilecek 

personel tarafından isim ve unvan yazılmak suretiyle tasdik edilerek kabul edilir.  

4. Özürlü Aylığı İçin Nereye Başvuru Yapılır?  

İkamet edilen yerlerdeki defterdarlık veya malmüdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 

Özürlü Aylığı ile ilgili Ayrıntılı Bilgi İçin: 

Özürlü bireylerin aylık bağlanması işlemleriyle ve sonrasındaki ilgili konular için aşağıdaki adresten 

ayrıntılı bilgi alınabilir. 

 

Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü Sosyal Yardımlar Daire Başkanlığı 

Tuna Cad. No:7 Kızılay/ ANKARA 

Tel: 0 ( 312 ) 458 10 36( 37,38,39,40) 

Web adresi:  www.sgk.gov.tr 

 

ALO 170* 

 * (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi’ni 7 gün 24 saat arayabilirsiniz) 

MUHTAÇ AYLIĞI 

1. Muhtaç Aylığı Nedir? 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenen ayıktır. Vakıflar Yönetmeliğinin hükümlerine göre, 18 

yaşından büyük özürlü bireylere ve 18 yaşından küçük özürlü çocuğu bulunan ana babalara ve ayrıca, 

annesi veya babası olmayan 18 yaşından gün alamamış yetim çocuklara aylık bağlanmaktadır. 

2. Muhtaç Aylığını Kimler Alabilir?  

% 40 ve üzeri özürlü olan muhtaçlara, 

* Sosyal güvencesi olmaması, 

* Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması, 

* Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması, 

* Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık 

ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi, 

halinde muhtaç aylığı bağlanır. 

3. Muhtaç Aylığı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? 

Muhtaç aylığı başvuru formu* 

Özürlü için sağlık kurulu raporu 

* Muhtaç aylığı başvuru formu www.vgm.gov.tr  adresinden de sağlanabilir. 

4. Muhtaç Aylığı İçin Nereye Başvurulur?  

Özürlü bireyler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra özrünü ve özür oranını belirten 

“özürlü sağlık kurulu raporunu” ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne 

şahsen, posta yoluyla veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden başvuru 

yapabilirler. 

http://www.sgk.gov.tr/
http://www.vgm.gov.tr/


158 
 

Ayrıntılı Bilgi İçin 

Özürlü bireylerin muhtaç aylığı ile ilgili konular için aşağıdaki adresten ayrıntılı bilgi alınabilir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Milli Müdafa Cad. No: 20 Kızılay / ANKARA 

Tel: 0 (312) 415 50 00 (10- Hat) 

Web adresi : www.vgm.gov.tr   

 

DİĞER DESTEKLER 

1. Bakıma Gereksinimi Olanlara Devletin Sunduğu Bir Hizmet Var mıdır?  

Ailesi ekonomik yoksunluk içinde bulunan bakıma muhtaç özürlü bireylere evlerinde veya kurumda 

bakım hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerin iki asgari ücrete kadar olan kısmı Sosyal Hizmetler ve 

Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından ödenmektedir. Yine aynı şartlarda bakımı aile 

bireyi ya da yakını tarafından karşılanan özürlü birey için, bakımı yapan kişiye bir asgari ücrete kadar 

ödeme yapılmaktadır. Bakım hizmeti ve bakım ücretinden faydalanmak için ikamet edilen yerdeki İl 

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne veya varsa İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü başvurmak 

gerekmektedir. 

2. Evde Bakım Parası Nedir?  

Özürlü bireylerin hayatlarının idamesini evde yürütecek kişilere Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 

tarafından aylık net asgari ücret miktarında verilen tutara evde bakım parası denilmektedir. Evde 

bakım parası özürlü bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere 

ödenen bir meblağdır. 

3. Evde Bakım Parası Almanın Şartları Nelerdir?  

Özürlü bireylerin evde bakım parası alabilmesi için üç şart gereklidir.  

1.Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirleri toplamı esas alınmak suretiyle kendilerine ait veya 

bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre kendisine düşen ortalama aylık gelir tutarının, bir 

aylık net asgari ücret tutarının 2/3’ünden daha az olduğu bakım raporu ile tespit edilmesi, 

2.Özürlü bireyin heyet raporu veren hastanelerden alacağı özürlü sağlık kurul raporunun ağır özürlü 

kısmında mutlaka “Evet” yazan bir ibare bulunması, 

3.Özürlü bireyin başkasının yardımı olmadan hayatını devam ettiremeyecek şekilde bakıma muhtaç 

olması gerekli olduğunun bakım heyeti raporu ile tespit edilmesi, 

4. Evde Bakım Parası İçin Nereye Başvurulur? 

Evde bakım parası alabilmek için özürlü bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler 

İl Müdürlüğü’ne, veya varsa Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. 

Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru 

yapılabilir. 

5.Kurum Bakımı Nedir? 

Bakıma muhtaç özürlü bireyin aile yanında bakımının mümkün olmaması halinde kurumda bakım 

hizmeti verilir. Bakım hizmetleri SHÇEK İl Müdürlüğü denetiminde yürütülmektedir. Bakıma 

muhtaç özürlü bireye SHÇEK bakım merkezlerinde ya da özel bakım merkezlerinde hizmet 

verilmektedir.  

6.Kurum Bakımı İçin Başvuru Yerleri 

Özürlü bireyin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne, veya varsa 

Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekmektedir. Sosyal Hizmetler İlçe 

Müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde ise Kaymakamlıklara başvuru yapılabilir. 

Ayrıntılı Bilgi İçin 

www.shcek.gov.tr 

 

http://www.vgm.gov.tr/
http://www.ozida.gov.tr/guncel/www.shcek.gov.tr
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ALO183 * 

*(Aile, Kadın, Çocuk, Özürlü ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı’nı 7 gün 24 saat arayabilirsiniz)  

YARDIMCI ARAÇ GEREÇ VE CİHAZLAR 

1. Sosyal Güvencesi Olmayanlar Ortopedik ve Diğer Yardımcı Araç ve Gereçleri Nasıl 

Alabilir?  

İliniz veya İlçenizin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına müracaat ederek talepte 

bulunabilirsiniz. Ayrıca; Kızılay ve diğer sosyal yardım amaçlı dernek, vakıf, federasyon, 

Konfederasyonlardan bu konuda yardım alabilirsiniz. 

Ayrıca belediyeler tarafından da çeşitli yardımlar yapılmaktadır.  

2. Tekerlekli Sandalyenin Bedelini Kim Öder? 

Bağlı bulunulan sosyal güvenlik kurumunca karşılanır. Herhangi bir sosyal güvenceye tâbi olmama 

halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sağlanması Valilik ve Kaymakamlıklardan 

talep edilebilir. 

3. İşitme Cihazının Bedelini Kim Öder? 

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Talimatı gereğince ödeme yapılır. Cihazların ödenmeyen 

kısımları olmama halinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından sağlanması Valilik ve 

Kaymakamlıklardan talep edilebilir. . 

4. Hasta Alt Bezinin Bedeli Ödeniyor mu? 

Hastalığı nedeniyle “mesane veya rektum” kontrolü olmadığının (çocuklar için en az iki yaşını 

tamamlamış olmak kaydı ile) ve hasta altı bezi kullanması gerektiğinin belirtildiği uzman hekim 

raporuna dayanılarak reçete düzenlenmesi halinde ihtiyaca binaen kullanılması öngörülen hasta alt 

bezine ait fatura bedelleri birer aylık devreler halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenir. 

SOSYAL YAŞAM 

ÖZÜRLÜ KİMLİK KARTI 

1. Özürlü Kimlik Kartı Nedir, Hangi Kurum Tarafından Verilmektedir?  

19.07.2008 tarihli ve 26941 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Özürlüler Veri 

Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik” gereği özürlülere 

tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere özürlü kişilere verilen kimlik kartıdır. 

Özürlü kimlik kartı Valilikler (İl Sosyal Hizmetler Müdürlükleri) tarafından düzenlenmektedir. 

2. Özürlü Kimlik Kartı Kimlere Verilmektedir? 

Özürlü kimlik kartı, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle meydana gelen bedensel, zihinsel, 

ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini yüzde kırk veya daha yüksek bir oranda kaybeden ve Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı olan özürlü bireylere verilmektedir. 

3. Özür Oranında Değişiklik, Soyadı Değişikliği, Kimliğin Kaybolması Veya Deforme Olması 

Durumunda Nereye Müracaat Edilir? 

Özürlü kimlik kartları; içerdiği bilgilerin değişmesi, kaybedilmesi, çalınması veya herhangi bir 

nedenle kullanılamaz hale gelmesi durumunda, sosyal hizmetler il müdürlükleri tarafından yeniden 

düzenlenir. 

4. Özürlü Kimlik Kartı Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Yerine Geçer Mi? 

Özürlü kimlik kartı özürlü sağlık kurulu raporu yerine geçmez. Kimlik kartına sahip her Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşı, mevzuatta münhasıran özürlü kişilere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanır. 

Kimlik kartı alıp almamak özürlü kişinin isteğine bağlıdır. 
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5. Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşı, Yaşadığı Ülke Makamlarınca Düzenlenen Özürlü 

Sağlık Kurulu Raporu ile Özürlü Kimlik Kartı Alabilir Mi? 

Yabancı ülkede yaşayan Türk vatandaşlarımızın yaşadığı ülke makamlarınca verilmiş olan özürlü 

sağlık kurulu raporu Türkiye’de geçerli değildir. Özürlü kimlik kartı almak üzere, mevzuat gereği 

yetkili hastanelere müracaat ederek yeniden özürlü sağlık kurulu raporu almaları gerekmektedir. 

6. Özürlü Kimlik Kartı İle Ülkemizde Özürlü Kişilere Sağlanan Hak Ve Hizmetler Nelerdir? 

Özürlü kişilerin faydalanacakları hak ve indirimler; ilgili kurum, kuruluş veya yerel yönetimler 

tarafından belirlenmektedir. Bunun yanında bazı kamu ve özel sektör kuruluşlarının, özürlü kimlik 

kartı, nüfus cüzdanına işlenmiş özürlülük bilgisi ya da özürlülere verilen sağlık kurulu raporunu esas 

alarak özürlülere sağladığı kolaylıklar bulunmaktadır. Bu indirimler ve/veya oranları zaman zaman 

ilgili kurumlar tarafından değiştirilebilmektedir. 

İNDİRİMLER 

1. Belediyelerin Şehir İçi Ulaşımda Özürlü Kişilere Sağladığı Ücretsiz/İndirimli Seyahat Hakkı 

İle Diğer Bazı İndirim Ve Kolaylıklar Nasıl Uygulanmaktadır?  

Bazı belediyeler, belediye meclislerinde alınan kararlar doğrultusunda özürlüleri şehir içi otobüs, 

vapur, su. vb. hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli faydalandırmaktadır. Belediyelerin indirimli 

veya ücretsiz hizmetlerinden faydalanmak üzere belediyenin ilgili birimine müracaat etmek 

gerekmektedir. 

2. Şehirlerarası Yolcu Otobüslerinde Özürlülere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır? 

Şehirlerarası yolcu otobüslerinde, Karayolları Taşıma Yönetmeliğinin 57. maddesinin 11. fıkrası 

gereği; % 40 oranında özürlü olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti, geçerli ücret tarifesi 

üzerinden % 30 indirimli düzenlenmektedir. 

3. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Tarafından Özürlülere İndirim Nasıl 

Uygulanmaktadır?  

%40 ve üzeri olan özürlü yolcunun sadece kendisi, özür oranı %50 ve üzeri olan ağır özürlü yolcunun 

kendisi ve varsa beraberindeki refakatçisi ana hat yolcu trenlerinde %50 indirimli olarak seyahat 

edeceklerdir. Söz konusu indirimden yararlanmak isteyenlerin "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması 

ve Özürlülere verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında yönetmelik" ‘e uygun olarak alınmış 

sağlık kurulu raporu, özürlü kimlik kartı veya ( Özürlü nüfus cüzdanında yer alanlar için) nüfus 

cüzdanını ibraz etmeleri gerekmektedir.  

4. Türk Hava Yolları Tarafından Özürlülere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır? 

Türk Hava Yolları, yüzde 40 ve üzeri oranda özürlü olan yolculara, uygulanabilir ücretler üzerinden 

tüm iç ve dış hatlarda yüzde 25 indirim sağlamaktadır. İndirimden faydalanmak isteyen % 40 ve 

üzeri oranda özürlü kişilerin, özürlü kimlik kartı veya sağlık kurulu raporu veya ''Özürlü'' ibaresi 

bulunan nüfus cüzdanlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, 'refakatçi ile seyahat etmelidir' 

ibaresi bulunan doktor raporunun ibraz edilmesi halinde, özürlü yolcu ile aynı seferde seyahat edecek 

bir refakatçisine tüm iç ve dış hatlarda uygulanabilir ücretler üzerinden yüzde 25 oranında indirim 

sağlanmaktadır.  

5. İstanbul Şehir Hatları İşletmesi ve İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi tarafından özürlülere 

indirim nasıl uygulanmaktadır?  

İstanbul Şehir Hatları İşletmesi tarafından, kimliklerini ibraz etmek suretiyle özürlülere, 60 yaş ve 

üzeri olan vatandaşlar, gaziler, şehit ve gazilerin dul ve yetimlerine akbilli hatlarda ücretsiz seyahat 

etme imkanı sağlanmaktadır. Ağır özürlü vatandaşların kartlarında “Refakatçi” ibaresi bulunan 

kişilerin yanlarındaki refakatçiler de ücretsiz olarak seyahat etmektedir. Biletli hatlarda eğer indirimli 

tarife var ise, indirimli bilet ile seyahat edebilmektedirler. 

İstanbul Deniz Otobüsleri İşletmesi tarafından, bedensel özürlüler, % 40 ve üzeri oranda özürlü olan 

ve nüfus cüzdanında özürlülük bilgisi yazılmış olan özürlü kişilere; bilgisayardan bilet kesilen dış 

hatlarda indirimli, İETT'den alacakları ücretsiz seyahat kartları üzerine taktıracakları indirimli 
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akbillerini kullanmak suretiyle akbilli hatlarda indirimli tarifeden yararlanmaktadır. Malul 

vatandaşlar ile 2022 sayılı kanuna göre maaş alan 65 yaşını doldurmuş, bakıma muhtaç, malul 

durumdaki kişiler; durumlarını belgelemek kaydıyla dış hatlarda indirimli, İETT'den alacakları 

ücretsiz seyahat kartları üzerine taktıracakları indirimli akbillerini kullanmak suretiyle akbilli 

hatlarda indirimli yararlanmaktadır. 

6. Müze Ve Ören Yeri Girişlerinde Özürlülere İndirim Nasıl Uygulanmaktadır? 

Müze ve ören yerlerine, özürlüler ile bir refakatçisi, gaziler, şehit ve gazilerin eş ve çocukları, 65 yaş 

ve üstü  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kimliklerini ibraz etmek suretiyle  ücretsiz biletle 

girmektedirler. 

6. Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları Ve Tabiat Parklarına Girişinde Özürlülere İndirim 

Nasıl Uygulanmaktadır?  

Özürlüler, harp malulü ve gaziler ile bunların eşleri, çocukları, ve anne babalarından, kimliklerini 

ibraz etmek suretiyle milli parklar, tabiatı koruma alanları ve tabiat parklarına girişte ücret 

alınmamaktadır. 

7. GSM Şebekelerinde (Cep Telefonlarında) Uygulanan İndirimli Tarife Nasıldır?  

GSM operatörleri, özürlü kişilere özel tarifeler uygulanmaktadır. 

FİZİKSEL ÇEVRE DÜZENLEMELERİ 

1. Fiziksel Çevrenin Özürlülerin Ulaşabilirliğine Uygun Düzenlenmesi Nasıl Sağlanacak? 

Kentsel yaşamın özürlülerin ulaşabilirliğine uygun olarak düzenlemesi amacıyla şu yasal 

düzenlemeler yapılmıştır: 

572 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve ardından İmar Mevzuatında yapılan düzenlemelerle 

yapılı çevrenin özürlüler için ulaşılabilir kılınması amaçlanmıştır. 6 Haziran 1997 tarihli 572 sayılı 

Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. maddesiyle, 3194 Sayılı İmar Yasası'na bir madde eklenmiş ve 

“Fiziksel çevrenin özürlüler için ulaşılabilir ve yaşanabilir kılınması için, imar planları ile kentsel, 

sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda Türk Standartları Enstitüsü'nün ilgili standartlarına 

uyulması zorunludur” hükmü getirilmiştir. Buna göre hazırlanan İmar Yönetmeliklerinde de; açık 

alanlarda (yol, otopark, park, yaya bölgesi, meydan ve kaldırımlarda) ve umumi yapılarda (okul, 

hastane, alışveriş merkezi, sinema, vb.) ulaşabilirliğinin sağlanması için TSE standartlarına uygun 

düzenleme yapılması hükümleri yer almaktadır. 

Ayrıca; 5378 sayılı Özürlüler Yasasında; aşağıdaki maddeler kentsel yaşamın özürlülerin 

ulaşabilirliğine uygun düzenlemesi amaçlıdır. Söz konusu yasanın ilgili maddeleri şunlardır: 

“Geçici Madde 2.- Kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmî yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, 

yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile 

gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar bu Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilir.  

Geçici Madde 3.- Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler, şehir içinde kendilerince sunulan ya da 

denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin özürlülerin erişilebilirliğine uygun olması için 

gereken tedbirleri alır. Mevcut özel ve kamu toplu taşıma araçları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği 

tarihten itibaren yedi yıl içinde özürlüler için erişilebilir duruma getirilir.” 

Öte yandan, 2006/18 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nde de mevcut resmi yapıların ve umuma açık her 

türlü yapının özürlülerin erişebilirliğine uygun duruma getirilmesi için kamu kuruluşları ve yerel 

yönetimlerce eylem planları hazırlanması, bu düzenlemelerin TSE standartlarına uygun olmasına 

dikkat edilmesi istenmektedir. 

2. Oturulan Konutta Özüre Uygun Düzenlemeler Yaptırılabilir mi? 

Kat mülkiyeti yasasına tabi olan apartman, site vb. konutlarda yaşayan kişiler getirilen yasal 

düzenleme ile özürüne uygun düzenleme yaptırma olanağına sahip olmuşlardır. 5378 sayılı Yasanın 

19. maddesinde;  

“Madde 19- 23.6.1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin birinci 
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fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Özürlülerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay 

içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. 

Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi 

durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir 

komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre 

inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç 

altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile özürlünün kullanımından sonraki 

süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı 

tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.” hükmü eklenmiştir. 

Ayrıca Yasa hükmünde sözü edilen komisyonun kuruluş ve çalışma usülleri ile ilgili “Yapılarda 

Özürlülerin Kullanımına Yönelik Proje Tadili Komisyonları Teşkili, Çalışma Usul ve Esasları 

Hakkında Yönetmelik” 22 Nisan 2006 tarih ve 26147 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

3. Özürlüler İçin Ayrılmış Park Yerlerinin İşgalini Önlemeye Yönelik Bir Düzenleme Var 

mıdır? 

5378 Sayılı Özürlüler Kanunu'nun 31'inci maddesi buna ilişkin düzenlemeyi içerir.  

 

Madde 31.- 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 61 inci maddesinin 

birinci fıkrasına (n) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle 

eklenmiştir.  

 

(o) Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde,  

 

(o) bendinin ihlâli hâlinde para cezası iki kat artırılır.  

VERGİ İNDİRİMİ VE ARAÇLAR 

1. Özürlülüğe Bağlı Gelir Vergisi İndiriminden Kimler Yararlanabilmektedir?  

Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı, Özürlü serbest 

meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı, 

 

Basit usulde vergilendirilenlerden, tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin, imalat, tamirat ve küçük 

sanat işleri ile uğraşan, (ilk madde ve yardımcı malzeme müşteriye ait olarak faaliyet gösteren terzi, 

tamirci, marangoz gibi) özürlüler yararlanmaktadırlar. 

2. Kamu Sektöründe ve Özel Sektörde Çalışan Özürlülerin Gelir Vergisi İndiriminden 

Yararlanabilmeleri İçin Yapacakları İşlemler Nelerdir? 

Gelir vergisi indiriminden yararlanmak isteyen özürlü hizmet erbabı, nüfus kağıdının örneği ve 

çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge ile birlikte illerde Defterdarlık 

Gelir Müdürlüğüne, bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, diğer 

ilçelerde Mal Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuracaktır 

3. Gelir Vergisi İndiriminden Yararlanmak İsteyenlerin Hangi Belgeleri Hazırlamaları 

Gerekmektedir? 

Gelir Vergisi indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracakları belgeler 

şunlardır: 

 

 Özürlü hizmet erbabı için:  

a)Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,  

b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. 
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 Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için:  

a)Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge,  

b)Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf  

c)Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge. 

 

 Özürlü serbest meslek erbabı için:  

a)Vergi kimlik numarasını gösteren belge,  

b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf. 

 

 Serbest meslek erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için:  

a)Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını gösteren belge,  

b)Özürlü kişilerin nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf,  

c)Özürlü kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge. 

 

Gelir Vergisi indiriminden yaralanma hakkına sahip basit usulde vergilendirilen özürlüler için:  

a)Vergi kimlik numarasını gösteren belge,  

b)Nüfus cüzdanı örneği ve üç adet fotoğraf.  

4. Özürlünün Sahip Olduğu Konutta Vergi Muafiyeti Var mıdır? 

5378 Sayılı Özürlüler Kanunu'nun 22'inci maddesi buna ilişkin düzenlemeyi içerir.  

 

Madde 22.- 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci 

fıkrasında yer alan "gazilerin," ibaresinden sonra gelmek üzere "özürlülerin," ibaresi eklenmiştir.  

Buna göre; 200 metrekareden küçük tek konutuolan özürlüler emlak vergisinden muaftır. 

5. Malûl Ve Özürlüler Tarafından Gümrük Vergisinden Muafen İthal Edilecek Başka Eşya 

Var Mıdır? 

Özürlülerin eğitimi, çalışması veya fiziksel, ruhsal ve sosyal gelişimlerine yönelik olarak özel suretle 

imal edilmiş olup, malûl ve özürlülerin kendi kullanımları için getirdikleri veya onlara yardım 

sağlanması amacına yönelik olarak kamu yararına faaliyette bulunan dernekler ile Sağlık 

Bakanlığınca yetki verilmiş kurum ve kuruluşlarca ithal edilen ve Kararnamede sayılan eşyalar 

gümrük vergilerinden muaftır. 

 

Bu eşyalar: 

-Görmeyenler ve kısmen görenler için eğitsel, bilimsel veya kültürel gelişimlerine yönelik olmak 

üzere özel surette imal edilmiş matbu yayınlar, kabartma baskılar ve kağıtları, braille kağıdı, beyaz 

bastonlar, yazı ve kelime işlem makineleri, konuşan kitaplar, kasetçalarlar, büyütücü televizyon 

ekranları, elektronik yer saptayıcı ve engel dedektörü, saatler ve diğer parçalar vb. 

-Ortopedik cihazlar (motorlu veya motorsuz koltuklar, bisiklet, motosiklet, koltuk değnekleri, protez 

organlar vb.) 

-İşitme özürlülerin işitmesini kolaylaştırmaya mahsus cihazlar. 

-Vücut kusur veya noksanlığını gidermek amacıyla üstte veya elde taşınan veya vücudun içine 

yerleştirilen diğer cihazlar. 

-Eğlence merkezleri için özel oyun ekipmanları gibi eşyalardır. 

Özel olarak malûl ve özürlülerin kullanımına mahsus olan ve eşya ile birlikte getirilen parça, yedek 

parça ve standart aksesuarlara veya bu eşyanın bakım, kontrol, ayarlama ya da tamiri için gerekli olan 

aletler de muafiyet kapsamındadır. Söz konusu parça, yedek parça ve aksesuarlar ile sair aletlerin 

eşyanın ithalinden sonra getirilmesi halinde muafiyetin uygulanması için bunların muafen ithal edilen 

eşya ile ilgili olduklarının tevsik edilmesi gerekir. 

Bu eşyaların muafen ithaline ilişkin talepler, doğrudan eşyanın getirildiği Gümrük İdaresine yapılır. 
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Gümrük İdaresi'nce eşyanın Kararname kapsamında ve kararnamede sayılan eşya olması halinde 

ithaline izin verilir 

6. ÖTV Muafiyetinden Yararlanarak Araç Nasıl Alınır? 

ÖTV Kanununun 7 nci maddesinin 2 numaralı bendi ile bu Kanuna ekli (II) sayılı listede yer alan 

kayıt ve tescile tâbi mallardan; 

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü 

aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla 

olan malûl ve engelliler tarafından, 

b) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü 

aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla sakatlığına 

uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından, 

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü 

aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bu bendin (a) ve (b) alt bentlerinde 

belirtilen malûl ve engelliler tarafından ilk iktisabından sonra deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza 

sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya çıkarılmasında, bu G.T.İ.P. numaralarında yer 

alan malları hurdaya çıkaran malûl ve engelliler tarafından,beşyılda bir defaya mahsus olmak üzere 

ilk iktisabı ÖTV'den istisna edilmiştir. 

Özel Tüketim Vergisi Kanununda 5228 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu malül ve 

engellilere sağlanan ÖTV istisnasının kapsamı genişletilmiş ve engel derecesi % 90 nı aşanların 

herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın yurt içinden veya yurt dışından 

iktisap ettikleri taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilmemesi sağlanmıştır. Engel sebebinin önemi 

bulunmamaktadır. Görme, işitme, konuşma veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engellilerde 

yasadan yararlanabilmektedir. 

Sakatlık derecesinin %90 ve üzerinde olduğu, “Özürlülere Verilecek Sağlık Raporları Hakkında 

Yönetmelik” uyarınca Sağlık Bakanlığının belirlediği sağlık kuruluşlarından (tam teşekküllü Devlet 

Hastanesi) alınacak rapor ile belgelendirilmesi şartıyla, yukarda motor silindir hacmi belirtilmiş olan 

araçlardan birisinin engelliler tarafından ÖTV ödemeden satın alınması veya ithal edilmesi imkan 

dâhilindedir. Bu şekilde yurt içinden taşıt aracı iktisap edecek veya ithal edecek olanların motorlu 

taşıt kullanma ve ehliyet alma imkânları olmadığı için bunlar adına alınan taşıtlar başkaları tarafından 

kullanılacaktır. Bu kişilerde, Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında 

Karar ve Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde tanımlandığı üzere, araç sahibinin üçüncü dereceye 

kadar kan ve sihri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam 

edilen bir sürücü olacaktır. Araç ithal etmek için Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük 

Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. 

Bilgi için:  Ankara Naklihane ve Bedelsiz İthalat Gümrük Müdürlüğü: İstanbul Yolu 6.km. TCDD 

Gümrük Ambarları Behiçbey/ANKARA Tel:0(312) 3971527- 0 (312) 3977547 www.gumruk.gov.tr 

7. Sol Alt Ekstremite Sakatlığı Bulunanlar ÖTV’den Yararlanır mı? 

Malül ve Engellilerin Araç Alımında ÖTV İstisnası Uygulamasının Şartları ile İstisnadan 

Yararlanılan Araçların Satışında Vergi Uygulanması’na yönelik 30.04.2010 tarihli Özel Tüketim 

Vergisi Sirküleri/12’ye göre, sağlık raporuna göre sadece sol alt ekstremitede sakatlığı bulunan malul 

ve engellilerin "H" sınıfı sürücü belgesi olması halinde, başkaca özel tertibat yapılmasına gerek 

olmaksızın otomatik vitesli araçlarıilk iktisabında bu istisnadan yararlanmaları mümkün 

bulunmaktadır. Bu durumda sakatlık derecesi % 90'ın altında olup, sadece sol alt ekstremitede 

sakatlığı bulunan malul ve engelliler için verilecek (2A) numaralı ÖTV beyannamesine, aracın 

sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belge yerine aracın otomatik vitesli olduğuna dair 

"uygunluk belgesi" nin aslı veya noter onaylı örneği eklenecektir.  

8. Malül ve Özürlülere Ait Taşıtların Trafik İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?  

 31 Aralık 2004 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 53 üncü ve 74 üncü 

maddelerinde değişiklik yapılarak; ithaline izin verilen veya ülkemizde imal edilen malul ve 

http://www.alomaliye.com/karayollari_trafik_yon_degis_311204.htm
http://www.alomaliye.com/karayollari_trafik_yon_degis_311204.htm
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özürlülere ait özel tertibatlı araçlar ile özür derecesi % 90 ve üzerinde olan malul ve özürlüler adına 

Özel Tüketim Vergisinden muaf olarak tescil edilmiş özel tertibatı olmayan araçlara, üzerinde 

özürlülere mahsus işaret bulunan plakalardan verileceği hüküm altına alınmıştır.  

 

  Bu tür araçların trafik kuruluşlarınca tescil işlemlerinin yapılması sırasında;  

 

  - Bizzat kullanım amacıyla malul ve özürlü tarafından ithal edilen özel tertibatlı otomobiller ile 

motosikletlerin tescil belgelerine, “ Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, ilgili 

gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza 

kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, 

kiralanması, ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır. ” ,  

 

  - Malul ve özürlü tarafından ithal edilen özel tertibatlı minibüslerin tescil belgelerine, “ Araç 

sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından bir sürücü veya noterce 

düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılması zorunlu 

olup, ilgili gümrük müdürlüğünün izni olmadan devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti 

muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile 

devredilmesi, kiralanması ödünç verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi 

yasaktır. ” ,  

 

  - Malul ve özürlü tarafından bizzat kullanılmak amacıyla ülkemizden satın alınarak ilk iktisap edilen 

özel tertibatlı araçların tescil belgelerine, “ Araç sahibi tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel 

Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya 

sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç 

verilmesi, özel tertibatının kaldırılması veya değiştirilmesi yasaktır. ” , ikinci el araç olarak satın 

alınmış ise, “ Araç sahibinden başkasının kullanması yasaktır. ” şeklinde şerh konulacaktır.  

 

Özel tertibatı olmayıp, özür derecesi % 90 ve üzeri olan malul ve özürlüler tarafından ÖTV'den muaf 

olarak bizzat ithal edilen ya da ülkemizden satın alınan araçların tescil belgelerine, “ Araç sahibi 

malul ve engelli kişinin kanuni mümessili ile üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından 

bir sürücü veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü 

tarafından kullanılması zorunlu olup, Özel Tüketim Vergisi ödenmeden devri, satışı, hibesi, 

intifasının mülkiyeti muhafaza kaydıyla veya sair şekillerde akden devri, tasarruf hakkının 

vekaletname ile devredilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi yasaktır. ”şeklinde şerh konulacak 

olup, ayrıca ithal araçların gümrük şahadetnamelerinde, yukarıda belirtilen şerh dışında varsa diğer 

şerhler de, tescil belgesine işlenecektir.  

 

Malul ve özürlüler tarafından ithal edilerek getirilen araçların, aynı durumdaki başka bir malul veya 

özürlüye devri veya bunların ölümü sonucunda varislerine intikali halinde, bu araçlar gümrük 

vergisinden muaf olup, devir ve tescil işlemi ilgili gümrük müdürlüğünün iznine bağlıdır. Araç 

ülkemizden satın alınmış ise ilgili vergi dairesinin izninin alınması gereklidir. 

 

Malul ve özürlülere ait özel tertibatlı araçların her ne sebeple olursa olsun,anılan Yönetmelikle 

belirlenmiş olan kişiler dışında başkaları tarafından kullanıldığının tespiti halinde aracın trafikten alı 

konulması yanında bu hususta düzenlenecek tutanak da işlem yapılmak üzere ilgili gümrük ve maliye 

birimlerine intikal ettirilecektir.  

 

Diğer taraftan, zihinsel özürlüler ile reşit olmayan küçüklerin sahibi bulundukları aracın, tescil 

kuruluşlarında adlarına tescillerinin yapılabilmesi için, ileride doğabilecek hukuki ve cezai 

sorumlulukları kabul ettiklerine dair, kanuni mümessillerince noterde tanzim ve tasdik edilmiş 

taahhütnameyi tescil anında tescil birimine vermeleri zorunludur. 
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9. Taşıtlarda Katma Değer Vergisi Var mıdır? 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda, özür dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve 

özürlülerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtlar yanında özür dereceleri % 90 dan az 

olan malûl ve özürlülerin adlarına kayıt ve tescilli olan ve özürlülük haline uygun özel tertibatlı veya 

özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar için, istisnai bir düzenleme bulunmamaktadır. Malül veya 

özürlüler tarafından iktisap edilen veya ithal edilen taşıtlar genel KDV oranına tabidir. 

10. H Sınıfı Sürücü Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?  

 Özel tertibatlı olarak imal, tadil ve teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları 

kullanacak özürlüler H sınıfı ehliyet almak zorundadır. H sınıfı sürücü belgesine ilişkin düzenlemeler 

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yer alır.H sınıfı ehliyet almak için, “Özel tertibatlı araç 

kullanabilir” ibaresi olan sağlık kurulu raporu ile birlikte sürücü kurslarına müracaat edilmelidir. H 

sınıfı ehliyet kurslarında, kursiyerler trafik ve ilkyardım derslerinden sorumludurlar. Motor dersinden 

muaftırlar. Dört haftalık teorik ders süresi vardır. Geri kalan sürede de direksiyon eğitimi alınır.H 

sınıfı ehliyeti ömür boyu kullanmak veya belirli aralıklarla güncellemek, alınacak Sağlık Kurulu 

Raporunda kesinlik kazanır. El veya ayakta ortopedik özrü olanlar ve işitme özürlüler H sınıfı 

ehliyeti ömür boyu kullanabilir. 

11. Tek Gözü Olanlar (Monoküler) Sürücü Belgesi Alabilir mi?  

26 Eylül 2006 tarih ve 26301 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sürücü Adayları 

ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları İle Muayenelerine Dair Yönetmelik”de belirtilen usul ve 

esaslar dahilinde tek gözlüler ehliyet alabilmektedir 
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8. MESLEKİ YÖNLENDİRME  

 

8.1.TEMEL EĞİTİM SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ 

 

Ebru BAŞARANER 

Kozyatağı İ.Ö.O. 

Rehber Öğretmeni 

 

 

ÇOCUĞUNUZ TEMEL EĞİTİMİ BİTİRİRKEN BİLMENİZ GEREKENLER NELERDİR? 

Ülkemizde çocukların 6-14 yaşlarında devam ettikleri öğretim kurumları ilköğretim kurumları olarak 

adlandırılmaktadır. İlköğretimden sonra devam ettiği örgün eğitim kurumları ise ortaöğretim (Lise) 

kurumlarıdır ve süresi 4 yıldır. İyi bir lise eğitimi, iyi bir üniversite eğitimine ve iyi bir meslek 

yaşamına sahip olabilmek için ilk basamaktır. Lise tercihi yaparken öğrencinin gelecekten 

beklentilerine ve kişilik yapısına uygun bir seçim yapması gerekmektedir. 

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI NELERDİR? 

 

I- ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI FEN VE SOSYAL BİLİMLER 

LİSELERİ 

 

A) FEN LİSELERİ 

Zekâ düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik 

ve fen bilimleri alanında üniversiteye hazırlar.  

Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının 

yetiştirilmesine kaynaklık eder.  

B) SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ 

Edebiyat ve Sosyal Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının 

yetiştirilmesine kaynaklık eder.  

Edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu 

alanlarda üniversiteye hazırlar . 

Link: 

http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_FEN_SOS_TABLO1.pdf 

 

II. ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ANADOLU LİSELERİ 

Öğrencileri ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlar.  

Öğrencilerin yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde 

öğrenmelerini sağlar . 

Link:  

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Anadolu Liseleri: 

http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_ANADOLU_TABLO2.pdf 

 

 

 

http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_FEN_SOS_TABLO1.pdf
http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_ANADOLU_TABLO2.pdf
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III. ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 

OKULLAR 

ANADOLU ÖĞRETMEN LİSELERİ 

Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlayan,öğretmenlik mesleğini 

sevdirmeyi amaçlayan,normal öğretim yapan, yabancı dil ağırlıklı program uygulayan, gündüzlü 

ve öğrencinin cinsiyetine uygun pansiyonunun bulunması kaydıyla paralı parasız yatılı öğrenime 

imkân veren ortaöğretim kurumlarıdır 

Öğretmenlikle ilgili programlara ilk beş tercihinde yerleşen Anadolu öğretmen lisesi 

mezunlarının tamamına, kontenjana bakılmaksızın burs verilmektedir  

Link: 

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğüne 

Bağlı Okullar: 

http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_OYEGM_TABLO6%20.pdf 

 

IV. DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR 

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ 

İmamlık, Hatiplik ve Kur’an Kursu Öğreticiliği konularında görevli elemanları yetiştirmek üzere 

Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde yer alan, hem mesleğe hem de 

yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumlarıdır.  

Link:  http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_DOGM_TABLO7%20.pdf 

 

V. SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA BAĞLI OKULLAR 

ANADOLU SAĞLIK ve SAĞLIK MESLEK LİSELERİ 

Sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda, ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla 

ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık 

alanına ve yüksek öğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan 

kurumlardır.  

Alanları: 

- Hemşirelik Alanı  

-Acil Sağlık Hizmetleri Alanı Acil Tıp Teknisyenliği Dalı 

- Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı-Tıbbi Sekreterlik Dalı 

- Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı-Tıbbi Sekreterlik Dalı 

- Anestezi Ve Reanimasyon Alanı-Anastezi Teknisyenliği Dalı 

- Radyoloji Alanı-Radyoloji Teknisyenliği Dalı 

- Tıbbı Laboratuvar Alanı-Tıbbi Laboratuvar Teknisyenliği Dalı 

-Diş Protez Alanı-Diş Protez Teknisyenliği Dalı 

- Ortopedik Protez Ve Ortez Alanı-Teknisyenliği Dalı 

Link:    http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_SIDB_TABLO8%20.pdf 

 

 

 

 

 

http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_OYEGM_TABLO6%20.pdf
http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_DOGM_TABLO7%20.pdf
http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_SIDB_TABLO8%20.pdf
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VI .ERKEK VE KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI 

OKULLAR 

 

A) DENİZCİLİK ANADOLU TEKNİK LİSELERİ VE MESLEK LİSELERİ 

 ALANLARI VE DALLARI: 

1.DENİZCİLİK 

1 Makine Zabitliği 

2 Gemi Elektroniği ve Haberleşme 

3 Gemi Otomasyonu 

4 Gemi Yönetimi 

5 Yat Kaptanlığı 

6 Balıkçı Gemisi Kaptanlığı 

7 Su Ürünleri Üretimi 

 

2.GEMİ YAPIMI 

1 Gemi Ressamlığı 

2 Çelik Gemi Yapımı 

3 Gemi Tesisat Donatım 

4 Tekne ve Yat Yapımı 

 

B) ANADOLU TEKNİK LİSELERİ,  ANADOLU MESLEK LİSELERİ, MESLEK 

LİSELERİ ALANLARI VE DALLARI: 

1.AİLE VE TÜKETİCİ 

HİZMETLERİ 

1 Çevre Hizmetleri 

2 Tüketici Hizmetler 

3 Sosyal Hizmetler 

4 Ev ve Aile Hizmetleri 

 

2. AYAKKABI VE SARACİYE 

TEKNOLOJİSİ 

1 Ayakkabı Modelistliği 

2 Ayakkabı Üretimi 

3 Saraciye Üretimi 

4 Saraciye Modelistliği 

 

3. BAHÇECİLİK 

1 Dış Mekan Bitkileri 

2 İç Mekan Bitkileri 

3 Kesme Çiçek 

4 Çiçek Düzenleme 

5 Sebze Yetiştirme 

6 Meyve Yetiştirme 

7 Peyzaj 
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4. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

1 Ağ İşletmenliği 

2 Web Programcılığı 

3 Veri Tabanı Programcılığı 

4 Bilgisayar Teknik Servisi 

 

5. BİYOMEDİKAL CİHAZ 

TEKNOLOJİLERİ 

1 Tıbbi Görüntüleme Sistemleri 

2 Yaşam Destek ve Tedavi Cihazları 

3 
Fizyolojik Sinyal İzleme Teşhis ve Kayıt 

Cihazları 

4 
Tıbbi Laboratuar ve Hasta Dışı Uygulama 

Cihazlar 

 

6.  BÜRO YÖNETİMİ VE 

SEKRETERLİK 

1 Yönetici Sekreterliği 

2 Ticaret Sekreterliği 

3 Hukuk Sekreterliği 

 

7.ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 
1 Erken Çocukluk Eğitimi 

2 Özel Eğitim 

 

8.EĞLENCE HİZMETLERİ 
1 Animatörlük 

2 Çocuk Animatörlüğü 

 

9.ELEKTRİK- ELEKTRONİK 

TEKNOLOJİSİ 

1 Bobinaj 

2 Büro Makineleri Teknik Servisi 

3 Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü 

4 Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi 

5 Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım 

6 Endüstriyel Bakım Onarım 

7 Görüntü ve Ses Sistemleri 

8 Güvenlik Sistemleri 

9 Haberleşme Sistemleri 

10 Yüksek Gerilim Sistemleri 

 

10. EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ 

1 El Dokuma 

2 El ve Makine Nakışı 

3 Sanayi Nakışı 
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4 Halı Desinatörlüğü 

5 Dekoratif El Sanatları 

6 Dekoratif Ev Tekstili 

 

11.ENDÜSTRİYEL OTOMASYON 

TEKNOLOJİLERİ 

1 Endüstriyel Kontrol 

2 Mekatronik 

 

12.GAZETECİLİK 

1 Yazılı Basın Muhabirliği 

2 TV Muhabirliği 

3 Foto Muhabirliği 

4 Sayfa Sekreterliği 

 

13.GIDA TEKNOLOJİSİ 

1 Gıda Kontrol 

2 Süt İşleme 

3 Sebze ve Meyve İşleme 

4 Hububat İşleme 

5 Zeytin İşleme 

6 Çay Üretimi ve İşleme 

 

14.GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 

1 Kadın Giyim Modelistliği 

2 Erkek Giyim Modelistliği 

3 Çocuk Giyim Modelistliği 

4 İç Giyim Modelistliği 

5 Hazır Giyim Model Makineciliği 

6 Deri Giyim 

7 Kadın Terziliği 

8 Erkek Terziliği 

9 Kesim 

10 Konfeksiyon Makineleri Bakım Onarım 

 

15.GRAFİK VE FOTOĞRAF 
1 Fotoğraf  

2 Grafik 

 

16.HALKLA İLİŞKİLER VE 

ORGANİZASYON HİZMETLERİ 

1 Halkla İlişkiler 

2 Müşteri Temsilciliği 

3 Kamuoyu Araştırmacılığı 
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4 Fuar Organizasyonu 

5 Organizasyon Sorumlusu 

 

17.HARİTA-TAPU-KADASTRO 

1 Haritacılık 

2 Tapuculuk 

3 Kadastroculuk 

 

18.HASTA VE YAŞLI VE 

HİZMETLERİ 

1 Hasta Bakımı 

2 Yaşlı Bakımı 

3 Engelli Bakımı 

 

19.İNŞAAT TEKNOLOJİSİ 

1 Mimari Yapı Teknik Ressamlığı 

2 Statik Yapı Teknik Ressamlığı 

3 Ahşap Yapı Sistemleri 

4 Cephe Sistemleri ve PVC Doğrama 

5 Betonarme Yapı Sistemleri 

6 Yapı Yüzey Kaplama 

7 Yapı İç Mekan Dekorasyonu 

8 Yapı Yalıtımı 

9 Restorasyon 

10 İç Mekan Teknik Ressamlığı 

11 Beton Çimento ve Zemin Teknolojisi 

12 Çelik Yapı Teknik Ressamlığı 

13 Çatı Sistemleri 

 

20.İTFAİYECİLİK VE YANGIN 

GÜVENLİĞİ 
1   İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 

 

21.KİMYA TEKNOLOJİSİ 

1 Kimya Laboratuvarı 

2 Proses 

3 Petrol-Rafineri 

4 Petrol-Petrokimya 

5 Lastik Üretimi 

6 Deri İşleme 

7 Boya Üretimi ve Uygulama 

 



173 
 

22.KONAKLAMA VE SEYAHAT 

HİZMETLERİ 

1 Ön Büro 

2 Kat Hizmetleri 

3 Rezervasyon 

4 Operasyon 

 

23.KUYUMCULUK 

TEKNOLOJİSİ 
1 Takı İmalatçılığı 

 

24.LABORATUVAR 

HİZMETLERİ 
1 Tarım Laboratuvarı 

 

25.MAKİNE TEKNOLOJİSİ 

1 
Bilgisayar Destekli Endüstriyel 

Modelleme 

2 Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı 

3 Bilgisayarlı Makine İmalatı 

4 Endüstriyel Kalıp 

5 Mermer İşleme 

6 Makine Bakım Onarım 

 

26.MATBAA TEKNOLOJİSİ 

1 Baskı Öncesi 

2 Ofset Baskı 

3 Flekso Baskı 

4 Tifdruk Baskı 

5 Serigrafi ve Tampon Baskı 

6 Baskı Sonrası 

 

27.METAL TEKNOLOJİSİ 

1 Kaynakçılık 

2 Isıl İşlem 

3 Çelik Konstrüksiyon 

4 Metal Doğrama 

 

28.METALURJİ 
1 İzabe 

2 Döküm 

 

29.MOBİLYA VE İÇ MEKAN 

TASARIMI 

1 İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi 

2 Mobilya Süsleme Sanatları 

3 Ahşap İskelet ve Döşemesi 
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4 Ahşap Doğrama İmalatı 

5 Mobilya ve İç Mekan Ressamlığı 

 

30.MOTORLU ARAÇLAR 

TEKNOLOJİSİ 

1 Otomotiv Elektromekanik 

2 Otomotiv Gövde 

3 Otomotiv Boya 

4 İş Makineleri 

 

31.MÜZİK ALETLERİ YAPIMI 

1 
Mızraplı Halk Müziği Enstrümanları 

Yapımı 

2 
Mızraplı Sanat Müziği Enstrümanları 

Yapımı 

3 
Mızraplı Batı Müziği Enstrümanları 

Yapımı 

4 Yaylı Enstrüman Yapımı 

 

32.PLASTİK TEKNOLOJİSİ 
1 Plastik İşleme 

2 Plastik Kalıp 

 

33.RADYO TELEVİZYON 

1 Kameramanlık 

2 Teknik Yapım-Yayın 

3 Grafik-Animasyon 

4 Radyo-Televizyon Programcılığı 

 

34.RAYLI SİSTEMLER 

TEKNOLOJİSİ 

1 Raylı Sistemler Makine 

2 Raylı Sistemler Elektrik- Elektronik 

3 Raylı Sistemler İşletme 

4 Raylı Sistemler İnşaat 

5 Raylı Sistemler Mekatroniği 

 

35.SANAT VE TASARIM 

1 İç Mekan Dekorasyon 

2 Plastik Sanatlar 

3 Dekoratif Sanatlar 

 

36.SERAMİK VE CAM 

TEKNOLOJİSİ 

1 Çinicilik 

2 Sır Üstü Dekorlama 

3 Alçı Model Kalıp 
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4 Tornada Form Şekillendirme 

5 Serbest Seramik Şekillendirme 

6 Dekoratif Cam 

7 Endüstriyel Cam 

 

37.TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 

1 İplik 

2 Endüstriyel Dokuma 

3 Terbiye Teknolojileri 

4 Endüstriyel Orme 

5 Tekstil Test Laborantlığı 

6 Tekstil Mekatroniği 

 

38.TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE 

İKLİMLENDİRME 

1 Soğutma Sistemleri 

2 İklimlendirme Sistemleri 

3 Yapı Tesisat Sistemleri 

 

39.UÇAK BAKIM 
1 Uçak Gövde-Motor 

2 Uçak Elektroniği 

 

40.ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 1 Lojistik 

 

41.YİYECEK İÇECEK 

HİZMETLERİ 

1 Mutfak 

2 Servis 

3 Bar 

4 Pastacılık 

5 Hosteslik 

 

C) TARIM ANADOLU MESLEK LİSELERİ, MESLEK LİSELERİ 

Ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda 

başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım 

alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile 

uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip teknisyen yetiştiren 

okullardır. 

ALANLARI VE DALLARI 

1.GIDA TEKNOLOJİSİ 

1 Gıda Kontrol 

2 Süt İşleme 

3 Sebze ve Meyve İşleme 
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4 Hububat İşleme 

5 Zeytin İşleme 

6 Çay Üretimi ve İşleme 

 

2.HAYVAN SAĞLIĞI 1 Veteriner Sağlık 

 

3.LABORATUVAR HİZMETLERİ 1 Tarım Laboratuvarı 

 

4.TARIM TEKNOLOJİLERİ 

1 Endüstriyel Sebze ve Meyve Yetiştiriciliği 

2 Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği 

3 Süs Bitkileri ve Peyzaj 

4 Tarım Alet ve Makineleri 

 

D) TAPU KADASTRO ANADOLU MESLEK LİSELERİ 

Tapu  kadastro ve harita programları ile yabancı dil bilen  ara kademede mesleki ve teknik 

eleman yetiştirmektir. 

HARİTA-TAPU-KADASTRO 

1 Haritacılık 

2 Tapuculuk 

3 Kadastroculuk 

  

Link 1: 

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı 

Okullar: 

http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_ETOGM_TABLO3%20.pdf 

Link 2: 

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar: 

http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_KTOGM_TABLO4%20.pdf 

 

VII. TİCARET TURİZM ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR 

A) ADALET MESLEK LİSELERİ 

Bilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda adalet alanında istihdam edilecek orta kademedeki nitelikli 

insan gücünün yetiştirildiği meslek liseleridir. Sınavsız olarak Adalet Meslek Yüksekokullarına 

geçebilmektedirler.  

 

       ALANLARI VE DALLARI 

1. ADALET 
1 Zabit Katipliği 

2 İnfaz ve Koruma 

 

 

http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_ETOGM_TABLO3%20.pdf
http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_KTOGM_TABLO4%20.pdf
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       B) ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ 

Hizmet sektörü içerisinde en önde gelen ve ülke ekonomisini kalkındıracak en büyük paylardan 

birine sahip olan turizm sektörünün çeşitli alanlarında görev alacak veya kendi başına iş 

yapabilecek, yabancı dil bilen, nitelikli elemanları yetiştiren okullardır. 

ALANLARI VE DALLARI 

1. YİYECEK İÇECEK 

HİZMETLERİ 

1 Mutfak 

2 Servis 

3 Bar 

4 Pastacılık 

5 Hosteslik 

 

2. KONAKLAMA VE SEYAHAT 

HİZMETLERİ 

1 Ön Büro 

2 Kat Hizmetleri 

3 Rezervasyon 

4 Operasyon 

 

3. DENİZCİLİK 
  

 

4. EĞLENCE HİZMETLERİ 
1 Animatörlük 

2 Çocuk Animatörlüğü 

 

C) ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSELERİ 

İletişim Sektörünün ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda istihdam edilecek yabancı dil bilir nitelikli 

ara insan gücünü yetiştiren okullardır.  

 ALANLARI VE DALLARI: 

1. GAZETECİLİK 

1 Yazılı Basın Muhabirliği 

2 TV Muhabirliği 

3 Foto Muhabirliği 

4 Sayfa Sekreterliği 

 

2.RADYO TELEVİZYON 

1 Kameramanlık 

2 Teknik Yapım-Yayın 

3 Grafik-Animasyon 

4 Radyo-Televizyon Programcılığı 

 

3.HALKLA İLİŞKİLER VE 

ORGANİZASYON 

HİZMETLERİ 

1 Halkla İlişkiler 

2 Müşteri Temsilciliği 

3 Kamuoyu Araştırmacılığı 
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4 Fuar Organizasyonu 

5 Organizasyon Sorumlusu 

 

5. GRAFİK VE FOTOĞRAF 

1 Fotoğraf Baskı 

2 Fotoğraf Çekim 

3 
 Grafik 

 

 

D) ANADOLU TİCARET MESLEK LİSELERİ 

        Muhasebe ve Finansman, Pazarlama ve Perakende, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Bilişim 

Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri ve Ulaştırma Alanlarında kamu ve özel sektörde 

görev alacak veya kendi başına iş yapabilecek, yabancı dil bilir nitelikli insan gücünün yetiştirildiği 

okullardır. 

    ALANLARI VE DALLARI: 

1. MUHASEBE VE FİNANSMAN 

1 Bilgisayarlı Muhasebe 

2 Dış Ticaret Ofis Hizmetleri 

3 Finans ve Borsa Hizmetleri 

 

2. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

1 Ağ İşletmenliği 

2 Web Programcılığı 

3 Veri Tabanı Programcılığı 

4 Bilgisayar Teknik Servisi 

 

3. BÜRO YÖNETİMİ VE 

SEKRETERLİK 

1 Yönetici Sekreterliği 

2 Ticaret Sekreterliği 

3 Hukuk Sekreterliği 

 

4. PAZARLAMA VE 

PERAKENDE 

1 Satış Elemanlığı ( Perakendeci ) 

2 Sigortacılık 

3 Emlak Komisyonculuğu 

 

5.ULAŞTIRMA HİZMETLERİ 1 Lojistik 

 

Link: 

Ortaöğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi Ticaret Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne Bağlı Okullar: 

http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_TTOGM_TABLO5%20.pdf 

 

http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_TTOGM_TABLO5%20.pdf
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VIII. ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI VE 

OYP(ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANI)  SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN 

ÖZEL OKULLAR 

Anadolu Lisesi,  Fen Lisesi,  Meslek Lisesi statüsünde olan okullardır. 

 Eğitim öğretim ücretlidir. 

Link: http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_OOKGM_TABLO9%20.pdf 

 

ORTAÖĞRETİM YERLEŞTİRME PUANINA (OYP) GÖRE ÖĞRENCİ ALAN DİĞER 

OKULLAR 

 

POLİS KOLEJİ 

Polis Koleji; lise derecesinde eğitim ve öğretim yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı 

olarak parasız yatılı ve resmi üniformalı okullar olarak kurulmuştur. Polis Kolejleri Milli Eğitim 

Bakanlığına bağlı Anadolu liselerinin fen bilimleri öğretim programını uygulayan bir Ortaöğretim 

Kurumudur.  

Polis Koleji Mezunları; Emniyet Teşkilatına orta ve üst kademe amir yetiştiren Polis Akademisinden 

mezun olduktan sonra Komiser Yardımcısı rütbesi ile Emniyet Teşkilatında çalışmaya 

başlamaktadırlar. 

Polis Kolejlerine öğrenci alımı iki ayrı aşamada yapılmaktadır.  

I.Aşama: MEB tarafından yapılan Seviye Belirleme Sınavları sonunda hesaplanan Ortaöğretim 

Yerleştirme Puanına (OYP) göre Polis Kolejine Giriş Sınavına katılacak adayların belirlenmesi;  

II. Aşama: Polis Kolejine Giriş Sınavıdır. Ortaöğretim Yerleştirme Puanına (OYP) göre belirlenen 

adayların katılacağı ve Ankara Polis Koleji Müdürlüğünce yapılacak olan sınavdır. 

Bu okulu tercih etmek isteyen adaylar için bazı özel şartlar aranmaktadır. Bu nedenle, tercih 

edilmeden önce her yıl yayınlanan  POLİS  KOLEJİNE GİRİŞ SINAVI ADAY TESPİT 

KILAVUZU dikkatle incelenmelidir. 

POLİS KOLEJLERİ ANKARA VE BURSA İLLERİNDE BULUNMAKTADIR. 

ANKARA POLİS KOLEJİ RESMİ İNTERNET SİTESİ: http://www.poliskoleji.k12.tr/tr/ 

BURSA POLİS KOLEJİ RESMİ İNTERNET SİTESİ: http://www.bursapoliskoleji.k12.tr/ 

 

SBS SONUCUNA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN  

ÖZEL OKULLAR 

(2011) 

Özel okullara öğrenci kayıt kabul işlemleri de, öğrencinin SBS’de elde ettiği sonuca göre okullar 

tarafından taban puan ilanı ve ön kayıt - kesin kayıt yoluyla yapılır. Eğitim öğretim ücretlidir 

 

Link-1: 

SBS sonucuna göre öğrenci alan özel okullar 

http://www.ozelokullardernegi.org.tr/basvuru/okul_bilgi.pdf 

Link-2:  

Türkiye Özel Okullar Birliği 

http://www.ozelokullardernegi.org.tr/index.asp 

 

 

http://oges.meb.gov.tr/docs/OGES_OOKGM_TABLO9%20.pdf
http://www.poliskoleji.k12.tr/tr/
http://www.bursapoliskoleji.k12.tr/
http://www.ozelokullardernegi.org.tr/basvuru/okul_bilgi.pdf
http://www.ozelokullardernegi.org.tr/index.asp
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ÖZEL YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR 

ANADOLU GÜZEL SANATLAR VE SPOR  LİSELERİ 

Güzel sanatlar ve spor liseleri, Anadolu lisesi statüsünde olup güzel sanatlar ve spor eğitimi 

alanında yatılı, gündüzlü ve karma olarak ilköğretim üzerine 4 yıl eğitim ve öğretim yapılan 

okullardır. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Üniversite sınavında ilgili bölümlere 

yüksek ek katsayı olanağı bulunmaktadır 

Ayrıca özel okul statüsünde olan Güzel Sanatlar Liseleri de bulunmaktadır. 

İL İLÇE 
İSTANBULDA BULUNAN GÜZEL 

SANATLAR VE SPOR LİSELERİ 
TELEFON 

 

İSTANBUL ATAŞEHİR Prof. Faik Somer Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi  2165751950 
 

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE Gürpınar 80. Yıl Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi  02128808934 
 

İSTANBUL KADIKÖY 
İstanbul Avni Akyol Güzel Sanatlar ve Spor 

Lisesi  

2163552217 
 

 

Link:     Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri  

http://ogm.meb.gov.tr/gos_okbilgi.asp?ktur=220 

 

KONSERVATUARLAR 

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapılmaktadır.Tam zamanlı ve yarı zamanlı olarak eğitim 

öğretim sürdürülmektedir.Müzik, tiyatro, bale gibi bölümlerin  de bulunduğu konservatuarların 

giriş koşulları ilgili bilgiler , internet sitelerinden ayrıntılı olarak incelenebilir. 

 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI LİSE DEVRESİ 

Lise düzeyindeki temel ve mesleki eğitim Konservatuvar bünyesinde verilir. 

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Talim ve Terbiye Kurulu'nun onayladığı müfredata uygun olarak 

kültür dersleri ve anasanat dallarının belirlemiş olduğu alan (meslek ve yardımcı meslek) dersleri 

eğitimi verilmektedir. Lise devresinde eğitim 4 yılda tamamlanır. 

Kurum; yalnız Müzik ve Bale bölümleri olmak üzere Konservatuvar'ların Müzik ve Bale İlköğretim 

Okulları'ndan mezun olan ya da 8. Sınıfı herhangi bir öğretim kurumunda bitirerek okulun açmış 

olduğu Kabul Sınavları'nda başarı gösteren öğrencileri 9. sınıfa, seviye ve fark sınavlarında başarılı 

olan öğrencileri 10. ,11. ve 12. Sınıflara kabul etmektedir. 

 

ÖĞRENCİ KABUL EDİLEN ANASANAT DALLARI 

Müzik Bölümü 

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı 

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı 

Piyano Anasanat Dalı 

Sahne Sanatları Bölümü 

Bale Anasanat Dalı 

Resmi İnternet Sitesi: 

http://konservatuvar.istanbul.edu.tr/tr/index.asp 

 

http://www.istanbulsporlisesi.k12.tr/
http://80yilgssl.meb.k12.tr/
http://www.istanbulagsl.k12.tr/
http://www.istanbulagsl.k12.tr/
http://ogm.meb.gov.tr/gos_okbilgi.asp?ktur=220
http://konservatuvar.istanbul.edu.tr/tr/index.asp
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MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ DEVLET KONSERVATUVARI 

Kurumun amacı; “ülkemizdeki müzik, tiyatro, opera, bale kültür ve sanatlarını korumak, 

yaşatmak ve yaymak, bu alanlardaki ulusal birikimleri işleyip geliştirmek, geleneksel birikimi 

çağdaş evrensel anlayışı içinde işlemek, dalında yüksek nitelikte yetkili, kültürlü, araştırıcı, 

yaratıcı, yorumcu, yönetici ve öğretici sanatçılar yetiştirmektir”.  

Devlet Konservatuvarı, Müzik Bölümü, Sahne Sanatları Bölümü ve Müzikoloji Bölümü’nden 

oluşmakta; Yarı zamanlı, İlköğretim (6.,7.,8. sınıf), Lise ve Lisans (Üniversite) düzeylerinde eğitim 

vermektedir.  

Resmi İnternet Sitesi: 

http://www.msgsu.edu.tr/msu/pages/devlet_konservatuvari.aspx 

 

İTÜ TÜRK MUSİKİSİ DEVLET KONSERVATUVARI 

Çalgı Bölümü Temel Eğitime Dayalı 3 yıl süreli Lise eğitimi vermektedir. 

Resmi İnternet Sitesi: 

http://www.tmdk.itu.edu.tr/index.php 

DİĞER SEÇENEKLER: 

1. ASKERİ LİSELER  

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim 

görmek isteyen adayları seçmek amacıyla sınav yapılmaktadır. TSK Askeri Liseler ile Bando 

Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavının 1. aşamasını oluşturan 

bu Yazılı Sınav, ÖSYM tarafından yapılır ve değerlendirilir.Bu sınavı geçen öğrenciler, sınavın 2 

aşamasına geçmeye hak kazanır. 1.aşamada merkezi aday seçme sınavı uygulanır bu sınavı 

kazananlar 2.aşamada ön sağlık muayene ve beden yetenek, psiko motor test, mülakat ve genel sağlık 

testlerine tabi tutulur. İlköğretim notlarında belli bir ortalama istenmektedir 

Avantajları: 

 Askerli liseden mezun olduktan sonra Kara, Deniz, Harp okullarında öğrenim 

görebilme 

 Harp okulundan sonra Askeri Akademide öğrenim görebilme 

 İzin verilen bölümlerde üniversite öğrenimi görebilme 

 Okul bitiminde işinin hazır olması 

 

BAŞVURMA VE GİRİŞ KOŞULLARI İLE İLGİLİ DANIŞMA İÇİN 

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili konularda: Kara Kuvvetleri Personel Temin Merkezi 

Komutanlığı 

06620 Cebeci / ANKARA (312) 562 11 11 http://www.tsk.tr 

 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili konularda: Deniz Lisesi Komutanlığı Kayıt Kabul Kurulu 

Başkanlığı 

34973 Heybeliada / İSTANBUL (216) 351 00 72 http://www.tsk.tr 

 

Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile ilgili konularda: Hava Harp Okulu Komutanlığı İnsan 

Kaynaklarını 

Değerlendirme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (İKDSM) Başkanlığı 

34807 Yeşilyurt / İSTANBUL (212) 663 28 30 http://www.tsk.tr 

 

http://www.msgsu.edu.tr/msu/pages/devlet_konservatuvari.aspx
http://www.tmdk.itu.edu.tr/index.php
http://www.tsk.tr/
http://www.tsk.tr/
http://www.tsk.tr/


182 
 

2.GENEL LİSELER 

Genel liseler; Türk Millî Eğitiminin amaçları doğrultusunda, öğrencilere ortaöğretim seviyesinde 

asgari genel kültür veren ve yüksek öğretime öğrenci hazırlayan öğretim kurumlarıdır. Bu okulların 

öğretim süresi ilköğretim üzerine 4 yıl olup, sınavsız öğrenci alınmaktadır. Derslerin öğretimi Türkçe 

yapılır. 

Link: http://ogm.meb.gov.tr/gos_okbilgi.asp 

3.MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ 

İlköğretim okulunu bitirmiş, 14 yaşını doldurmuş, çeşitli sebeplerle örgün eğitime devam edemeyen 

çıraklık sistemiyle bir meslek kazanmak ve geleceğini kurmak isteyen gençler çıraklık eğitimini 

tercih edebilirler. 

 Çırak öğrencilere tanınan haklar: 

 Sosyal güvenlikleri vardır. 

 Askerlik işlemleri eğitimin sonuna kadar ertelenmiştir. 

 İşyerlerinden ücret almaları sağlanmıştır. 

 Mesleki yeterlilikleri sertifikaya bağlanmıştır. 

 Ustalık belgesi aldıklarında kendi işyerlerini açabilirler. 

 Yatay ve dikey geçişle kendi meslek alanlarıyla ilgili örgün eğitime geçebilirler. 

 Kalfalık ve ustalık belgesi sahibi olanlar Mesleki ve Teknik Açıköğretim Lisesine 

başvurmaları halinde bazı derslerden muaf olurlar ve bu okulların da mezunu olabilirler.  

ÇIRAKLIK UYGULAMALARI KAPSAMINDA BULUNAN MESLEKLER 

 TESVİYECİLİK 

-TESVİYECİLİK 

-TORNACILIK  

-FREZECİLİK 

-VARGEL PLANYACILIK 

-TAŞLAMA VE ALET BİLEMECİLİĞİ 

-KALIPÇILIK  

 METAL İŞLERİ 

-SOĞUK DEMİRCİLİK 

-KAYNAKÇILIK 

-SAC İŞLERİ  

-SICAK DEMİRCİLİK 

-KAPORTA TAMİRCİLİĞİ 

-ZİRAAT MAK.VE ALET YAP.VE TAMİR. 

-METAL LEVHA İŞLEM.(BAKIRCILIK) 

-ALUMİNYUM DOĞRAMACILIĞI  

 KIYMETLİ TAŞ VE METAL İŞLEMECİLİĞİ 

         -KUYUMCULUK (ALTIN VE GÜMÜŞ.İŞL.)  

         -VİTRİN KUYUMCULUĞU 

 TESİSATÇILIK 

        -DOĞAL GAZ VE SIHHİ TESİSATÇILIK 

 -KALORİFERCİLİK  

 

http://ogm.meb.gov.tr/gos_okbilgi.asp
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 ELEKTRİKÇİLİK 

-ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI 

-BOBİNAJCILIK 

-ASANSÖRCÜLÜK 

-ELEKTRİKLİ EV ALET.BAK.VE TAMİR 

-SOĞUTMA VE HAVALANDIRMA  

 MOTORCULUK 

-OTO MOTOR TAMİRCİLİĞİ 

-DİZEL MOTOR YAK. POMP. VE ENJ. AYAR. 

-ÖN DÜZEN AYARCILIĞI 

-OTO BOYACILIĞI 

-MOTOR YENİLEŞTİRMECİLİĞİ 

-OTO ELEKTRİKÇİLİĞİ 

-İŞ MAKİNALARI TAMİRCİLİĞİ 

-MOTOSİKLET TAMİRCİLİĞİ  

 ELEKTRONİK 

-RADYO TELEVİZYON TAMİRCİLİĞİ 

-HABERLEŞME CİHAZLRI BAK.ONR. 

-BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMI 

-BÜRO MAKİNALARI BAKIM VE ONARIMI  

 MODELCİLİK  

 DÖKÜMCÜLÜK 

-HADDECİLİK  

-DÖKÜMCÜLÜK 

-ÇELİKHANE İŞLETMECİLİĞi  

 DÖŞEMECİLİK 

-OTO DÖŞEMECİLİĞİ 

-MOBİLYA DÖŞEMECİLİĞİ  

 AĞAÇ İŞLERİ 

-ÜST YÜZEY İŞL.(BOYA.CİLA. LAKE. POL.) 

-SERAMİKÇİLİK  

-MOBİLYACILIK 

-DOĞRAMACILIK  

-AĞAÇ OYMACILIĞI  

 MATBAACILIK  

-TİPO BASKI 

-OFSET BASKI 

-DİZGİ 

-SERİGRAFİ CİLTLEME  

 TERZİLİK 

-ERKEK TERZİLİĞİ 

-BAYAN TERZİLİĞi  
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 BERBERLİK 

-ERKEK BERBERLİĞİ 

-KUAFÖRLÜK 

-CİLT BAKIMI, GÜZELLİK  

 SERAMİK VE ÇİNİCİLİK  

 

 CAM İŞLEMECİLİĞİ 

-CAM İŞLEMECİLİĞİ (FİNİSAJ) 

 PROTEZCİLİK 

-DİŞ PROTEZCİLİĞİ  

 TEKSTİL 

-DOKUMACILIK 

-TRİKOTAJCILIK  

 HALICILIK  

 AYAKKABICILIK 

-SAYACILI 

-FORA.FREZE VE GAZUMACILIK  

 DERİCİLİK 

-DERİCİLİK (DERİ İŞLEMECİLİĞİ) 

-ÇANTACILIK VE SARACİYE 

 OTELCİLİK 

-RESEPSİYON (ÖN BÜRO) 

-SERVİS (GARSONLUK)  

 YİYECEK HAZIRLAMA VE PİŞİRME 

-AŞÇILIK 

-FIRINCILIK  

-ŞEKERLEMECİLİK 

-ET VE ET ÜRÜNLERİ İŞLEMECİLİĞİ 

-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ  İŞLEMECİLİĞİ 

 KONFEKSİYON 

-İÇ GİYİM 

-DIŞ GİYİM 

-DERİ KONFEKSİYON 

 YAPICILIK  

-DUVARCILIK 

-TAŞÇILIK 

-SIVACILIK 

-DÖŞEME VE DUVAR KAPLAMACILIĞI 

-BETONARME DEMİRCİLİĞİ 

-BETON VE BETONARME KALIPÇILIĞI 

-BOYA,BOYACILIK VE YÜZEY HAZIRLAMA  

 FOTOĞRAFÇILIK  



185 
 

 TAŞÇILIK 

-MERMERCİLİK VE SÜSLEME TAŞÇILIĞI 

 PLASTİKÇİLİK 

-PLASTİK İŞLEMECİLİĞİ 

-PLASTİK DOĞRAMACILIĞI  

 KAROSERCİLİK 

-AHŞAP KAROSERCİLİĞİ  

 TEKNE İMALATÇILIĞI 

-TEKNE İMALATÇILIĞI  

 ÇİÇEKCİLİK  

 KURU TEMİZLEMECİLİK 

 AVİZECİLİK  

-AVİZE İMALATÇILIĞI  

 REKLAM TABELACILIĞI  

 SATIŞ ELEMANLIĞI 

-GİYİM VE GİYİM AKS. SATIŞ ELEM. 

-MOBİLYA SATIŞ ELEMANLIĞI 

-SAAT, ELK. ALT. VE ELEKTRONİK ARÇ.SAT.ELEM 

-MEYVE VE SEBZE SATIŞ ELEMANLIĞI 

-ŞARKÜTERİ BAKKAL VE GIDA PAZAR. SAT. ELEM. 

-AYAKKABI DERİ VE YAN ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEM. 

-İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞ ELEMANLIĞI 

-OTO YEDEK PARÇA SATIŞ ELEMANLIĞI 

-SU VE DENİZ ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANLIĞI 

-ELEKTRİK VE ELTRONİK MALZ. SATIŞ ELEM.  

-SANAYİ MAKİNELERİ SATIŞ ELEMANLIĞI 

-KIRTASİYE VE KİTAP SATIŞ ELEMANLIĞI  

-TARIM ÜRÜNLERİ SATIŞ ELEMANLIĞI 

-TIBBİ ARAÇLAR VE MALZ. SATIŞ ELEMANLIĞI 

 SAATÇİLİK 

-SAAT TAMİRCİLİĞİ  

İSTANBUL-ANADOLU YAKASINDA BULUNAN ÇIRAKLIK EĞİTİM 

MERKEZLERİ) 

Ayrıntılı bilgi edinmek için başvurulabilecek merkezler: 

 Kadıköy N.İrfan Akça Çıraklık Eğitimi Merkezi 

 Telefon: 0216 565 0316 

 MASSİT Çıraklık Eğitimi Merkezi 

 Telefon: (0216) 431 73 42  

 Pendik Çıraklık Eğitimi Merkezi 

 Telefon: (0216) 390 48 93  

 Ulubatlı Çıraklık Eğitimi Merkezi 

 Telefon: (0216) 415 77 22  
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   Mesleki Eğitim Merkezleri 

http://www.meb.gov.tr/baglantilar/okullar/linkdetail.asp?KOD=70 

 

!!!    Şimdi İnterneti Faydalı Bir Şey İçin Kullanalım….!!! 

*Okullar hakkında  ayrıntılı bilgi almak için resmi web sitelerini inceleyebilirsiniz. 

 

MESLEK SEÇİMİNE DİKKAT! 

Meslek seçimi hayat boyu yaşam şartlarınızı, nerede yaşayacağınızı,hayata bakışınızı ,kimlerle 

zaman geçireceğinizi belirleyen çok önemli bir karardır. 

Meslek seçimi yaparken çok ayrıntılı incelemeler yapmanız gerekir. Seçeceğiniz lise çoğu zaman 

mesleğinizi belirleyebilir. 

 

 

 

Meslek seçiminde yetenekleriniz, ilgileriniz, nelere değer verdiğiniz,akademik başarınız 

önemlidir. 

Meslek seçerken bir çok kaynaktan yararlanmanız mümkündür. (meslek elemanları, ,internet v.b) 

Bu konuda yardım almak için her zaman okulunuzun Rehberlik Servisine başvurabilirsiniz… 

 

OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM, MESLEK  BİLGİLERİ İLE İLGİLİ 

SİZLERE YARDIMCI OLACAK BAZI İNTERNET SİTELERİ 

 

-Orta Öğretim Kurumlarına Geçiş Sistemi:  http://oges.meb.gov.tr/ 

 

-İstanbul Mesleki Bilgi Eğitim Merkezi:  http://mesbil.meb.gov.tr/ 

 

-Mesleki ve Teknik Eğitimde Yeni Bir Yaklaşım-MEGEP:  http://megep.meb.gov.tr/indextr.html 

 

-Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü-Okullar:  http://mtegm.meb.gov.tr/okullar.asp 

 

-Meslekleri Tanıyalım: http://e-ogrenme.iskur.gov.tr/oyscontent/Courses/Course162/index.html 

 

-Mesleki Eğitim Kursları:  http://www.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx 

 

-Türk Meslekler Sözlüğü: http://www.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx 

 

 

http://www.meb.gov.tr/baglantilar/okullar/linkdetail.asp?KOD=70
http://oges.meb.gov.tr/
http://mesbil.meb.gov.tr/
http://megep.meb.gov.tr/indextr.html
http://mtegm.meb.gov.tr/okullar.asp
http://e-ogrenme.iskur.gov.tr/oyscontent/Courses/Course162/index.html
http://www.iskur.gov.tr/Kurs/KursOnAir.aspx
http://www.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx
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8.2.ORTAÖĞRETİM (LİSE) SONRASI EĞİTİM SEÇENEKLERİ  

Esat TELATAR 

Kadıköy Ticaret Meslek Lisesi 

Rehber Öğretmeni 

 

Öğrencilerin lise sonrası iş ve bir meslek alanına yönelme genellikle beş ayrı biçimde 

gerçekleşmektedir: 

1. Akademik eğitim gerektiren iş ve meslek alanları (lisans veya yüksek lisans eğitimi sonucu 

edinilen meslek alanları),  

2. Meslek yüksek okulları ( 2 yıllık ön lisans eğitimi gerektiren meslek yüksek okulları) Meslek 

lisesi öğrencileri 2 yıllık yatay geçiş (sınavsız ,sadece diploma notuyla) hakkına sahiptir. 

3. Ast subay hazırlama okullar ile polis kolejleri,  

4. Bir zanaatkar yanında çırak olarak yerleşerek meslek edinme,  

5. Belli bir eğitim almadan iş yaşantısına girme.     

GENEL LİSE  

     

DÖRT - ALTI 

YILLIK 

YÜKSEK 

ÖĞRETİM 

KURUMLARI 

MESLEK 

YÜKSEK 

OKULLARI 

AST SUBAY 

HAZIRLAMA 

OKULLARI VE 

POLİS 

OKULLARI 

ÇIRAKLIK 

EĞİTİMİ / BİR 

ZANAATKAR 

YANINDA 

MESLEK 

EDİNME 

BELLİ BİR 

EĞİTİMDEN 

GEÇMEME 

(MESLEK 

SAHİBİ) 

(MESLEK 

SAHİBİ) 

(MESLEK 

SAHİBİ) 

(MESLEK 

SAHİBİ) 

(VASIFSIZ) 

İŞ HAYATI 

  

          Bilindiği gibi üniversite seçme sınavına başvuran öğrencilerden pek azı başarılı olacak ve 

önemli bir bölümü açıkta kalacaktır. Akademik eğitimden bütün lise mezunlarının yararlanması şu an 

için mümkün gözükmemektedir. Bu nedenle yukarıda sözü edilen beş yoldan birisini seçerek 

yaşamımızı sürdürmemiz gerekmektedir. Akademik eğitimi gerektiren bir mesleğe yönelmeye karar 

vermek bir sorumluluğun (ÖSS ye hazırlanma sorumluluğunun )altına girmeyi gerektirdiğinden siz 

bu durumun gereklerini yerine getirmeniz gerekmektedir. Üniversiteleri tanımak yanında ÖSS 

sistemini bilmek ve bu sınava hazırlanmak gerekmektedir. 

        Normal liselere aslında akademik eğitim gerektiren kurumlara hazırlanan öğrencilerin gelmesi 

gerekirken, ülkemizde uygun yönlendirme mekanizmalarının gelişmemiş olmasından dolayı ne yazık 

ki meslek liselerinde olması gereken bir çok öğrenci normal liselerde eğitim görmektedir. Daha 

öncede belirttiğimiz gibi meslek seçimi öğrencinin sorumluluğundadır. Lise sonrası konusunda bir 

kararınızın olması ve ona uygun davranmanız ve kendi geleceğinizi tesadüflere bırakmamanız 

gerekmektedir. Lise sonrası için kararınız olsun olmasın ara tatillerde bir işte çalışmak sizin, hem iş 
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yaşantısını görmeniz, hem de bir şey üretmenin zevkini yaşayacağınızdan gençler için faydalıdır. 

Daha öncede söz edildiği gibi ekonomik bağımsızlığı kazanmak bir genç için son derece önemlidir. 

Üreten ve üretim ilişkilerini yerinde görmeye başlayanlar için meslek seçimi daha da sağlıklı 

olacaktır. Ayrıca lise sonrası bir üst eğitim kurumlarından birine başvurmayacaksa çeşitli iş ve 

meslek alanlarını tanımış olur. İşin hangi ortamda yürütüldüğü, çalışma koşulları, o işte çalışılıp 

çalışılmayacağı ve bu birimde meslek edinilip edinilmeyeceği. Meslek edinmek hangi yoldan 

edinilirse edinilsin bireyin geleceği ve yetişkin rolü için son derece önemlidir.  

         Üst eğitim kurumlarından hiç birisine giremeyen genç için örgün eğitim dışı bir mesleğe 

yönelmesi gerekir. Bu bir işyerinde hem çalışıp hem de meslek edinilebilecek bir yer olmasına özen 

gösterilmelidir. Bireyin bir alanda profesyonelleşmesi uzun yaşamı boyunca kariyer yapabilmesi ve 

sosyal güvence elde edebilmesi için gereklidir. Bazı meslekler için (örneğin sekreterlik) bir dizi 

kurstan (yabancı dil, bilgisayar gibi) geçmeniz uygun olacaktır. Bazı kurumların (iş ve işçi bulma 

kurumu, belediyeler gibi ) açtığı meslek edindirme kurslarını araştırmanız gerekecektir. Önemli olan 

sizin yapabileceğiniz ve kendinizi geliştirebileceğiniz bir alanı keşfedip üzerinde 

yoğunlaşabilmenizdir. İş ve meslek alanlarının çeşitlenmesine rağmen ülkemizde bir istihdam sorunu 

olduğunu unutmamanız ve zorluklarla karşılaşacağınızı bilerek hedefinize ulaşmak için çaba 

göstermeniz gerekecektir.  

Ülkemizde çokça rastlanıldığı gibi hiç de düşünmediğiniz bir programı üniversite sınavında kazanmış 

olabilirsiniz. Bir programdan mezun olmak mutlaka o bölümün mesleğini yapacağınız anlamına 

gelmez. Günümüzde mezuniyet alanı ile çalışma hayatı çok farklı görülen ancak işlerinde başarılı 

insanlar var. Bazen zorunlu olarak ülke kaynaklarının yetersizliği nedeniyle hiç de istemediğimiz 

alanlara yönelmek zorunda kalmış olabiliriz. "Ben yaşamımı nasıl kazanacağım ? Üniversite 

sınavında Sosyoloji bölümünü bitirdim ve iş bulamayacağım" diye bakmak yerine ben kendimi nasıl 

geliştiririm ve geleceğimi nasıl kazanabilirim diye olumluya doğru bakmak, karamsar olmak yerine 

aktif olmak ve kendine güvenmek gerektiğini unutmamak gerekir. Üniversite sınavını 

kazanamamışsanız umutsuzluğa düşmek yerine "ben şimdi ne yapabilirim? Nerede hangi mesleği 

edinebilirim? " gibi sizi harekete geçirici bir biçimde davranmanız yerinde olur. Genel kural gencin 

olabildiğince erken bir mesleğe yönelmesidir. Çabalarının yönü bu mesleği edinmek ve kendini 

geliştirmek olmalıdır. Bu durum örneğin ziraat mühendisi olup, sadece devletin açacağı bir sınavla 

bir yere ziraat mühendisi olarak girmeyi beklemek anlamında olmamalıdır. Meslek ve iş birbirinden 

farklı kavramlarıdır. Bireyin mesleği ile işi farklı olabilir. Önemli olan kendisini iş yaşamına ne kadar 

iyi hazırladığıdır. Meslek edinmenin önemli olduğunu vurgulamadaki amaç, bireyin kendisini ve 

yeteneklerini bir biçimde disipline etmesi yaratıcılığını ve gücünü ortaya koyabilmesinin gerekli 

olduğunu belirtmek içindir. 
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9- ANNE-BABA, VELİ, ÇOCUK VE ÖĞRENCİ HAKLARI 

 

9.1. ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ 

 

TBMM Çocuk Hakları İzleme Komisyonu (http://www.cocukhaklari.gov.tr) 

 

http://www.cocukhaklari.gov.tr/condocs//mevzuat/cocuk_haklari_sozlesmesi.pdf 

 

 

9.2.VELİNİN OKULA VE ÇOCUĞA KARŞI HAK VE SORUMLULUKLARI 

Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi, okullardan temin edilebilir. 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cocukhaklari.gov.tr/condocs/mevzuat/cocuk_haklari_sozlesmesi.pdf
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10.SIKÇA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE SORULAR 

 

10.1. ALT ISLATMAK  

Öznur  AYYILDIZ  

Şöhret Kurşunoğlu İ.Ö.O. ve İş Okulu 

Rehber Öğretmeni 

ALT ISLATMA (ENÜRESİS) NEDİR? 

Genellikle çocuklar mesane kontrolünü kazanana kadar, yani ortalama olarak 2-3 yaşlarına 

kadar geceleri altlarını ıslatırlar. Gündüz kontrolü 2 yaş dolaylarında, gece kontrolü ise 3,5-4,5 

yaşları arasında kazanılır. Çocukların hemen hepsinin idrar ve dışkı kontrolünü kazandıkları 4 

yaşından sonra hala alt ıslatmanın devam etmesi “alt ıslatma (enüresis)” olarak adlandırılır. Erkek 

çocuklarda, kızlara göre iki kat daha fazla görülür. Altını ıslatan çocukların yarıya yakın kısmının 

ailelerinde ve akrabalarında da çocukluk yaşlarında alt ıslatma görülür. Bu durum tek bir nedenden 

kaynaklanmaz, çocuklar birbirlerinden farklı nedenlerle altlarını ıslatırlar. Sık sık öfkelenir ve 

ağlarlar. Kendilerine ve anne-babalarına güvensizdirler. Altını ıslatan çocuklarda alt ıslatma 

sorunuyla birlikte parmak emme, tırnak yeme, yalan söyleme, kıskançlık, çalma gibi davranışlar da 

sıkça görülür. 

ÇOCUKLARDA ALT ISLATMA (ENÜRESİS) KAÇ ŞEKİLDE GÖRÜLÜR? 

Gece Alt Islatma;  Kalkmaya yakın ya da yattıktan hemen sonra altlarını ıslatırlar. Yatmadan önce 

sıvı tüketen ya da uykuları derin olan çocuklarda daha sık görülür. 

Gündüz Altını Islatma; Çocuklar, oyuna daldıkları ya da ilgi çekmek, anne-babaya, “sevildiğimi 

hissetmiyorum, benimle ilgilenmiyorsun, yeni doğan kardeşimi kıskanıyorum, bana baskı 

yapıyorsun” gibi bazı mesajları iletmek istedikleri için altlarını ıslatarak duygularını bu şekilde dışa 

vururlar. 

Sürekli Altını Islatma; Bu çocuklarda fiziksel bir sorundan söz edilebilir. 

Arasıra Altını Islatma; Hastalanma, ateşli hastalıklar, üşütme, soya çekim, idrar yolları hastalıkları, 

bel ağrıları, korkma, yeni bir kardeşin doğumu gibi durumlarda görülebilir. 

ALT ISLATMANIN (ENÜRESİS) NEDENLERİ NELERDİR? 

Fiziksel Nedenler; 

- Kas kontrolünün gecikmesi, 

- Merkezi sinir sistemi bozuklukları, 

- Böbrekte ve boşaltım sistemindeki ya da idrar yollarındaki rahatsızlıklar, 

- Derin uyku uyuma, 

- Ayaklarda ve belde üşütme, 

- Epilepsi nöbetleri, 

- Genetik yatkınlık. 

Psikolojik Nedenler; 

- İlgi çekme isteği, kardeş kıskançlığı, sevilen birinin kaybı,  

- Boşanma, aile içi ilişkilerde ve iletişimdeki bozukluklar, 

- Çocuğun gün içinde korku verici, üzüntü veren, sarsıcı olaylar yaşaması, 

- Erken ve baskıcı tuvalet eğitimi, 

- Çeşitli nedenlerle yaşanan okul korkusu. 
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ANNE-BABALARA ÖNERİLER 

- İlk olarak bir çocuk doktoruna başvurarak, çocuk tıbbi muayeneden geçirilmeli, durumun 

organik bir bozukluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirlenmelidir. 

- Sorun fiziksel bir nedenden kaynaklanıyor ise doktor gözetiminde tedavisi yapılmalı, ilaç 

tedavisi uygun görüldüğünde ilaç kullanılmalıdır. 

- Sorun psikolojik nedenlerden kaynaklanıyor ise, çocuk psikiyatrisinden ya da  okul 

rehberlik servisinden yardım alınması önemli ve gereklidir. Böyle durumlarda anne-

babanın yönlendirilmesiyle durum ortadan kalkabilir. 

- Tuvalet eğitimi için çocuğun kas gelişiminin uygun hale geldiği 2-3 yaş civarı beklenmeli 

ve asla baskıcı, zorlayıcı olunmamalıdır. 

- Çocuğa altını ıslattığı için ceza verilmemelidir. Ceza, çocuğun kaygısının artmasına sebep 

olur. 

- Çocuğun altını ıslattığı başkalarının yanında söylenmemelidir. 

- Çocuğun tuvaleti ihtiyacı hemen karşılanmalı, bekletilmemeli ve tutması için 

zorlanmamalıdır. 

- Uyku saatinden önce ya da uyku aralarında sulu yemek ya da içecekler verilmemelidir. 

Yeterli sıvı alımı günün erken saatlerinde yapılmalıdır. 

- Çocuk, gece tuvalete kaldırıldığında uyanık olmasına dikkat edilmelidir. Çocuğun tuvalete 

kendisinin gitmesi için ışık açık bırakılabilinir. 

- Altını ıslattığı zamanlar tespit edilerek, bu zamandan önce çocuk uyandırılıp, tuvalete 

götürülmelidir. 

- Çocuk bu durumdan dolayı kendisini suçlayabilir, güçsüz hissedebilir ve özgüveni 

azalabilir. Böyle bir durumda çocuğun duygularını paylaşmak, onunla iyi bir iletişim 

kurmak önemlidir. Bu durumun geçici olduğu ona anlatılmalı, çözüm yolları birlikte 

uygulanmalıdır. 

- Çocuk, korku yaratan durumlardan uzak tutulmalıdır. 

- Altını ıslatmadığı zamanlarda şu iki yöntemle ödüllendirilebilir. 

 

Takvim Yöntemi; Çocuk, bir kağıda yan yana yağmurlu bir hava resmiyle, güneşli bir hava resmi 

çizer. Altını ıslattığı günlerde yağmurlu hava resmini, kuru kalktığı günlerde güneşli hava resmini 

işaretler. Bir ay sonra güneşli hava resimlerindeki işaretler daha fazla ise çocuk ödüllendirilir. 

Evde boncuk dolu bir kavanozla boş bir kavanoz bulundurulur. Çocuk kuru kalktığı günlerde bir 

boncuk alıp boş kavanoza koyar. Boncuk sayısı daha önceki dolu kavanozdan fazla olursa çocuk 

ödüllendirilir. 

 

 

KAYNAKÇA: 

1- Prof. Dr. Atalay YÖRÜKOĞLU, Çocuk Ruh Sağlığı; 2002 

2- Prof. Dr. Haluk YAVUZER, Çocuk Psikolojisi,1994 

3- Ümraniye RAM Yayınları, 2002 
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10.2. BOŞANMA  

F.Eda YILMAZ 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

 

ÇOCUĞUNUZA ANNE BABASININ NİÇİN AYRILDIĞI NASIL ANLATILMALISINIZ? 

Ayrılık kararını çocuğunuza anlatırken; çocuğunuzu büyük insan yerine koyup ona olan biteni 

yaşına göre anlayacağı bir şekilde anlatmak, fakat karşılığında büyük bir insan gibi tepki 

veremeyeceğini kabul edip sabırlı ve anlayışlı olmanız gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, 

çocuğunuza gereğinden fazla, kaldıramayacağı detayları anlatmak, onun kafasını karıştırır ve 

sıkıntısını arttırır.  

Ayrılığın nedenini çocuğunuza açıklarken; 

 

 Ayrılmanın nedenini çocuğunuza açıklarken onun yaşına göre bir açıklama yapmalısınız. 

 Ayrılmanın nedenini çocuğunuza açıklarken mutlaka anne ve baba olarak birlikte açıklama 

yapmalısınız.  

 Ayrılmanın nedenini açıklarken çocuğunuz hangi yaş grubunda olursa olsun, genel ayrılık 

konusunun anlaşmazlık üzerine olduğunun söylenmesi önemlidir. 

 Ayrılmanın nedenini çocuğunuza açıklarken kesin ifadeler kullanmaktan kaçınılmalı, daha 

yuvarlak ve genel ifadeler kullanılmalısınız. 

 Ayrılmanın nedenini çocuğunuza açıklarken, ayrılık nedeniyle ilgili işin özeline ve detayına 

girilmemesi önemlidir. Ayrılığın bazı özel nedenlerinden olan aldatma gibi, çocuğun 

algılaması mümkün olmayan nedenlerinden çocuğunuza bahsetmemeniz gerekir. 

 Ayrılmanın nedenini açıklarken örneğin "Baban başka biriyle evlenecek" diye söze başlamak, 

çocuğun bu olaya saplanmasına ve başka ifadelere kulak vermemesine neden olabilir. 

Babanın bu durumunun daha sonraki konularda açıklanması daha doğru olur.  

 Ayrılmanın nedenini açıklarken, diğer ebeveyni suçlayıcı sözlerden mutlaka kaçının. 

Çocuğunuzun taraf tutmasına yönelik bu çabalar, sevdiği ve özdeşim kurduğu kişiye karşı 

düşmanca davranışlar ve duygular içine girmesine neden olabilir. Unutulmamalıdır ki, çocuk 

ne olursa olsun annesini de babasını da sever ve onlarla özdeşim içine girer. Sevdiği kişilere 

karşı duyduğu bu kötü sözler ve düşünceler, her şeyden önce çocuğunuzun kendi duygu ve 

düşüncelerine olan güvenini zedeleyecektir. 

 Ayrılmanın nedenini açıklarken, çocuğunuza gerçekleri mutlaka söyleyin, ancak bunun 

zamanı konusunda aceleci davranılmayınız. Zaten siz söylemeseniz de çocuğunuz gerçekleri 

süreç içinde mutlaka öğrenecektir. Burada önemli olan duygularınıza kapılıp abartılı ve 

tamamen hissi olan yaklaşımlardan kaçınmanızdır. 
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ÇOCUKLARIN BOŞANMA DURUMUNDA SIK SORDUĞU SORULAR NELERDİR? 

-Neden boşanıyorsunuz? 

-Sen ve babam/annem tekrar bir araya gelecek misiniz? 

-Benim yüzümden mi boşanıyorsunuz? 

-Okulumu değiştirmek zorunda kalacak mıyım? 

-Annemi/babamı ne sıklıkta göreceğim? 

-Arkadaşlarımı görebilecek miyim? 

-Büyükannemi ve büyükbabamı görebilecek miyim? 

-Fakir mi olacağız? 

-Yaz kampına gidebilecek miyim? 

-Tatillerimi kiminle geçireceğim?  

Çocuğunuz bu süreçte bütün bu sorulara yanıt almak ister. Anne ve babalar olarak sizlerin 

çocuğunuzun bu sorularına tutarlı ve beraber yanıt vermesi çocuğunuz için büyük önem taşır ve onun 

kaygılarını azaltır. Aynı zamanda bu süreçte çocuklarınızla, onların aile içindeki rollerinin değişip 

değişmeyeceği hakkında mutlaka konuşun. Eğer siz tekrar çalışmaya başlayacaksanız veya iş 

saatleriniz değişecekse, evde onların yardımına ne kadar ihtiyaç duyacağınızı belirtin (sofrayı kurma, 

kendi odalarını temizleme gibi…) Ancak çocuklarınızdan eski eşinizin yerini almalarını beklemeyin, 

bu anlama alınabilecek ifadelerden kaçının: “Artık bu ailenin erkeği sensin” veya tek dayanağım 

sensin”. Eğer hayatınızdaki değişiklikler baş edemeyeceğiniz bir hale gelirse bir danışmana başvurun. 

Danışman, duygularınızı çözümlemenize ve olaylarla başa çıkmanıza yardım edebilir. 

HANGİ YAŞ DÖNEMİNDE NASIL SÖYLEMELİYİM? 

Ayrılığın nedenlerini çocuğunuzun yaşına ve gelişim düzeyine uygun bir şekilde ona 

anlatmalısınız. Çocuğunuza ayrılığınızın nedenlerini açıklarken söyleyecekleriniz her yaş döneminde 

farklıdır.  

 

Erken çocukluk döneminde (0-5 yaş arası) yani ilkokul öncesi dönemde durum çocuklara daha düz 

ve net kelimelerle ifade edilmelidir. Mesela; "Bundan sonra baban başka bir evde kalacak, onun 

başka bir yerde evi olacak. Artık akşamları bizimle beraber olmayacak. Ama sen onu görmek 

istediğin zamanlarda onun evine gidebileceksin, o istediği zaman seni alıp evine götürebilir. İstediğin 

her zaman beraber olacaksınız, istediğin zaman babanı görebileceksin" gibi net ifadelerle çocuğunuza 

anlatmalısınız. 

Çocuğun yaşı büyüdükçe boşanmanın gerçekleri daha geniş çaplı anlatılabilir.; yani evdeki 

huzursuzluklardan, anlaşmazlıklardan bahsedilebilir. Kişilerin birbiriyle bazen uyuşamadığı 

anlatılabilir. Ancak bunu yaparken eşler birbirlerini suçlayıcı ve eleştirici tutumlar sergilememelidir. 

Eşlerin birbiriyle uyuşamamasından kaynaklı eşlerin ruhsal anlamda yaşadığı sıkıntılar anlatılabilir. 

bu sıkıntılardan çocuğunuzun da olumsuz etkilendiği ve huzursuz olduğu ifade edilebilir. Çocuk bu 

açıklamalardan bazı çıkarımlarda bulunabilir. Yedi yaşını doldurduktan sonra bundan sonra ne 

olacağı, neler yapılacağı, hayatında nelerin değişeceği, babayı ya da anneyi ne zaman göreceği, nerde 

kalacağı.. gibi konular çocukla konuşulmalıdır. Çünkü ayrılık sonrası çocuklar kendilerine ne olacağı 

ile ilgili kaygılar ve korkular yaşayabilirler. Çocuğa bu korku ve kaygılarını giderecek cevaplar 

verilmesi önemlidir. 
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BOŞANMA KARARINIZI ÇOCUĞUNUZA ANNE VE BABA OLARAK BİRLİKTE 

SÖYLEMENİZİN AMACI NEDİR? 

Çocuğunuza boşanma kararınızı birlikte açıklamanızın amacı, ona güven duygusu vermektir. 

Böylece çocuğunuza "Biz senin arkandayız, seninle her zaman beraber olacağız" mesajını vermiş 

olacaksınız. Çocuğunuzla şu şekilde bir konuşma yapmanız bu güven ortamının oluşmasında faydalı 

olacaktır; "Evet biz anlaşamıyoruz, evliliğimizde bazı sorunlar ve sıkıntılar yaşanıyor, geriliyoruz, 

huzursuz oluyoruz, dolayısıyla sen de huzursuz oluyorsun ve bu huzursuzluğu ortadan kaldırmak için 

biz ayrı ayrı yaşamaya karar verdik. Ama biz annelikten ya da babalıktan istifa etmiyoruz. Anne baba 

olarak hep yanında olacağız, ayrı yaşayacağız ama senin annen ve baban olmaya her zaman devam 

edeceğiz. Bizi her istediğin zaman görebileceksin, her zaman seninle birlikteyiz ve sana yardımcı 

olacağız. Seninle olan ilişkimizde bir değişiklik olmayacak" denmelidir. 

PEKİ ÇOCUĞUN KİMİNLE YAŞAYACAĞININ TERCİHİNİ ÇOCUĞA BIRAKMAK 

DOĞRU MUDUR? YA DA KİMİNLE YAŞAMAK İSTEDİĞİ ÇOCUĞA SORULMALI 

MIDIR? 

Boşanmanın ardından çocuğunuzun kiminle 

yaşayacağına karar vermeden önce birçok şeyi 

düşünerek hareket etmeniz faydalı olacaktır. 

Çocuğunuza kiminle kalmak istediğini sormak 

önemlidir tabi ki ancak çocuğunuzun isteği bu kararı 

alırken tek başına bir belirleyici olmamalıdır. Bu 

konuda karar alırken fiziksel şartlar, çocuğunuzun 

duygusal gelişimi yaşını ve cinsiyetini göz önünde 

bulundurmalısınız. 

BOŞANMA KARARI ALAN ÇOCUKLU ÇİFTLERİN BU SÜRECİ SAĞLIKLI 

ATLATMASI İÇİN ALTIN KURALLAR 

1- çocuk için anne babasıyla birlikte yaşamak kadar 

önemli olan bir başka şeyde, ailede huzur ve mutluluk 

içinde olmasıdır. Evliliğin sürmesi aileye sürekli 

mutsuzluk ve sıkıntı getiriyorsa ayrılık kaçınılmazdır. 

2-çocuğun ayrılığa vereceği tepkiler sabır ve anlayışla 

karşılanmalıdır. Çocuğun duygularını ifade etmesine izin 

verilmelidir. 

3-ayrılık sürecinde yardıma en çok ihtiyaç duyan kişi 

çocuktur, bu sebeple çocuğunuzdan sizler yardım ve 

anlayış beklemeyiniz. 

4-çocuğunuzun yanında eşinizi eleştiren, aşağılayan ve suçlayan sözler söylemeyiniz. 

5-çocuk anne babasını ne zaman ve ne kadar süre göreceğini önceden bilmelidir. Çocuğunuzu 

göreceğiniz zaman konusunda titiz davranınız ve verdiğiniz sözü mutlaka tutunuz. 

6-çocuğunuzun özel günlerinde ya da yaşadığı sorunların çözümünde eşinizle birlikte hareket 

edip, onun yanında beraber olmalısınız. 

7-ayrılmanın getirdiği suçluluk duygusu ile çocuğunuza sürekli taviz veren, aşırı verici 

yaklaşmaktan uzak durunuz. 

8-çocuğun ayrılığa vereceği tepkiler bazen, depresyon, kaygı bozuklukları, okul sorunları, 

davranış sorunları gibi ruhsal sorunlara dönüşebilir. Bu durumlarda mutlaka bir çocuk psikiyatri 

uzmanından yardım almalısınız. 

KAYNAKÇA: 

      www.empatipdr.com 

Öztürk M.,99 Sayfada Boşanmış Ailelerde Çocuk, 2008, İşbankası Yayınları 

 

 

http://www.empatipdr.com/bosanma.php


195 
 

10.3. VERİMLİ DERS ÇALIŞMA  

Gülşah TOPALOĞLU 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

VERİMLİ DERS ÇALIŞMA NEDİR? 

Verimli ders çalışma kişinin başarılı olmasını ve öğrenmesini sağlayan yöntemle çalışmasıdır. 

Verimli ders çalışma iyi bir planlama gerektirir. Önemli olan ne kadar çok değil nasıl çalıştığınızdır. 

Verimli çalışma derslerinizi öğrenmenizi ve başarılı olmanızı sağlar. Verimli çalışma için etkili bir 

çalışma programı gerekir. Etkili çalışma programı içerisinde eğlenmeye, dinlenmeye, aileye, 

sevdiklerine zaman ayırmaya ve hobilere daima zaman vardır. 

Verimli ders çalışma ilkeleri: 

1-Okuldan eve geldiğinizde yarım saat veya kırk beş dakika dinlenmeye ayırın. Bu arada bir 

şeyler yiyebilirsiniz. Ancak ders çalışmaya başlamadan önce, ekmek, makarna, kek gibi 

karbonhidratlı yiyeceklerden fazlaca yemeyiniz.  

2-Ders çalıştığınız yerin düzeni çok önemlidir. Derslerinizi bir masada çalışmalısınız. Yumuşak 

bir koltuk, kanepe veya yatak ders çalışma veriminizi düşürür ve uykunuzu getirir. Çalışma 

esnasında işimize yaramayan defter, kitap ve diğer araç ve gereçleri kaldırarak dikkatimizin 

dağılmasını önleyebilirsiniz. 

3-Ders çalışırken en iyi bir şekilde kullanmamız gereken zamanımızdır. Bunun için bir zaman 

programlamasına ihtiyaç vardır. Böyle bir programlamayı herkes kendine göre yapabilir. 

4-Kendinize Küçük bir defter tutun. Her gün verilen ödevleri not edin. 

5-Çalışmaya size zor gelen derslerden başlayın.  

6-Yazılı ödevleri son sıraya koyun.  

7-Derslerinizi günü gününe yapmalısınız. Derslerinizi daha uygun zamanlarda yapmayıp, son 

güne bırakmayın.  

8-Her gün okulda öğrendiklerinizi, evde mutlaka tekrarlayın.  

9-Her gün dersiniz bittikten sonra, ertesi günkü ders programınıza göre çantanızı hazırlayın ve 

yatmadan önce kontrol etmeyi unutmayın.  

 

YANLIŞ DERS  ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARI NELERDİR? 

Çalışmaya başlarken belli bir hedef belirlememek, plansız ve programsız çalışmak, evin değişik 

yerlerinde ders çalışmak, çoğu zaman yatarak-uzanarak ders çalışmak, televizyon karşısında veya 

müzik dinleyerek çalışmak, sınav öncesi ezberlemeye çalışmak, farklı kaynaklardan yararlanmamak, 

anlaşılamayan, korkulan veya sevilmeyen derslerin daha az çalışılması, dersin öğretmeninin 

sevilmemesi nedeni ile o dersi sevmemek veya çalışmamak gibi yanlış çalışma alışkanlıkları 

öğrencilerin başarısız olmalarına neden olmaktadır. 

 

DİKKAT NASIL TOPLANIR? 

Ders çalışma ile ilgili en sık karşılaşılan problemlerden biri dikkat toplamadır. Ders çalışma sırasında 

dikkati toplayabilmek için; 

 Konu üzerinde dikkatin toplanabilmesi için, dersle ilgili kararların verilmiş olması gerekir. Hangi 

ders daha önce çalışılacaktır? Çalışılacak ders için hangi yöntemler kullanılacak?  Kullanılacak  

araç ve gereçler nelerdir? gibi sorulara cevap bulmadan çalışmaya başlamamak gerekir. 

 Bir şey  ancak merak  edildiği oranda  öğrenilebilir. Merak konuya karşı ilgi uyandırır ve dikkatin 

konu üzerinde  yoğunlaşmasını sağlar. Yapılan çalışma sevilmeli, hiç değilse sevilecek yönleri 

aranıp bulunmalıdır. 
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     Planlı çalışma, dikkatin konuya toplanmasına yardımcı olan bir alışkanlıktır. Planlı çalışmada 

öğrenci  kendini konuya  daha çok verir, dikkatinin dağılmasını önleyerek çalışmada etkililik 

süresini arttırır. 

 Çalışma  sırasında  okuma,  yazma, anlatma, uygulama, test  çözme,test sorusu hazırlama vb. 

değişik etkinliklere yer verilmelidir. 

 Kimi durumlarda öğrenilecek konular oldukça fazla, son derece karmaşık ve dağınık olabilir. 

Gerçekte konu ne olursa olsun çalışmaya geçmeden önce öğrenci kendisine erişebilir bir hedef 

seçmeli ve bunu  gerçekleştirmeden bunu çalışmayı bırakmamalıdır. Kişinin hedefleri gerçekçi 

olmalıdır. Öğrenci gücünün yetemeyeceği hedeflere ulaşmayı arzuladığı oranda  bu hedefleri  

gerçekleştirmesi de o kadar  zorlaşır. Sık sık amaçladığı  hedeflere ulaşamayan  öğrenci kendisine 

güvenini yitirerek,derslere karşı genel bir isteksizlik duyar, başarısızlık duygusuna  kapılır. 

 Güven eksikliği olan bir öğrencinin, kendine güven duymasının en etkili yolu o işi başaracağına 

kendisini inandırmasıdır. Kendine güven duygusu aynı zamanda güçlü bir  irade ve kararlılığı  

gerekli kılar. Kararlılık engeller karşısında  gerilemeyi değil aksine bu engellerle mücadele gücünü 

yaratır. Kararlılık, plan dışı  saatte canınız  çalışmak istemezse de kendinizi çalışmaya zorlamaktır. 

Kolaydan zora doğru bir çalışma yolu izlemek, okumak yerine yazarak  çalışmak dikkatin  

toplanmasına yardımcı olur. 

Çalışmaya geçmeden önce vücut ve zihin yeterince dinlenmiş olmalıdır. 

DİNLENMEK  VE  NOT  TUTMA  NEDEN ÖNEMLIDIR? 

Not almanın iki önemli yararı vardır: 

- Derste Not alma aktif katılımı sağlar. Böylece uyanık kalma, dikkati öğrenilen malzeme üzerinde 

yoğunlaştırmak mümkün olur. 

- Not alma ve alınan notları yeniden düzenleme öğrenmenin  düşmanı olan unutmayı azaltır. 

      İyi bir dinleyici  olmanın temel  kuralı iyi  not tutmak, iyi  not tutmanın yolu da iyi  bir 

dinleyici  olmaktır. İyi bir  dinleyici olmak için ön şartlar; ön sıralarda oturmak, bir önceki dersin 

notlarını gözden geçirmek ve derslere düzenli olarak devam etmektir. 

TEKRAR YAPMAK NEDEN ÖNEMLİDİR? 

Unutma öğrenmenin düşmanıdır. İnsan öğrendiklerinin yarısını öğrenmeden sonraki ilk 20 dakikada 

unutur. İlk 24 saat içerisinde de  yaklaşık % 70 'ini unutur. 

- Unutmayı azaltan (engelleyen) temel etkinlik tekrarlar yapmaktır. Sistemli  tekrarların  en önemli  

özelliği öğrenme, düşünme ve hatırlama  konusundaki  birikim sağlayıcı etkisidir. Düzenli tekrar 

yapmayan bir öğrenci harcadığı  gayreti ve zamanı ziyan eder ve kendisini zora sokar. 

- Düzenli tekrarlar yapanlar çalışırken hafızalarındaki geniş bilgi birikimi sayesinde yeni bilgileri çok 

daha çabuk özümlerler. Bu tepeden   yuvarlanan kar topuna  benzer, aşağı  yuvarlandıkça  büyür, 

büyüdükçe artan kütlesi ile hızı artar. 
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10.4. EVLAT EDİNME  

 

 Deniz ÇANGA 

İnönü İ.Ö.O. Rehber Öğretmeni 
 

Eyüp KARAMAN 

Göztepe Halil Türkkan İ.Ö.O 

 Psikolojik Danışmanı 

 

 

1.EVLAT EDİNME KAVRAMI 

Evlat edinme, herhangi bir doğumun var olmadığı, anne babaya ait hakların bir kişiden başka 

bir kişiye transfer edildiği ve bir ebeveyn-çocuk ilişkisinin yaratıldığı yasal bir hareket olarak 

tanımlanmaktadır (Bramlett ve ark., 2007). 

Semerci’ye (2005) göre bazı yasal olmayan ve genellikle tanıdıklar arasında olan çözümler 

dışında, bunun yasal ve sık olan şekli, aileleri tarafından bırakılmış ve devlet korumasına alınmış 

çocuklardan seçim yapmaktır. 

Çeşitli nedenlerle biyolojik ailelerinden ayrılan çocuklara iyi bir yer sağlamak için evlat edinme, 

etkili bir yöntem olarak görülmektedir (Feiertag’dan akt. Çelenk, 1971). Çelenk, S. (2007). 

 

2. TÜRKİYE’DE EVLAT EDİNME VE KORUYUCU AİLE  

Çocuk, kadın, özürlü, yalı, aile, toplum merkezleri, evlat edindirme, koruyucu aile, sosyal yardım 

uygulamaları, sokakta yaşayan, çalıştırılan çocuklara ve özürlülerin evde bakımına yönelik hizmetleri 

ile tüm alanlarda gönüllü katkı ve katılımların organizasyonu gibi koruyucu, önleyici ve eğitici 

çalışmaların yanında uluslararası sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmekle görevlidir (Türkiye İstatistik 

Kurumu, TUİK, 2010) 

Tablo 1. 2006-2010 Yılları Türkiye’de Evlat Edinme ve Koruyu Aile Sayıları 

Yıllar                                  
Evlat       

Edinme 
 

Koruyucu 

Aile 

2006 561  813 

2007 460  973 

2008 349*  1103 

2009 389*  1155 

2010 385  1227 

 

(*)Bu rakamlar Kuruma ulaşan kapanmış davalara göre değişebilir. 

Tablo 1.’de görüldüğü gibi Türkiye’de 2006 yılında 561 aile, 2007 yılında 460 aile, 2008 yılında 349 

aile, 2009 yılında 389 aile ve 2010 yılında 385 aile evlat edinmiştir. 2006 Yılında 813 aile, 2007 

yılında 973 aile, 2008 yılında 1103 aile, 2009 yılında 1155 aile ve 2010 yılında 1227 aile koruyu aile 

olmuştur (TUİK, 2010). 

Grafik 1. 2006-2010 Yıllarında Türkiye’de Evlat Edinme ve Koruyucu Aile Sayıları 
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Grafik 1.’de Görüldüğü üzere koruyucu aile sayısı evlat edinmeye kıyasla belirgin bir artış 

göstermiştir. 

SHÇEK de hem ailelere çocuklarına evde bakmaları için destek vererek, hem de bakıcı aile ve 

evlat edinme uygulamalarını yaygınlaştırarak kurumlardaki çocuk sayısını azaltmaktadır. 2005 

yılından bu yana kurumlarda yaşayan hemen hemen 6 bin çocuk – baştaki toplamın yaklaşık yüzde 

30’u – tekrar ailelerinin veya akrabalarının yanına yerleştirilmiştir. Ayrıca, kurumsal bakımdan 

kaçınmak amacıyla 18 bin çocuğun ailesine ekonomik destek sağlanmıştır (Unicef, Lahey 

Antlaşması). 

Radikal Gazetesi’nin (2005) haberine göre, Türkiye’de yaklaşık 10 bin evlat edinilmiş çocuk 

bulunmaktadır ve 1000 çocuk da ücretli veya gönüllü bakıcı aile yanındadır. Ne var ki, işlemler yavaş 

yürümekte, evlatlıkta genellikle bebek yaştakiler tercih edilmekte ve kurumlardaki çocukların 

çoğunluğu erkek olmasına karşın gerek evlatlıkta gerekse bakıcı ailelerde kız çocuk istenmektedir. 

Ebeveynin çocuğun tüm sorumluluğunu resmen üstlendiği evlatlık uygulaması görüldüğü kadarıyla 

toplumda olumlu karşılanmaktadır. Ancak, bu uygulama, kendileri çocuk yapamayan eşler için 

hemen bir alternatif olarak görülmemektedir. 2002 yılındaki yeni Türk Medeni Kanunu ile 

güncelleştirilip yeniden belirlenen evlat edinme kuralları, evlatlık alacaklara getirilen yaş sınırını 

35’ten 30’a indirmiştir (ayrıca evlat edinenle edinilen arasında en az 18 yaş fark olmalıdır). Yeni 

düzenlemelerle birlikte en azından beş yıldır evli olanlar birlikte evlatlık alabilmekte, kendi çocukları 

olanlara da evlatlık alma hakkı tanınmakta, evlatlık alınanla daha sonra evlenme yasaklanmakta, 

çocukların ve kadınların haklarına iyileştirmeler getirilirken bir yıllık bir deneme süresi 

öngörülmektedir. SHÇEK, bu yasa uyarınca bir kılavuz hazırlamıştır. Çocukların Korunması ve 

Uluslararası Evlat Edinme İşlemlerinde İşbirliği Lahey Sözleşmesi Türkiye’de 2004 yılından bu yana 

yürürlüktedir. Bakıcı ailelik (ücretli veya gönüllü) kurumu göründüğü kadarıyla Türkiye toplumunun 

tüm kesimleri tarafından tam benimsenmemiştir ve doğal aile ile bakıcı aile arasındaki ilişkiler sorun 

olabilmektedir. 

Talihsiz çocukların bakımının devletin görevi olduğu yolundaki inanç hayli yaygındır ve bu 

inancın politikaları belirleyenler ve kamu görevlileri arasında da rastlanmaktadır. Koşullarına 

uyarlanmış çocuk yetiştirme eğitimi alsalar bile, bakıcı aileler ve doğal ana babalarla birlikte 

çocukların yanlarına yerleştirildiği akrabaların daha fazla bilgilendirmeye ve desteğe ihtiyaç 

duydukları söylenebilir. Kurumlardan çıkarma programı ve ilgili ailelerce sağlanan bakım standartları 

daha yakından izleme ve belgelendirme gerektirmektedir.  
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3. TÜRK MEDENİ KANUNUNDA EVLAT EDİNME 

Bir küçüğün evlât edinilmesi, evlât edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş 

olması koşuluna bağlıdır (Türk Medeni Kanunu, m.305). 

Eşler, ancak birlikte evlât edinebilirler; evli olmayanlar birlikte evlât edinemezler. Eşlerin en az beş 

yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir (T.M.K.m.306). 

Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlât edinebilir. Otuz yaşını doldurmuş olan 

eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede 

olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta 

olması yüzünden birlikte evlât edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi hâlinde, tek başına evlât 

edinebilir (T.M.K.m.307). 

Evlât edinilenin, evlât edinenden en az onsekiz yaş küçük olması şarttır (T.M.K.m.308). 

Evlât edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir. Rıza, küçüğün veya ana ve babasının 

oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. Verilen rıza, 

evlât edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlât edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir 

(T.M.K.m.309). 

Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verilemez. Rıza, tutanağa geçirilme 

tarihinden başlayarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilir. Geri almadan sonra yeniden verilen 

rıza kesindir (T.M.K.m.310). 

Aşağıdaki hâllerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz: 

(a) Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden 

sürekli olarak yoksun bulunuyorsa, 

(b) Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine  getirmiyorsa (T.M.K.m.311). 

Küçük, gelecekte evlât edinilmek amacıyla bir kuruma yerleştirilir ve ana ve babadan birinin rızası 

eksik olursa, evlât edinenin veya evlât edinmede aracılık yapan kurumun istemi üzerine ve kural 

olarak küçüğün yerleştirilmesinden önce, onun oturduğu yer mahkemesi bu rızanın aranıp 

aranmamasına karar verir (T.M.K.m.312). 

Evlât edinenin altsoyu bulunmaması koşuluyla, ergin veya kısıtlı aşağıdaki hâllerde evlât edinilebilir: 

(a) Bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlât edinen tarafından 

en az beş yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise, 

(b) Evlât edinen tarafından, küçükken en az beş yıl süreyle bakılıp gözetilmiş ve eğitilmiş ise, 

(c) Diğer haklı sebepler mevcut ve evlât edinilen, en az beş yıldan beri evlât edinen ile aile hâlinde 

birlikte yaşamakta ise. 

Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlât edinilebilir. Bunlar dışında küçüklerin evlât edinilmesine 

ilişkin hükümler kıyas yoluyla  uygulanır (T.M.K.m.313). 

Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlât edinene geçer. Evlâtlık, evlât edinenin 

mirasçısı olur. Evlâtlık küçük ise evlât edinenin soyadını alır. Evlât edinen isterse çocuğa yeni bir ad 

verebilir. Ergin olan evlâtlık, evlât edinilme sırasında dilerse evlât edinenin soyadını alabilir. Eşler 

tarafından birlikte evlât edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana 

ve baba adı olarak evlât edinen eşlerin adları yazılır. Evlâtlığın, miras ve başka haklarının 

zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlâtlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlât 

edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlâtlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme 

kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir. Evlât edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme 

kararı olmadıkça veya evlâtlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz (T.M.K.m.314). 

Evlât edinme kararı, evlât edinenin oturma yeri; birlikte evlât edinmede eşlerden birinin oturma yeri 

mahkemesince verilir. Mahkeme kararıyla birlikte evlâtlık ilişkisi kurulmuş olur. (T.M.K.m.315). 

Evlât edinmeye, ancak esaslı sayılan  her türlü durum ve  koşulların kapsamlı biçimde 

araştırılmasından, evlât edinen ile edinilenin dinlenmelerinden ve gerektiğinde uzmanların görüşünün 

alınmasından sonra karar verilir (T.M.K.m.316). 
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Yasal sebep bulunmaksızın rıza alınmamışsa, rızası alınması gereken kişiler, küçüğün menfaati 

bunun sonucunda ağır biçimde zedelenmeyecekse, hâkimden evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını 

isteyebilirler (T.M.K.m.317). 

Evlât edinme esasa ilişkin diğer noksanlıklardan biriyle sakatsa, Cumhuriyet savcısı veya her ilgili 

evlâtlık ilişkisinin kaldırılmasını isteyebilir (T.M.K.m.318). 

Dava hakkı, evlâtlık ilişkisinin kaldırılması sebebinin öğrenilmesinden başlayarak bir yıl ve her hâlde 

evlât edinme işleminin üzerinden beş yıl geçmekle düşer (T.M.K.m.319). 

Küçüklerin evlât edinilmesine ilişkin aracılık faaliyetleri, ancak Bakanlar Kurulunca yetki verilen 

kurum ve kuruluşlarca yapılır (T.M.K.m.320). 

4. EVLAT EDİNİLEN ÇOCUKLARDA POTANSİYEL PROBLEMLER 

Evlatlık çocukların çoğunun sağlıklı olmasına karşın; uyum problemleri, davranış ve bağlanma 

bozuklukları açısından yüksek risk taşımaktadırlar (Bramlett ve ark., 2007). 

Küçükyazıcı’ya (2010) göre evlatlık durumunu bir stres 

faktörü olarak kabul edildiğinde, yeni durumun 

kabullenilmesi bir uyum sürecini beraberinde getirir. Bu 

dönemde çocuklar zaten geçmişte bir kez terk edilmiş 

olduklarını düşünerek, tekrar terk edilme korkusuna 

kapılabilmektedirler. Çocuğun öz anne babasının 

bilinmediği veya kısmi bilgi sahibi olunduğu durumlarda 

çocuğun genetik geçişli bir hastalığa sahip olup olmadığı, 

eğer varsa olumsuz kişilik özelliklerinin ilerde çocukta 

ortaya çıkıp çıkmayacağı gibi korkular duyulabilir.  

Genel olarak evlatlık çocuklar, evlatlık olmayan çocuklara 

oranla daha çok dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, 

öğrenme bozuklukları, duygu durum ve psikotik 

bozukluklar, evden kaçma ve davranış problemleri ile 

madde kötüye kullanımı göstermektedirler (Sexson, 2005, 

akt., Çelenk, S. 2007).  

Çelenk (2007), Evlat edinilen çocuğun cinsiyetine göre bir karşılaştırma yapan Levin’in 

(2005),bulgularından hareketle erkeklerin kızlara göre erken dönemdeki olumsuz yaşam 

deneyimlerinden etkilenmeye veya duygusal problemlerle sonuçlanan evlat edinmelere daha eğilimli 

görünmekte olduklarına değinmiştir. Ancak bu olguların sonraki eğilimlerinde cinsiyet farklılıkları, 

erken çocukluk dönemi deneyimleriyle açıklanamayacağını, erkeklerin kızlarla karşılaştırıldığında 

daha geç uyum sağlamakta olduklarını veya daha fazla ihmal ve suiistimal edildiklerini belirtmiştir. 

Çevresel etkenlerin de evlatlık çocukların toplumdaki rolleriyle yakından ilişkili olduğu 

düşünülmektedir. (Levin, 2005). Bakım evlerinde büyüyen ve erken çocukluk yıllarını bu kurumlarda 

harcayan çocuklarda bilişsel ve duygusal hasarlar oluşmaktadır. Bu durum çocukların aile figürü 

oluşumu ve buna bağlanma ile psikolojik gelişimini olumsuz etkilemektedir (Marcovitch ve ark., 

1997, akt., Çelenk, S. 2007). 

5. EVLATLIK ALINMIŞ ÇOÇUĞUN  BU DURUMU BİLMESİ 

Evlat edinilen çocukların gelişimlerinin sağlıklı olması 

açısından, çocukların evlatlık olduklarını ve bu durumla 

ilgili pek çok şeyi bilmeye ihtiyaçları vardır. Ancak 

unutulmamalıdır ki bu bilgiyi paylaşmak uzun yıllar 

akılda kalacak olması bakımından, çocuğun zihninde en 

iyi şekilde canlandırılmalıdır. Bu bilgi, çocuğa 

gelişiminin uygun döneminde ve anlatılanları anlamaya 

hazır olacağı düzeyde verilmelidir (Sexson, 2005, akt., 

Çelenk 2007). Semerci’ye (2005) göre, bunun için en 

uygun zaman okul öncesi ve çocuğun anlayabilir yaşa 

geldiği yani 3-6 yaş arasıdır.  
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‘Ben nasıl oldum, nereden geldim?’ diye soran bir çocuğa verilecek cevap kısa, anlaşılır ve 

açıklayıcı olmalıdır. ’Biz bir çocuğumuz olmasını çok istedik, uzun bir süre çocuğumuz olmadı, 

sonra senin gibi güzel çocukların olduğu bir yere (ya da hastaneye) gittik. Oradaki en güzel çocuk 

sendin, bize çok güzel gülümsedin, bize sarıldın, senin bizim çocuğumuz olmanı çok istedik. Birlikte 

eve geldik.’ türü kısa bir açıklama yeterlidir. Çocuğa özel olduğunu hissettiren bu açıklamadan sonra 

genel olarak çocuklar sevdikleri hikayeyi tekrar tekrar anlattırmak isteyebilirler. Her seferinde aynı 

şekilde anlatılmalıdır, değiştirilerek anlatılırsa çocuğun güveni sarsılabilir ve kafası karışabilir. 

Güven ve sevgi bağı açısından mümkün olduğunca erken söylemekte yarar vardır (Duygulu, 2010). 

Çelenk’in (2007) araştırma sonucuna göre eğitim düzeyi yüksek olan annelerin çocuklarının 

evlatlık olmalarını bilme oranları eğitim düzeyi düşük olan annelerin çocuklarına göre daha yüksek 

bulunmuştur. Dolayısıyla evlatlık çocukların sağlıklı gelişimi için annenin eğitimi konusunda teşvik 

edilmesi gerektiği söylenebilir.  

Evlat edinme durumunun sır kalması için yoğun çabaya giren aileler vardır. Yerlerini 

değiştiren, doğum öyküleri uyduran, hatta albümler, videolar hazırlayarak ilerde çocuğu 

inandıracaklarını düşünen aileler çok fazladır. Oysa bilinen bir şey var ki, bu olay sır olarak 

kalamamaktadır.  

Komşu, tanıdık, arkadaş, okul veya gerçek ailesinden bu durumu öğrenen çocuklar, ciddi 

sorunlar yaşamaktadırlar. Çünkü önemli olan sevdiği, daha da önemlisi güvendiği insanlar tarafından 

kandırılmış olmaktır. Bu onların güvenlerini sarsar, gelecek kaygılarını artırır. Bu nedenle, evlat 

edinilen çocuğa uygun zaman ve uygun koşullarda erken dönemde evlat edinildiği söylenmelidir. 

Eğer çocuk bunu ailesinden değil de, başkalarından duyarsa, özellikle de ergenlik döneminde 

aşılması zor sorunlar ortaya çıkabilmektedir.  

Bunu temelinde anne baba tarafından aldatılmış olmanın getirdiği güven sarsılması ve 

umutsuzluk duygusu yatmaktadır. 

Bir yandan gerçek ailesi tarafından istenmemiş, sevilmemiş olmayı, bir yandan da aile bilip, 

güvendiği insanlar tarafından kandırılmış olmayı yaşar. Çoğu çocuk gerçek ailesini bilmeyi tanımayı 

reddeder. Ama bunu, isteyen çocuklar da olabilir. O zaman koşulları iyi değerlendirmek gerekir. 

Aileyi tanımak çocuğu rahatlatabileceği gibi, kargaşa da yaratabilir. Yine de bu arama isteği, evlat 

edinen aileyi bırakma isteği değildir. Sadece kökenlerini bilme arzusudur.  Amaçlarının onları terk 

etmek olmadığı anlaşılıp, onlara destek olunması, gelecek sorunların daha kolay atlatılmasını sağlar 

(Semerci, 2005). 

Çocuk bir aileyi tanımlayan en önemli unsurdur ve çiftler çocuk sahibi olduktan sonra gerçek 

bir aile olduklarının bilincine varırlar. Ancak bu durum her ailede gerçekleşemeyebilir. Böyle 

durumlarda aile genellikle tedavi sürecinden sonra bir süre yoluna gitmeyi düşünmeye başlar. 

Evlat edinmeye karar verme süreci çok önemlidir ve eşlerin bu süreçte alacakları sorumluluk 

ve yasal işlemler konusunda bilinçli adımlar atmaları gerekmektedir. 

Evlatlık olduğunun söylenmesi aileleri çok düşündüren bir konudur. Hatta bazı aileler sırf 

bunu yaşamamak için bebekken evlat edinmeyi tercih edebilirler ancak çocuğun gerçekleri bilmeye 

hakkı vardır ve gerçeği başkalarından öğrenme riskine karşı güven duygusunun sarsılmaması 

açısından aile tarafından açıklanması gerekmektedir. 

Ailelerin en büyük korkusu çocuğun ileride onları bırakıp gideceği ya da gerçeği öğrenince 

artık benimsemeyeceği endişesidir. Bu süreçte uzman yardımı almak yerinde olacaktır. 

Doğru zamanlama çok önemlidir, çocuk bazı durumlarda ebeveynin sinirlenerek böyle 

söylediğini düşünebilir ya da inkar yoluna gidebilir. Sevgi ve kabulde hiçbir şeyin değişmeyi 

mesajını vererek açıklamak çok önemlidir. 

En uygun zaman okul öncesi ve çocuğun anlayabilir yaşa geldiği yani 3-6 yaş arasıdır. 

Ondan öncesinde de aile arası konuşmalarda "sen doğduğun zaman"la başlayan cümleleri "sen bizim 

çocuğumuz olduğun zaman" şeklinde kurmak, aile ve çocuk için hazırlık olacaktır. Bu dönemler 

çocukların sıklıkla nasıl dünyaya geldiklerini merak ettikleri dönemlerdir. Buna ilişkin soru 
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sordukları zamanlar anlatmanın en uygun olduğu zamanlardır. Anne babanın bunu çocuğa 

anlatmadan kendi kaygılarını çözmüş olması gerekir.  

Semerci’ye (2005) göre, evlat edinmenin doğal olduğuna 

önce onlar inanmalıdır ki, çocuğun gereksiz ayrıntılar, 

gizemlerle karıştırmamalıdırlar.  Aktarırken ailesi 

tarafından istenmediği, terk edildiği gibi konulara vurgu 

yapılmamalıdır. Vurgu bir bebeği çok istedikleri ve onu 

kendi bebekleri olarak seçtiklerine olmalıdır.  Çocuğa 

anlattıktan sonra, nasılsa biliyor diye herkese bu öykünün 

anlatılması gereksizdir. Çocuk bunun gizli kalmasını 

isteyebilir. 

 Evlat edinmiş hayvan hikayeleri anlatılarak çocuğu sürece 

hazırlamak yararlı olur 

6. AİLEYE PSİKOLOJİK DESTEK 

Ailelerin zihnindeki soru ve kaygıları bilişsel olarak yapılandırmak çok önemlidir.  

Bu kaygılar genelde şunlardır: “Bizi artık sevmeyecek”,” Biyolojik ailesi ile görüşmek isteyecek, 

onları bize tercih eder mi?”, Biyolojik ailesi ile görüşmesini engellesem mi?”, “Yetişkin olunca bizi 

terk eder mi?”, “Bebekken evlat edinmezsek biz benimsemekte zorluk çekebiliriz, o da bizi ailesi 

olarak kabul etmekte zorlanabilir.”, ““Bir başkasının çocuğu”… 

Örnek bir hikaye aileleri rahatlatabilmekte ve gerçeği paylaşmalarını cesaretlendirebilmektedir; 

            “Bir ilköğretim okulunda öğretmen ders anlatıyor ve konu da, evlat edinilmiş çocukla 

öz çocuk ne demek, aralarında nasıl bir fark var.  Öğretmen sınıfa soruyor: Evlat 

edinilmek ne demek bilen var mı? Bir çocuk parmak kaldırıyor ve ‘ben biliyorum 

öğretmenim’ diyor. 

            Öğretmen çocuğu kaldırıyor ve soruyor: Nerden biliyorsun? 

‘Çünkü’ diyor; annemle babam beni evlat edinmişler. 

‘Peki fark nedir’ diye soruyor öğretmen. Çocuk cevaplıyor: 

Öz çocuk annesinin karnında büyür. Ama ben annemin kalbinde büyümüşüm “ 

(Duygulu, 2010). 

Eğer evlatlık alınan birey bebekse, bu süreç yeni doğan bebeğin eve gelmesiyle çok 

benzerlikler taşır, ancak yine de aile uykusuzluk ve diğer fedakarlıkla ilgili zorlu bir süreçtedir. 

Bebeğe yeterince iyi bakıp bakmadığı ile ilgisiyle kaygılar,  O’nu hep sevip sevmeyecekleri ile ilgili 

endişeler ve gelecekte olabilecek problemler çiftin zihnini karıştırır. Tüm bu kaygılar olağandır. 

Normal doğum yoluyla eve gelen çocukla yaşanacak tüm sıkıntıları evlatlık olarak eve gelen çocukla 

da yaşanacaktır. Önemli olan ailenin çocuğu bütün olarak benimsemesidir. Eğer bu konuda bir şüphe 

varsa bu ileride sorunlara yol açabileceğinden uzman yardımından faydalanmak önemli olacaktır. 

Çocuğun fiziksel olarak aileden kime benzetilebileceği ya da kişilik olarak aile üyelerinden 

birine benzeyip benzemeyeceği çiftler tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Çocuk fiziksel olarak aile 

üyelerine gen özelliklerine göre benzeye de bilir, ancak özellikle karakter olarak yetiştiği ortamdaki 

tutumlardan çok etkileneceği şüphe götürmez. İster öz olsun ister evlat edinilmiş olsun her çocuk 

kendi bireysel farklılıklarıyla dünyaya gelmektedir. 

3 yaş civarında eve gelen evlatlık çocuk birden çok ilgi görürse içine kapanık olabilir ya da 

farklı bir ortamdan geldiğinden davranış sorunları gösterebilir, önemli olan çocuğun ihtiyaçlarının 

karşılandığı ve kendine ait alanlar yaratarak gözlemlenmesi ve desteklenmesidir.  

Daha büyük yaşta eve gelen çocuğun ise kafasında kendi doğruları vardır. Israrcı ve eleştirel olabilir. 

Aileyi eski yaşantılarıyla kıyaslama yoluna gidebilir ya da ailenin hassasiyetini kullanabilir. Bu 

zorluklar atlatıldıktan sonra bebek olarak evlat edinilmiş bir çocuğa kıyasla süreç daha kolay geçer 

çünkü bu çocuk evlat edinildiğini biliyordur, bunun açıklanması sıkıntısını aile yaşamayacaktır ve 

çocuk durumunu daha net görebilmektedir. 
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Hangi yaşta olursa olsun evlat edinilen çocuğun bir alışma süresi vardır bu süreçte en önemlisi 

ailenin çocuğu benimseme düzeyindeki kararlılığıdır (Nazlı, 2010). 

Mullin ve  Johnson’a göre  (1999) evlat edinmeden önce aileye danışma esnasında, evlat 

edinme sürecini daha iyi kavramalarına yönelik sorulabilecek sorular şunlardır: 

Sizin için evlat edinmek ne anlama geliyor? 

Evlat edinme süreci hakkında ne biliyorsunuz? 

Aileniz neden evlat ediniyor? 

Evlat edinmeden sonra sizce neler değişecek? 

Neler aynı kalacak? 

Neleri anlatmak zor olacak? 

Anlatmak zor olduğunda kim anlatacak? 

Ne sıkıntılarınız var? 

O’ndan hoşlanmazsan ne olacak? 

Mullin ve  Johnson’a göre  (1999) Anne-babalar ve çocukların yeni kardeş(ler)i için 

hazırlanmalarına yardımcı olmak üzere profesyoneller için şu önerileri sunuyor: 

Çocuklara yeni gelecek kardeş ya da kardeşler ile ilgili neler düşündüklerini, canlandırdıklarını, 

istediklerini sorun. 

Çocuğun düşüncesine anne babadan ayrı bir şans verin. 

Çocuğun düşüncesinin anne babasınınkiyle eşleşip eşleşmediğine dikkat edin. 

Ebeveynler çocuğun duruma uyum sağlaması için çocuğun kafasında mükemmel bir tablo yarattıysa 

buna dikkat edin, Kardeşi olmayan çocukların durumuna uyumda daha çok zorlandıklarını not edin. 

Çocuğun kendi kimliğini gelecek kardeş ya da kardeşlerin kimliğinden ayrı tutmasına yardımcı 

olabilecek geleceği düşünme egzersizleri yaptırın. 

Çocuk için anne baba sevgisinin ve olumlu ya da olumsuz ilgisinin eşit verilmesinin ne kadar önemli 

olduğunun farkında olun. 

Kardeş ilişkisini geliştiren yollar gösterin. 

Yeni bir kız ya da erkek kardeşle ortak beklentilerinin neler olabileceğinden bahsetmek heyecanı 

kontrol etmelerine yardımcı olacaktır. 
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10.5. İNTERNET VE TELEVİZYON SORUNLARI 

Burak ŞAHİN 

Mehmet Beyazıt Lisesi  

Rehber Öğretmeni 

 

TELEVİZYONUN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ NELERDİR? 

Televizyon çocuğun zihinsel, ruhsal, sosyal ve dil gelişimini olumlu ve olumsuz yönde 

etkiler. Bu etki çocuğun televizyon karşısında geçirdiği zamanla doğru orantılıdır.Televizyona 

ayrılan zaman küçük yaşta başlayarak ergenliğe kadar giderek artar.Televizyonun çocuk üzerindeki 

olumsuz etkilerini şöyle özetleyebiliriz; 

Çocuk, uyanık olduğu sürenin 1/6’sını ya da daha fazlasını birtek etkinliğe bağlı geçirirse, o 

etkinliğin, çocuğun hareket ve davranışlarına bir etkisinin olması gerektiği kesindir. 

Çocuğun yemek ve uyku programını aksatmaktadır. Çocuklar, televizyon karsısında 

lokmalarını çiğnemeden yutarlar. Uyku konusundaki etkisi ise, yemeğe olan etkisinden daha 

önemlidir. Çok fazla televizyon seyretmenin çocuklarda sinirlilik ve fazlaca duygulu olma gibi 

problemlere yol açtığı yapılan araştırmalarla kanıtlanmıştır. 

Eğer program şiddet içeriyorsa ve bu program çizgi film bileolsa, bunu seyreden çocukların 

davranışlarında saldırganlık ögesinin yoğunluk kazandığı yapılan çalışmalarla ortaya çıkmıştır. 

Televizyon seyretmeye düşkün olan çocukların (haftada 25 saat ve üzeri) televizyonda 

gerçekmiş gibi gösterilen bazı davranış biçimlerini, problem çözme yeteneklerini ve sosyal 

normlarıgünlük hayatta da uygulama eğiliminde oldukları görülmüştür. 

Çocuklar televizyonda izlediği (aksiyon, korku, şiddet, sosyal korkular v.b.) rolleri alır ve 

oynar. Yetişkinler, bunları çocukların “zararsız” miktarda seyrettiklerini öne sürebilirler. Ancak 

“zararsız” miktarda olsa dahi küçük çocukların seyrettiklerinden çok etkilenmesinin önüne 

geçemeyebilirler. Zaman geçtikçe bu davranışları taklit etmeye başlayabilirler. 

Eğitimsel ağırlıklı programlar, içerikte zararsız olsa bile gerçek oyun deneyimleri ve 

aktivitelerinde geçireceği zamanla karşılaştırıldığında izlediği programlarda yerine koyacaklarıoyun 

gerçeğinde oranla daha zayıf olabilir. 

Televizyonda yayınlanan reklamların çocuklara etkisi oldukça fazladır. Televizyonun etkili 

bir dikkat çekme aracı olduğunu bilen reklamcıların basta çocuklara yönelik ürünler olmak üzere bir 

çok ürün tanıtımında ve olay aktarımında çocuklarıkullanmaktadırlar.Yapılan araştırmalarla, aşamalı 

şekilde ve ailelerin kontrolü altında çocukların televizyon izlemelerine kısıtlamalargetirmek yerine 

farklı uğraşlarla zamanlarını değerlendirmelerini sağlayan uygulamalar yapılmış ve sonuçta 

çocukların ailelerinden oyuncak istemelerinde % 70 oranında azalma olduğu bulunmuştur. 

TELEVİZYONUN ÇOCUK ÜZERİNDE OLUMLU ETKİLERİ VAR MI? 

Televizyonun çocukların üzerinde olumsuz etkisinin yanı sıra olumlu etkileri de 

bulunmaktadır. Özellikle çocukların akademik başarıları ve televizyonun etkileri arasındaki ilişkiyi 

inceleyen bazı araştırmacılar televizyonun 5-6 yaş gurubundaki çocukların akademik becerilerine 

olumlu etkiler yapabildiğini bulmuşlardır. 

Ayrıca televizyon çocuğun dil gelişimini hızlandırır, söz dağarcığını arttırır.Sözle görüntüyü 

birleştirdiği için Televizyon çocuğu kolay etkiler kalıcı izler bırakır. 

Yapılan bir araştırmada macera filmleri dahil çok fazla yetişkinlere yönelik program seyreden 

çocukların, kendilerine yönelik düşmanca davranış veya şiddet hareketleri ile karşılaştıklarında çok 

daha cesurca davranabildikleri ortaya çıkmıştır. 

TELEVİZYONU BİR EĞİTİM ARACI OLARAK NASIL KULLANABİLİRİZ? 

Televizyonun çocuklar üzerindeki etkisi aracın aile içinde nasıl kullanıldığına veya 

kullanılmadığına ve aynı zamanda çocuğun bireysel özelliklerine bağlıdır. Televizyonlar çocuklar 

açısından her şeye muktedir erişilemez bir güç değildir. Çocuklara hayatın imkânlarından 

örneklersunabilir. Oyunları için fikir verebilir, fakat onların yerine oyun oynayamaz. Çocuklara 
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çeşitli durumlarda nasıl davrandıklarını gösterebilir, bu insanların arasında doğal olarak kötü insanlar 

da vardır. Fakat televizyon bunu yaparken çocukların iyi veya kötü insanlar olarak 

olgunlaşmalarınısağlayamaz. Bunu sadece aileleri ve toplum yapabilir.  

Çocuğun tüm programları değil, kendine uygun olan programlarıbelirli sürelerde izlemesi, 

gelişimi için gerekli olan sosyalleşme gibi, bedensel gelişim gibi diğer etkinliklere de yeterince 

katılabilmesi yönünden önem taşımaktadır. 

Bu sebeple çocuklarımızın hayatından tümden çıkartamayacağımız televizyonu kontrollü 

şekilde onlara sunmamız yararlı olacaktır. İzlediği programlar yaşına uygunluğu, televizyon başında 

geçirilen süre kesinlikle ebeveyn denetiminde olması gereken unsurlardır. 

ÇİZGİ FİLMLERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ NELERDİR? 

Televizyon yayınları içinde, çizgi filmler; çocukların en fazla izlediği ve görsel özellikleri 

nedeniyle en fazla etkilendiği programlar arasındadır. 

Televizyonda yayınlanan çizgi filmlere bakıldığında içerik yönünden farklılıklar olduğu 

gözlenmektedir.Örneğin kimi çizgi filmlerde çocuk güce özendiği, kuvvet aradığı için yapımcı 

çocukların bu ihtiyaçlarından yola çıkarak güçlü, saldırgan, problemlerini kaba kuvvetle çözen 

sempatik, sihirli güçlerle her şeyin üstesinden gelen çizgi film kahramanları yaratmakta, söz konusu 

kahramanların kötülüklerle savaşıyor olması da çizgi filmleri haklı hale getirmek için bahane 

olmaktadır.. Buradaönemli olan kahramanların sorunları şiddet yoluyla çözmeleridir. Böylesi 

mesajların tekrarlanma sıklığı, kahramanların sevimliliği ve iyi kalpliliği ile birleşince çocuğun 

bunları taklit etmemesi için bir sebep kalmamakta ve çocuk şiddete yönelmektedir. 

Bu konuda ebeveynlere büyük sorumluluklar ve görevler düşmektedir.Ebeveynler, çocukları 

ile izledikleri şiddet veya programlar hakkında konuşarak, çocuk üzerindeki etkisi hakkında 

değerlendirmelerde bulunmalı onlara şiddet içerikli çizgi filmler yerine, eğitici ve eğlendirici çizgi 

filmler izlettirmelidir. 

UZUN SÜRE BİLGİSAYAR KULLANIMI ZARARLI MI? NE YAPMALIYIM? 

Günümüzde bilgisayar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Ancak pek çok genç 

bilinçsiz bilgisayar kullanımı nedeni ile hem evde hem de okulda çeşitli problemler yaşamaktadır. Bu 

konuda  yapılan pek çok araştırma bulunmaktadır. 

Yapılan çalışmalarda bilgisayar oyunlarının başında aşırı zaman harcanması çeşitli kişilik 

problemlerine ve okul başarısında düşüşlere sebep olmaktadır. Örneğin;günde 3 saatin ya da diğer bir 

ifade ile haftada 20 saatin üstünde bilgisayar oyunu oynayan ergenlerde şiddet ve saldırganlık 

eğiliminin arttığı ve akademik başarının düştüğü gözlenmiştir. 

Ebeveynler genellikle bu tip durumlarda tümden engelleme yoluna gider .Bu da ergenle 

ebeveyn arasında iletişim çatışmasına yol açmaktadır. Bu durumda yapılması gereken tümden 

engellemek ve yasaklar koymak olmamalıdır. Ebeveynler bu durumda tümden engellemek yerine 

durumdan duyduğu rahatsızlığı açıkça ifade ederek kullanım süresinde ergenle ortak bir sürede 

uzlaşma yoluna gitmeli ancak kalan zamanı değerlendirmek adına spor, müzik gibi ergene 

alternatifler sunabilmelidir. 
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10.6. KARDEŞ KISKANÇLIĞI  

Gülşah TOPALOĞLU 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

KARDEŞ KISKANÇLIĞI NEDİR? 

Çocuklar için en değerli varlıkları anne babalarıdır. Bir çocuk anne babasının sevgisini ve 

ilgisini kimseyle paylaşmak istemez. Yeni bir kardeşin geleceğini öğrendiği anda çocuğunuz anne 

babasını kaybetmekten korkar. Neden yeni bir çocuğa gereksinim duyulduğunu anlamakta güçlük 

çeker. Annenin gebelik sırasında özellikle gebeliğin son aylarında fiziksel aktivitesinde çeşitli 

sınırlılıkların oluşması (örneğin mevcut çocuğu kucağa alamama) çocuğunuzda sevilmediği duygusu 

yaratmaya başlar. Çocuğunuz sizin sevginizi sınamaya çalışabilir. Sürekli etrafınızda dolanabilir, 

olmadık isteklerde bulunabilir, huysuzlaşabilir. Özellikle kardeşin doğumu çocuğunuz karmaşık 

duygularını artırabilir. Kardeşin doğumuyla anne ilgisinin ve zamanının büyük bir bölümünü yeni 

doğmuş kardeşe yöneltir. Yeni kardeşin doğumuyla eve ziyarete gelenler olur. Bebeğin doğumu 

kutlanır. Çocuğunuz yeni kardeşinin kendisinin yerini aldığını düşünebilir. Çocuğunuzun 

çevresindeki herkes bebekle ilgilenmektedir. Çocuğunuz kızsa bir erkek doğduğunda onun erkek 

olmasından dolayı daha çok sevileceğini, bir kız doğduğunda ise ikinci bir kıza niye gerek 

duyulduğunu anlamayabilir. Çocuğunuz bu karmaşık duygularını başlangıçta ortaya koymayabilir. 

Önce bebeği sevebilir, gelen hediyelerle meşgul olabilir.  Bebeği sevdik artık gidebilir diye düşünür. 

Bebeğin gitmediğini görünce kıskançlığın belirtilerini görebilirsiniz. Örneğin parmağını emmeye 

başlar, siz bebeği emzirirken kucağınıza çıkar, o da altını ıslatmaya başlar.  

Bazı çocuklar ise kıskançlık duygularını direk ortaya koymazlar. Kardeşine karşı aşırı bir ilgi 

gösterebilir. Kardeşini sürekli öper veya kucağına alır. Hatta daha ileri giderek anne bebeği öyle 

tutma, bırak ben yedireyim der. Anneler bu durum karşısında benim çocuğum kardeşini kıskanmıyor 

diye sevinebilir. Oysa ki çocuk kıskançlığını açığa vurursa annenin kendisini tamamen yalnız 

bırakacağını düşünüp annenin yanında yer alır.  Çocuğun kardeşini kıskandığı için aşırı sevgi 

gösterdiğini severken yanağını fazla sıkması, biraz sevdikten sonra ne zaman gidecek gibi sorular 

sormasından anlayabilirsiniz. 

ÇOCUĞU KARDEŞE NASIL HAZIRLAYABİLİRİZ? 

 Bebek doğmadan önce çocuğunuzla bebek hakkında konuşun. 

 Hamileyken çocuğunuzun karnınıza dokunmasına izin verin. 

 Bebeğe söylemesi için çocuğunuza ninni, şarkı öğretin. 

 Çocuğunuzla kendi bebekliği hakkında konuşun, bebeklik fotoğraflarına bakın. 

 Çocuğunuzun bebeklik giysileri varsa onları çıkararak bebek için uygun olabilecekleri birlikte 

seçin.  

 Çocuğunuzun bebek beşiğini süslemesine izin verin.  

 Bebeğinize giysi vs. alırken çocuğunuzu da bazı hediyeler alın. 

 Bebeğin ismi konuşulurken çocuğunuzun da fikrini alın. 

KARDEŞ KISKANÇLIĞINI ÖNLEMEK-AZALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR? 

 Çocuklarınızın her birine özel zaman ayırın. Yeni gelen bebek nedeniyle çocuğunuza 

akşamları hikaye okumak, parka gitmek gibi etkinlikleri birden kesmek onu rahatsız eder. 

Onunla mümkün olduğunca sevdiği , hoşlandığı etkinlikleri yapın. 

 Eşinizle aranızda görev dağılımı yapın. Örneğin baba büyük çocuğun yemeyi, uykusu vs. ile 

ilgilenirken anne bebekle ilgilenebilir. 

 Çocuğunuzun kardeşine yönelik olumsuz duygularını yargılamayın. 

 Çocuğunuza onu sevdiğinizi ve değer verdiğinizi tekrar tekrar söyleyin. 

 Kardeş kıskançlığı sizi endişelendirmesin. Kardeşler arasında kıskançlık sık görülür.  
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 Kıskançlığın yönetilmesinde sizin tavrınız çok önemlidir. Unutmayın ki kıskançlığın nedeni 

sizin ilginizi ve sevginizi paylaşma kaygısıdır. 

 Eğer büyük çocuğunuzu kreş, yuvaya göndermeyi düşünüyorsanız bunun zamanını iyi 

ayarlayın. Çocuğunuz kardeşi doğar doğmaz yuvaya gönderilirse evde istenmediğini 

hissedebilir. 

 Her bir kardeşe eşit değil, yaşlarına ve gelişim özelliklerini dikkate alarak davranın. 

ÇOCUĞUMUZ KARDEŞİNE KARŞI OLUMSUZ DUYGULAR İFADE EDERSE NASIL 

DAVRANABİLİR? 

Çocuğunuz kardeşine karşı olumsuz duyguları varsa bunu ifade edince anne baba olarak suçlayıcı 

davranmaktan kaçınmalıyız. Örneğin çocuğunuz ‘Kardeşimi sevmiyorum’’ dediğinde ‘A o nasıl söz 

insan kardeşini hiç sevmez mi?, Böyle sevimli bir bebek sevilmez mi?’ gibi ifadeler çocuğunuzun 

kardeşine yönelik öfkesini ve kıskançlığını artırır. Bunun yerine ‘ona kızmakta haklısın, bazen ben de 

kızıyorum, beni de çok uğraştırıyor’ demek çocuğunuzda duygularının anlaşıldığı hissini verir. 

Çocuğa kardeşini ‘kıskanıyorsun’ ifadesini kullanmadan ‘Kardeşin doğduğundan beri onunla daha 

fazla ilgilenmem gerekiyor bu nedenle seni daha az sevdiğimi düşünmüş olabilirsin ama ben seni çok 

seviyorum. Benim de çocukken kardeşim olduğunda ben de papucumun dama atıldığını düşünmüş, 

hem anneme hem kardeşime kızmıştım. Seni anlıyorum. ‘ gibi ir ifade çocuğun duygularını yatıştırır. 

Çocuğumuzun kıskançlık duygusunun birden kalkmasını bekleyemeyiz. Kıskançlıkla baş etmek, 

kardeşi kabullenmek veya kardeşli bir yaşama uyum sağlamak zaman alır. Bu nedenle çocuğumuzla 

pek çok defa konuşmamaız gerekebilir. 

ÇOCUĞUMUZ KARDEŞİNE ZARAR VERİRSE NELER YAPABİLİRİZ? 

Çocuğunuzun bebeğe zarar vermesini asla tolere etmeyin. Kesin bir dille kardeşine zarar 

veremeyeceğini ona söyleyin. 

Unutmayın ki!! Kardeşler arası ilişkide kıskançlık ve çatışma sık yaşanır. Ancak kardeşler 

birbirlerine hayat boyu destek olur ve birbirlerinden çok şey öğrenirler. 

 

KAYNAKÇA: 
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10.7. KAYIP VE YAS  

 

 Deniz ÇANGA 
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Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Görevlisi 

                                                                                       

ÇOCUK VE ERGENDE KAYIP ve YAS SÜRECİ 

Ölüm, insanları kayıp ve yas durumuyla yüz yüze bırakmaktadır. Bir şeyden yoksun olma 

durumu olarak tanımlanabilen kayıp, yas sürecini başlatmaktadır. Yas, yaşamın herhangi bir 

döneminde kayba karşı ortaya çıkan doğal bir tepki olup, bedensel, duygusal, bilişsel, davranışsal ve 

sosyal alanda değişimlerle belirlenen karmaşık bir yaşantı ve deneyimdir (Işıl ve Karaca, 2009). 

Yas; ölüm nedeniyle bir akrabasından ya da arkadaşından yoksun kalan kişinin içinde 

bulunduğu durumdur. Keder; sevilen birinin ölümünün ardından duyulan şiddetli, ruhsal acı ve elemi 

içerir. Matem; bir kişinin ölümüne duyulan acının belirtilerini ortaya koyma biçiminin toplum 

tarafından düzenlenmesidir (Onur, 2011). 

Anne babalar yas tutma konusunda destek veren gruplara katılarak veya bir uzmana danışarak 

nasıl davranmaları konusunda danışma almalıdır. 

Ölüm kavramının farklı yaş dönemlerinde nasıl algılandığı ortaya konulmalıdır. Bunun için de 

ölüm algısının gelişimi araştırılmıştır. Araştırmalara bakıldığında genelde ölüm kavramının yaş, 

deneyim, kültür, inanç sistemi ve bunun gibi faktörlerden etkilendiği ortaya çıkmıştır (Göka, 2009). 

GELİŞİM DÖNEMLERİNE GÖRE ÖLÜM ALGISI NASILDIR? 

Okul öncesi çocukta ölümle ilgili belirgin bir kavram gelişmediğinden, çocuk sadece anne ve 

babasından ayrılmadan korkmaktadır. İlkokul çağında ve daha sonraki yıllarda ergen için ölüm, 

gelişmekte olan ilişkilerini ve kimlik gelişimini engelleyecek bir durum olarak algılanır. Yetişkin için 

ölüm, kendisini yaşam sevincinden, olanaklarından ve sorumluluktan alıkoyan bir durumdur. 

Yetişkin, ölümü haksızlık olarak görür. Mutlu bir yaşam geçiren yaşlılar ise ölümü uzun bir yaşamın 

“doğal sonu” olarak karşılar. 

Bireye, gelişimi sürecinde ölüme karşı gerçekçi ve yapıcı bir bakış açısı kazandırmak 

gerekmektedir.   Gelişimsel açıdan ölüm algısı, birçok yerde benzer kavram ve aşamalarla 

tanımlanmıştır: 

1)Geri Dönülmezlik ya da Son: Ölenin yaşama geri dönemeyeceğini fark etmek. 

2)Evrensellik ya da Uygulanabilirlik: Ölümün bütün canlıların başına geleceğini anlamak. 

3)Kaçınılmazlık: Yaşayan her canlının sonunda öleceğini anlamak. 

4)Sonlanma ya da İşlevsizlik: Ölümün vücudun işlevselliğini yitirmesi olduğunu anlamak. 

5)Nedensellik: Vücut fonksiyonlarının tamamen yitirilmesinin ölüme neden olduğunu anlamak 

(Slaughter, 2005; Slaughter ve Griffiths, 2007; Saya ve Sezer 2009). 

 

ÇOÇUKLARIN ÖLÜM ALGISI NASILDIR? 

Çocuklar ölümle erken yaşlarda ilgilenmeye başlar. 

Yetişkinlerin konuşmalarından ölüm haberlerini 

duymaları, ölen birini ya da bir hayvanı görmeleri ile 

sorular sorarlar. Genellikle dini öğretiler yardımı ile 

çocuğa ölüm süreci anlatılır. Gelişimsel dönemlere göre 

çocukların, ölümü tanımlamaları ve kabulleri farklıdır 

(Dyregrov, 2000). Çocukların ölümü anlamaları; onların 

bilişsel olgunlaşma düzeyine ve kişilik özelliklerine göre 

değişiklik göstermekle birlikte ölüm kavramının 

gelişiminde izlenen sıra aynıdır. 
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Yedi Yaşından Küçük Çocuklar Ölümü Nasıl Algılar? 

Yaşamın ilk yıllarında bile bebeklerin yitirilen ebeveyni bulma çabası söz konusudur. Buna 

yönelik ağlama nöbetleri ve ebeveyni bulma çabaları vardır (Onur, 2011). 

Ölümün algılanmaya başlandığı ilk dönem olan okul öncesinde, çocuklar yaşam ve ölümü 

destekleyen biyolojik etkenleri kendilerine göre yorumlamaktadırlar. Çocuklara göre ölüm, sadece 

hasta ya da yaşlı olanların başına gelir. Sağlıklı yaşayarak, kazalar ve hastalıklar gibi bazı 

durumlardan kaçınılarak ölümden uzak durulabilir düşüncesi hakimdir. Bu dönemde çocuklar, ölümü 

daha çok farklılaşmış bir yaşam biçimi olarak görürler ve ölenlerin cennette, yerin altında 

bulunduklarını ya da hala oksijene, suya gereksinim duyduklarını düşünüp, rüya görebildiklerine, 

işitebildiklerine inanabilirler. Bu yaş düzeyinde çocuklar ölüm nedenini pek anlayamazlar, fakat 

ölümü zehir, silah ya da hastalıklar gibi dışsal ve içsel bazı kaynaklarla ilişkilendirebilirler (Slaughter 

ve Griffiths, 2007).  

Aynı zamanda ölümün son olduğunun farkında değillerdir ve onlara göre ölüm geri dönüşü 

olan bir olaydır, yaşamın tüm işlevlerinin durduğunu anlamazlar. Ölümü herkesin başına gelebilecek 

evrensel bir olay olarak görmezler. Ölüm sözcüğünü anlamını tam olarak bilemeden kullanırlar 

(Dyregrov, 2000). 

‘Mezarından kalkması için ona yardım edemez miyiz?’ 

‘Bebekler de ölür mü?’ 

‘Cennette dedeme yemek kim verecek? Mezarına biraz yemek götürelim mi?’ gibi sorularla çocuklar 

ölmüş kişinin fiziksel sağlığıyla ilgilenmektedirler.  

Bu dönemdeki çocuklar soyut cümleleri anlamaz. Annesinin cennete olduğu ve aynı zamanda 

da mezarda gömülü olduğu söylenen bir çocuğun kafası karışır. Bununla birlikte çocuklara ölen 

kişinin uzun bir uykuya yattığı, yolculuğa çıktı gibi üstü örtük cümleler kurulmamalıdır. Ölüm bu 

şekilde açıklanırsa çocuklar anne babaları uyuduğunda korkabilirler ya da kendileri uyku problemleri 

çekebilir. Aynı şekilde sevdiği insanların yolculuğa çıkmalarına tepki gösterebilirler (Göka, 2009). 

Çocuklar yaşantılarını döngüsel olarak algılarlar. Yataktan kalkarlar, günü geçirirler tekrar 

yatağa giderler. Ertesi gün de bu iş aynı şekilde tekrarlanır. Bu düşüncelerinden yola çıkarak onlara 

göre yaşarız, ölürüz ve tekrar yaşarız düşüncesi de çok normaldir (Onur, 2011). 

Çocuklar benmerkezcidir ve kendi duygu ve düşüncelerinin olağanüstü sihirli bir güç 

olduğuna inanır. Bu nedenle kendilerine ve başkalarının başına gelen olaylara kendi düşüncelerinin, 

duygularının, isteklerinin veya eylemlerinin yol açtığına inanabilirler. Çocuktaki bu düşünce biçimi 

ölüm olayından kendisini sorumlu görmesine yol açabilir ya da kendi sihri ile ölen kişiyi yaşama geri 

döndüreceğini düşünebilir (Dyregrov, 2000). 

Aynı zamanda bu yaştaki çocuklara tanıdıkları birinin ölümü haber verildiğinde hafif tepkiler 

vermelerinin sebebi de yukarıda bahsedilen tarzdaki düşünce biçimleridir. Ölüm haberini alan çocuk 

ardından dışarı çıkıp oyun oynayıp oynayamayacağını sorabilir ve oyun oynayıp eve döndükten sonra 

ölen kişinin ne zaman geleceğini de sorabilir (Dyregrov, 2000; Göka 2009). 

İlk olarak 5-6 yaş civarında ölümün geri dönülmezliği kavranmaya başlanır. Böylece, ölümün 

herkesin başına geleceği ve yaşama tekrar dönüş olmadığı fark edilir. (Slaughter, 2005). 

Yedi Yaş - On Bir Yaş Çocuklar Ölümü Nasıl Algılar? 

Bu dönemde çocuklar ölümün geri dönülmez oluşunun ve tüm yaşam işlevlerinin durduğunun 

farkındadır. 7 yaş çocuğu ölümün engellenemez, evrensel bir olgu oluğunu kavrar ancak kendisi 

içinde geçerli olan bir olgu olmasına direnç gösterir (Dyregrov, 2000). 

Bu dönemdeki çocuklar da soyut düşünemez ve yası anlamaları için somut ifadelere (tören, 

resim, mezar taşları vb.) ihtiyaç duyarlar. Ölümün nedenlerine ilişkin düşünceleri de somuttur. 

Ölümün kaza şiddet gibi dışsal nedenlerden, hastalık, yaşlılık gibi içsel nedenlerden kaynaklandığını 

anlarlar. Ölüm süreci, bedenin çürümesi ve ölüm nedenleri ile ilgilenirler. Sihirli öğeler hala 

düşüncelerinin parçasıdır.  Ölülerin yaşayanları görüp, işittiğini varsayarlar ve onları mutlu etmek 

için uğraşırlar (Dyregrov, 2000). 
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10 yaş dolaylarında çocuk ölümün yalnızla bir son olduğunu anlamakla kalmaz, kendisi içinde 

olmak üzere her canlı için değişmez bir yazgı olduğunu kavrar (Onur, 2011). Bu yaş çocuklarının 

başkalarının bakış açısını anlayabilme yetileri gelişmektedir. Bu nedenle anne babalarını veya 

kardeşlerini kaybeden arkadaşlarına karşı merhamet duyarlar. Yaşları ilerledikçe olaylar arasındaki 

neden sonuç ilişkilerini araştırırlar. Haklılık ve haksızlık kavramlarına odaklanırlar. Bu olayın 

kendisinin veya arkadaşının başına gelmesinin haksızlık olduğunu düşünebilirler. Bu yaş döneminde 

çocuklara, olayların farklı yönleri hakkında ayrıntılı bilgi verilirse çocukların olayla başa çıkmaları 

daha kolaylaşır (Dyregrov, 2000). 

Yaş ilerledikçe çocuğun, haksızlık, haklılık, kader, mistik gibi durumlar üzerinde düşünceleri 

yoğunlaşır. Ölümü sürecini ve algısını bu düşünceleri üzerine oturtmaya çalışır. 

Eğer çocuk ölümü yakından yaşamışsa ve kendisine olayla ilgili gelişimine uygun ve yeterli 

açıklamalar yapılmışsa yaşamın bu gerçeğini diğer çocuklara kıyasla daha kolay kavrayabilir (Göka, 

2009). 

 Çocukların Yas Tepkileri Nelerdir? 

Çocukların yaşadıkları ölüm sonucunda tepkileri; şok, inanmama, korku, itiraz, hissizlik, 

donup kalma, her zamanki etkinliklere devam etme, kaygı, uykuya dalmada güçlük çekme, üzüntü, 

özlem, öfkeyi dışa vurma davranışları, suçluluk, kendini kınama, utanç, okul sorunları, fiziksel 

şikayetler, regresyon, sosyal açıdan yalnızlaşma, hayal dünyasına dalma, kişilik değişimi, gelecek 

hakkında kötümserlik, nedensellik ve anlam hakkındaki düşüncelerle uğraşma şeklinde 

görülebilmektedir (Dyregrov, 2000). 

ERGENLİK DÖNEMİNDE ÖLÜM ALGISI NASILDIR? 

Biyolojik, psikolojik ve sosyal değişimlerin yanı sıra 

soyut düşünmenin ön plana çıktığı bu dönemde 

bireyler için ölüm oldukça şiddetli tepkilere yol 

açabilir. Ergenlik dönemindeki düşüncelerde; ölüm 

soyut bir kavram olarak evrensel ve kaçınılmazdır, 

Bireyler ölümün kendi başlarına da gelebileceği 

düşüncesi ile yüz yüze olmalarından ölüm düşüncesini 

belli bir mesafede tutma gereksinimi duyarlar  

(Dyregrov, 2000). 

Ergenlik çağına girdiğinde ölüm, kişiyi 

kaygıya, depresyona ve çeşitli fobiler geliştirmeye 

itebilmektedir. Çünkü genç, heyecanlı, motivasyonu 

yüksek ve azimlidir. Hayatı sindire sindire duymak, 

dünyayı tanımak, güç hedeflere ulaşmak ister. Yani 

hayatın, sınırsız bir anlamda yaşandığını görmek ister.  

Bu düşüncelerle birlikte hayatın ölümle ilgisini gözden geçirir. Bu da, onda çoğu zaman kaygı 

uyandırır (Glass ve Knott, 2002). Ülkemizde, 15-17 yaşlardaki liseli gençler üzerinde yapılan bir 

araştırmada, başta bulunan ilgi ve kaygı konusunun, ölüm ve ölüm ötesiyle ilgili düşünceler olduğuna 

ilişkin veriler elde edilmiştir Araştırmalarda gençlerin % 40’a yakınının, acı çekerek ölmek, dünya 

savaşları, ölüm ve sonrasıyla ilgili sürekli korkuları olduğu bulunmuştur (Tanhan ve Arı, 2006). 

Ölüm korkusunun ergenlikte en üst düzeyde olduğu görüşü araştırmalarla kanıtlanmıştır. 

Ölüm korkusunu; toplumsal destek, zihinsel olgunluk, bireysel deneyimler gibi başka değişkenlerin 

etkilediği de söz konusudur. İnsanlar ergenlik döneminde daha duyarlı ve yaralanabilir 

olabilmektedir (Onur, 2011). 

Gençlerin ölümden korkmalarının birçok sebebi vardır. Gençler, hayata dönük ilgilerini ve 

emellerini bir coşkunluk içerisinde gerçekleştirmek istediklerini vurgular. Aynı zamanda gençler, 

ölümle varlıklarının sona ereceğini ve hayatın zevklerinden mahrum kalacağını düşünürler ve ölümü, 

kaygı ve korku ile tanımlarlar (Rosenthal, 2000).  

Slaughter’a (2005) göre ergenlikte ölüm, ölüm duygusundan ve düşüncesinden daha belirgin olarak 

görülmektedir. Yani ergenler bu dönemde ölümün felsefi ve psikolojik boyutunu düşünmek yerine 
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ölmek için kolaylıkla harekete geçebilmektedir. Yaşanan çok yönlü değişime ergenin içsel ve dışsal 

sürecinde ayak uyduramaması ve toplumsal desteğin olmaması gibi faktörler bu dönemdeki intihar 

olaylarında etkilidir. 

        Ergenlik döneminde, ergenin benmerkezci oluşu ölüme bakışını da etkilemektedir. Ergenin 

kendi kişisel biricikliğine olan inancı, kendisinin ölüm ile karşılaşmayacağı inancına 

dönüşebilmektedir. Buna bağlı olarak, kayıp yaşayan ergenler güçlü inkâr, öfke, suçlama, üzüntü, 

sevdiğine kavuşma (intihar fikirleri) gibi duygusal tepkiler verebilirler (Wass, 2003). Olası belirtiler 

olarak da suça yönelme, ilaç, alkol kullanımı, bedensel yakınmalar, depresyon, intihar davranışları ve 

okul başarısızlığı gözlenebilmektedir. 

Son olarak, ölüm, öğrencilerinde iki temel sorunu daha beraberinde getirmektedir. Bu 

sorunlar, akademik zorluklar ve buna bağlı olarak gencin kendilik algısında oluşan örselenmeler 

olarak ortaya konulabilir. Gençler, doğal olarak, motivasyon ve enerji kaybı, konsantrasyon 

bozuklukları ve olumsuz duygusal tepkilerde artış gibi bir çok sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu süreçle 

gelen akademik başarısızlık da öğrencilerinin kendilik algılarında da ciddi örselenmelere yol 

açmaktadır. Dolayısıyla gençler, ölüm gerçeğinin getirdiği zorluklar yanında içselleştirdikleri 

‘başarılı öğrenci’ imgesinin kaybına yönelik zorluklarla da uğraşmak zorunda kalmaktadırlar (Gizir, 

2006; Göka, 2009). 

Tüm bu nedenlerden dolayı çocuk ve ergenlerin ölüme ilişkin algılarının, çevredeki koşulların 

farkında olmak ve onlara durumlarına göre müdahalede bulunmak ergenin ve çocuğun yaşamına 

önemli katkı sağlar (Aksu ve Okçay  2010). 

 ÖLÜM (YAS) TEPKİLERİ NELERDİR 

İlgili alan yazın ve klinik deneyimler, kayıp ve yas sürecinin insan üzerinde önemli etkilerinin 

olduğunu ve kayıplar sonrasında insanların ciddi sorunlar yaşayabildiklerini ortaya çıkartmıştır. 

Aşağıdaki tabloda bu özellikler şu şekilde özetlenebilir (Gizir, 2006). 

Ortak Yas Tepkileri 

Fiziksel tepkiler  Bilişsel tepkiler  Duygusal 

tepkiler  

Davranışsal tepkiler  

Midede boşluk hissi  İnanmama  Şaşkınlık 

ve şok  

Uyku düzensizliği  

Nefes alamama  Konfüzyon Üzüntü  İştah düzensizliği  

Boğulacakmış gibi olma  Konsantrasyon 

bozukluğu  

Kızgınlık 

ve öfke  

Ağlama  

Ağız kuruluğu  Kararverme 

güçlükleri  

Suçluluk  Sosyal içe çekilme  

Güç kaybı Çabuk yorulma  Kayba yönelik aşırı 

zihinsel meşguliyet  

Kaygı 

Çaresizlik  

Tekrarlayan rüyalar 

Kaçınma  

Seslere aşırı duyarlık Gerçek 

dışılık  

Kaybın varolduğuna 

yönelik inanç  

Bitkinlik 

Uyuşukluk  

İç çekme Aşırı 

hareketlilik  

Göğüs ve boğazda gerginlik  Sanrılar  Yalnızlık 

Özlem  

Anlamsız etkinlikler 

sürdürme  

Tükenme  Rahatlama Organize bir etkinliği 

sürdürememe 

   Sürekli ölen kişiyi 

hatırlatıcı yerlere 

gitmek ya da ona ait 

eşyaları taşıma         
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ÇOCUĞA ÖLÜM HABERİ VERİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 

Çocuğa ölen kişinin haberi, anne babası veya 

duygusal olarak yakın olduğu bir kişi tarafından 

verilmesi tercih edilir. Uygun bir ortamda, sakin ve uzun 

açıklamalar olmadan net ifadelerle konuşulmalıdır. 

“Kendini bazı kötü haberlere hazırlamanı istiyorum. Bir 

kaza oldu. Haber babanla ilgili. Çalıştığı iş yerinde bir 

patlama olmuş ve ciddi bir biçimde yaralanmış. 

Öğrendiğimize göre hemen ölmüş.”Yaşı küçük çocuklar 

için somutlaştırmak çok önemlidir. “Baban öldü artık 

kalbi atmayacak, nefes almıyor, saçı uzamıyor” gibi 

ifadelerle somut bir şekilde anlatmak gerekir (Dyregrov, 

2000). 

Bilgi doğru olmalıdır. Çocuğa haber verildikten sonra bir süre rahatsız edilmeden orada 

oturulmalıdır. Çocuğun verebileceği tepkilere (yüksek sesle inkar etme, açık ret etme tepkisi, ağlama, 

ümitsizliğe kapılama) hazırlıklı olunmalı, bulunan ortam buna uygun şekilde düzenlenmelidir. Eğer 

çocuk tepki veriyorsa bu tepkinin kabul edildiği gösterilerek olay tekrar açıklanmalıdır. “Buna 

inanmakta güçlük çektiğini anlıyorum fakat bu gerçeği söylemek zorundayım” (Dyregrov, 2000). 

Çocuğun tepkisi ağlama ve ümitsizlik olsa bile ne kadar istiyorsa o kadar bu süreci 

yaşamasına izin verilir. Daha sonra bu duruma yönelik sorular sormaya başlayacaktır ve onların 

cevaplanması önemlidir. Çocuk tepkisini yaşarken en uygunu ona sarılmaktır onun dışında susması 

ya da sakinleşmesi söylenmemelidir (Dyregrov, 2000). 

NASIL İLETİŞİM KURULMALIDIR? 

Yaş dönemlerine uygun olarak, somut, açık ve doğru bir şekilde iletişim kurulmalıdır. 

Çocuklardan bir şey saklanmamalıdır. Gerçek olduğu gibi anlatılmalıdır. Bilgiyi açık ve doğrudan 

verilmenin yanında hemen iletmek de önemlidir Yetişkinler bazen anlatmaktan kaçındıkları için bazı 

şeyleri atlamaktadır. Ancak çocuklar tesadüfen başkalarından öğrenirlerse, anne babalarına veya 

yetişkinlere güvenleri azalabilir (Göka, 2009). 

Cennet, tanrı, öbür dünya gibi kavramlar çocuğun günlük kavramlarının bir parçası değilse 

bunlar bahsedilerek anlatılan bir ölüm olayı çocuğa karmaşık gelir (Dyregrov, 2000). 

BİR HASTALIK YÜZÜNDEN ÖLÜM GELDİYSE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? 

Çocuklar, ailede ölümcül bir hastalığa sahip olan varsa onun durumunu anne babaların 

düşündüğünden çok daha önce kavrarlar. Birinin öleceğinin nasıl söylenmesi gerektiğine dair hazır 

bir şey yoktur. Ama çocuklara kendi hayalleri ile baş başa kalacak kadar zamanın geçmesine izin 

verilmemelidir. Çocuklar bazen soruları çok açık bir biçimde sorar. Onlara doğrudan açıklama 

yapılabilir. “Annenin hastalığı daha kötüledi. Bir şeyler yemek, uyanık kalmak ona güç geliyor. 

Doktor bir yeri acımasın diye ona ilaç veriyor. Hastalığı durdurabilmek için her şeyi yaptılar fakat 

artık yapabilecekleri başka bir şey kalmadı. Bir gün ki bu pek uzak olmayabilir annen ölecek. O 

zaman hepimiz üzüleceğiz ve onu özleyeceğiz. Ama annenin hiçbir yeri acımayacak çünkü ölünce 

insan acı hissetmez” şeklinde bir açıklama çocuğa söylenmelidir. Çocukların son saatlerini yaşayan 

anne veya babalarıyla birlikte hastanede veya başka bir yerde vakit geçirmesine izin verilmelidir. 

Çocuklarında kaybı yaşayan ailenin bir parçası olduğu gözden kaçırılmamalıdır. (Dyregrov, 2000). 

Eğer hasta olan kişinin durumu belli değilse doktorun her şeyi yaptığını ama iyileşip 

iyileşmediğinden emin olmadıkları söylenebilir. 

ÖLÜM GERÇEK BİR OLAYA NASIL DÖNÜŞTÜRÜLÜR? 

Mezar ziyaretleri, ölen kişi ile ilgili anıların yaşatılması ve bu anıların günlük yaşamın bir 

parçası haline getirilmesi önemlidir. Yaşanılan duygular, ağlamalar çocuktan saklanmamalıdır. Onun 

da bu süreci görmesinde yarar vardır. Aksi takdirde aileler duyguların saklanması gerektiği 

konusunda çocuklara kötü örnek olur ve çocuklarda ölen kişinin unutulduğunu düşünebilir ve kendi 

duygu ve düşüncelerini ifade etmeye cesaret gösteremeyebilir. Yaslarını gizler (Dyregrov, 2000). 
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ÇOCUĞA NASIL DESTEK OLUNUR? 

Tüm ailenin bir arada bu ölüm hakkında konuşması, duygularını paylaşması, açık bir iletişim 

ortamının yaratılması önemlidir. Evde bir arada sağ kalan ebeveynle birlikte yaşanması çok 

önemlidir. Anneanne veya babaanneye çocuk gönderilmemelidir. Ayrılık konusunda çok hassas olan 

çocuk yası ailesi ile birlikte yaşamalıdır. Eğer ebeveyn çok zor durumda ise eve akrabaların gelmesi 

ve bu şekilde yardımcı olması gereklidir (Dyregrov, 2000). 

Çocuklar sağ kalan aile üyelerini de kaybetmekten korkar. Bunun normal bir süreç olduğu ve 

aile üyesinden biri hastalanırsa bunun ölüm olacağı anlamına gelmeyeceği çocuğa açıklanmalıdır. 

Çocuklar korunacaklarına bakılacaklarına dair güvence isterler. Ebeveynin ölümünden sonra 

kimlerin onların günlük bakımını üstleneceği dair kaygı yaşarlar. Küçük çocuklar onları kimin 

besleyeceğini daha büyük çocuklar ise paralarının olup olmadığını, giysi, yiyecek ve evin nasıl 

döneceğini merak ederler. Bu temel kaygının önlenmesi için onlarla kim ilgilenecekse bunun en 

yakın zamanda çocuğa söylenmesi gerekir. Tüm süreçte çocuğun gereksinimleri ve günlük 

yaşamındaki süreklilik devam etmelidir (Onur, 2011). 

Çocuğun kafasında olan sorulara cevap vermek çok önemlidir. Çocukların ölümün farklı 

yönlerini kavrayabilmeleri için soruları ile parçaları birleştirmektedir. Çocukların soruları 

yanıtlanmalıdır. Eğer ebeveynlere o süreçte o soru ağır geliyorsa biraz düşüneyim bu sorunu daha 

sonra yanıtlayacağım diyerek erteleyebilir. Ancak cevaplar verilmelidir (Dyregrov, 2000). 

Çocuklar ve ergenlerle ölüm konusu konuşulurken kısa tutmak önemlidir. Çocuklar aşırı 

duygulara daha az dayanabilirler ve üzüntü süreleri daha kısadır (Dyregrov, 2000). 

Çocuklar için oyun çok önemlidir. Oyunun altında çocuğun vermek istediği mesajlar vardır. 

Aynı zamanda oyun aracılığı ile çocuklardaki bilmecelerin parçaları oturur ve yaşamda temel 

güvenin kazanılmasına katkı sağlar. Duygular ile aktif olarak baş etme yoludur. Örneğin; çocuklar 

toprakta ölü hayvanları inceler onlarla oynar onların sürecini takip eder. Onları toprağa gömer 

çıkartır durumlarını gözlemler ya da hastane süreci yaşamış çocuklar doktorculuk, hemşericilik oynar 

ve süreçleri daha iyi algılarlar, parçaları birleştirir. Bu şekilde stresli yaşantılarından kurtulmaları 

mümkün olur. Ancak çocuğun tekrarlayan, katı ve kendisini üzen oyunlar oynadığı fark edilirse 

müdahale edilmelidir (Dyregrov, 2000). 

ÇOCUKLARIN VE ERGENLER CENAZE TÖRENİNE KATILMALI MI? 

Törenler gerçek olmayanı gerçek hale getirir ve yas sürecini sembolik olarak ifade etme 

olanağı sağlar.  Vedalaşılması ve duyguların ifade edilmesi için bir araçtır. Aynı zamanda yas tutan 

kişiye diğer kişiler önem, destek verdiklerini, ilgi gösterdiklerini iletme fırsatı bulurlar (Worden 

2001). Birçok yetişkin törenler sırasında kontrollerini kaybetmekten, çözülmekten, ağlamaktan, 

başkaları ile karşılaşmaktan, çocukları da incitmekten korkarlar. Bundan dolayı yatıştırıcı ilaç almayı 

veya töreni kısa tutmayı tercih ederler. Çocukları da kendi dünyalarının dışında tutarlar. Halbuki 

çocuklarında gerçek olmayanı gerçek hale getirmeye, yas duygularını somutlaştırmaya, törenin bir 

parçası olmaya ihtiyaçları vardır. Çocukların ölümü inkar etmemeleri için yetişkinlerin sahip olduğu 

süreci yaşaması gerekmektedir (Dyregrov, 2000; Onur, 2011). 

Çocuk bu olaya önceden hazırlanmalı; bulunacağı ortamın nasıl olacağı, törende nasıl bir 

süreç işleyeceği, neler yapılacağı hakkında bilgi verilmelidir. Ayrıca yetişkinlerin tören esnasında 

verebileceği aşırı tepkilere karşı da çocuk hazırlanmalıdır. Karşılaşacağı duygusal tepkilerden 

korkmamalıdır. Yetişkinlerin neden öyle yaptıklarını anlarlarsa sorun büyük ölçüde azalır. Ayrıca 

orada bulunurken ne hissedecekleri hakkında da konuşulur. Korku uyandırmayacak şekilde; üzgün, 

biraz kaygılı olabilecekleri camideki ortamdan yorulabilecekleri açıklanmalıdır. (Dyregrov, 2000). 

Güvenilir bir yetişkinle birlikte törende bulunmalı, bu kişi sağ kalan ebeveyn değil, çocuğa 

yakın başka biri olmalıdır. Bu durum ebeveyne çocuğu ile tören süreci arasında sıkışmaktan kendini 

tümüyle törene verebilme imkanı sağlar. Tören sonrasında çocuğun izlenimlerini anlatması için 

olanak sağlanmalıdır. Güvenilir kişi tören esnasında çocuğa durumları açıklayabilecek, ona destek 

olup, onu teskin edebilecek gerekirse çocuğu dışarı çıkarabilecek bir kişi olmalıdır. Tören sırasında 

küçük çocuklar kucağa alınıp olaya tam olarak katılması sağlanmalıdır. Küçük çocuklar tören 

sırasında çok aktif olabilir. Bu durum hoşgörü ile karşılanmalıdır ve çocukların tören sürecinde çok 
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fazla kalmaları gerekmez olaya dahil olduktan belli bir süre sonra dışarı çıkartılabilir ki bu durum 

çocuğun oradaki durumuna göre değişiklik de gösterebilir. Törenden sonra çocuk olay hakkında 

konuşmalı ve izlenimlerini dışa vurmalıdır. Olayları ifade etmeleri gelişim dönemlerine göre değişir. 

Ancak çocuğun bu süreci yaşamasına olanak tanımak sözlerle veya oyunla izlenimlerinin 

farkındalığını kazandırmak gereklidir (Dyregrov, 2000). 

Ölüm ani olduğunda ölen kişi ile vedalaşma olanağı olmaz. Sık sık yitirilen kişiye söylemek 

istedikleri şeyleri düşünüp durular (Gizir, 2006). Bundan dolayı çocuğun bu durumu 

somutlaştırabilmesi ve vedalaşabilmesi için mezarına istediği bir şey bırakması sağlanabilir. 

Söylemek istedikleri ile ilgili mektup yazdırılabilir, resim yaptırılabilir. Bu durumlarda ayrıntılar çok 

önemlidir. Küçük çocuklar çiçeklerini, resimlerini ölen kişinin görebileceği bir yere koymak isterler 

(Dyregrov, 2000). Törene katılmak istemeyen yetişkinlere veya çocuklarının katılmasını istemeyen 

yetişkinlere durum ayrıntı bir şekilde nedenleri ile açıklanmalıdır. Hala istemiyorlarsa 

zorlanmamalıdır (Worden, 2001). Ölü bedeninin görülmesi daha sonra kim bilir ne kadar kötüydü 

gibi düşüncelerden kurtulmak ve o somut görüntüyle ölümü kabul etmek açısından yaralı olmaktadır. 

Çocuklar ve yetişkinler yitirdikleri kişinin bedenini görmüş olmaktan ender olarak yakınırken, 

görmemiş olanlar daha sonra yıllarca pişmanlık duymaktadırlar (Dyregrov, 2000). 

  Benzer biçimde; çocukluk döneminde bir ebeveynini kaybetmiş bireylerin incelendiği 

araştırmada, kaybın arkasından yas sürecindeki durum ve törenlere katılma sansı bulamamış 

bireylerin ileriki yıllarda suçluluk duygularının, depresyona yatkınlığının ve genel depresyon 

düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Hayattaki ebeveyn ile açık iletişim, çevresel ve 

ailesel destek kayıp döneminde birincil öneme sahiptir. Örneğin; cenaze törenlerine katılan,  ölüme 

öfkesini ifade eden, ölen ebeveynin evde resimlerini gören, mezar ziyaretleri yapan ve ölen 

ebeveynle ilgili hikâyeler dinleyen çocuklarda ileride görülebilecek depresyon ihtimali diğerlerine 

göre daha az olarak değerlendirilmiştir (Koç, 2002). 
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10.8. KEKEMELİK  

Sanem LAÇİN 

Kazım İşmen Lisesi 

Rehber Öğretmeni 

 

KEKEMELİK NEDİR? 

Kekemelik; Konuşmadaki akıcılığın bozulmasına bağlı bir iletişim problemidir. Kendini 

konuşmadaki uzatmalar, tekrarlar ve duraklamalarla gösterir. Bunlar genellikle; hece-ses uzatma, kısa 

kelime tekrarı,  durma ve bloklamalar, şeklinde olabilir. Akıcı konuşması bozulan kişi iki şekilde 

tepki gösterir. Birincisi Psikolojik Tepkiler olup; Konuşmaktan kaçınma, konuşma sırasında yoğun 

stres ve kaygı duyma şeklindedir. İkincisi ise Motor Tepkilerdir ve Vücudun çeşitli bölgelerinde 

meydana gelen tikler olarak tarif edilebilir. 

KEKEMELİĞİN NEDENLERİ NELERDİR? 

Kekemeliğin nedenleri hakkında birçok görüş öne sürülmüştür. Bu değişik görüşleri 4 ana başlık 

altında toplayabiliriz. 

Birincisi; Kekemeliği öğrenilmiş bir davranış olarak ele alanlar, 

İkincisi; Kekemeliği yapısal yani nörolojik olarak ele alanlar, 

Üçüncüsü; Kekemeliğin bir kişilik bozukluğu olduğu görüşünde olanlar ve 

Dördüncüsü ise Kekemeliğin tek bir nedene bağlı olmadığı görüşünde olanlardır. 

KEKEMELİĞİ TETİKLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR? 

Travmatik yaşantılar ve korkular, Yangın, deprem, sel gibi afetler, Trafik kazaları, Kardeş 

kıskançlığı, Kekeme birini taklit etme, Sesle korkutulma, Aile içi sorunlar, Kayıp ve ayrılık, Hatalı 

anne baba tutumları; kekemeliği tetikleyen faktörler arasında sayılabilir. 

AİLELERE ÖNERİLER 

Ailelerin, kekemeliğin kendiliğinden geçmesini beklemeleri doğru değildir. Kekemelik tek başına bir 

sorun olmanın ötesinde, yeni sorunlara da sebep olabildiği için, anne-babaların en kısa zamanda bir 

uzmandan yardım almaları gerekir. Aileler gittikleri uzmandan, yalnız kekemeliğin tedavisi için 

değil, kekeme çocuğa karşı tutumlar ve kekemeliğe bağlı gelişebilecek yeni sorunların önlenmesi için 

yapılması gerekenlerle ilgili de yardım almalıdırlar. 

Kekemelik bir hastalık değildir. Uyum ve davranış bozukluğudur. Kekemelikte genetik yapının etkin 

olduğunu görmek mümkündür. Bir ailede kekeme varsa o ailedeki çocukların kekeme olma ihtimali 

yüksektir. Genetik yatkınlığın kekemelikte % 60-70 civarında etkin  olduğu tahmin edilmektedir. 

Ancak çevresel faktörler ve aile tutumları da kekemeliğin ortaya çıkmasına neden olabilir. 

Psikolojik kökenli kekemeliklerin bir kısmı geçicidir, bir kısmı ergenlik dönemine kadar devam eder, 

bir kısmı ise 20 yaşından sonra azalır. Ancak dönem dönem yeniden ortaya çıkar. Çocukluk 

döneminde ve sonrasında devam eden kekemelikler stres, kaygı ve heyecan nedeniyle zaman zaman 

artabilir. 

Çocuklarda görülen psikolojik kökenli kekemelik, çocuğun çevresindeki kişilerin yanlış tutumlarıyla 

iyice kuvvetlenebilir ve pekişebilir. Anne-baba bu konuda dikkatli davransa bile, çocuğun 

etkileşimde olduğu diğer aile bireyleri, okul arkadaşları, öğretmenleri ve komşuların yaptığı hatalar 

nedeniyle çocuğun kekemeliği artabilir veya kekemelik nedeniyle başka sorunlar ortaya çıkabilir. Bu 

tür durumlarda mutlaka, konusunda uzman bir kişiden yardım alınmalıdır. 
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10.9. KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞI  

Gülşah TOPALOĞLU 

Hamit İbrahimiye OÇEM 

Rehber Öğretmeni 

 

Okuma Nedir? 

Okuma, görme, algılama, dikkat, hatırlama, yorumlama, sentez ve çözümleme gibi pek çok zihinsel 

işlemin gerçekleştiği; insanın kendisini, çevresini, dünyayı tanımak ve anlamak için, bilgi ve kültür 

kazanmasında, eleştirel bilince ulaşmasında rol oynayan çok önemli bir eğitim aracıdır. Aynı 

zamanda önemli bir dil becerisidir.  

 

Okumanın Önemi Nedir? 

 Okumak, insanlara ihtiyaçları, ilgi alanları, 

amaçları ve eksiklikleri doğrultusunda çok yönlü 

bir doyum sağlarlar. 

 Kitaplar istenilen zamanda okunmaları nedeniyle, 

okuyucunun öğrenme hızına uygun bir öğrenme 

sürecine olanak verir. 

 Okuma, insanın dünyasını genişletir,  kişiliğini 

biçimlendirir.  

 Bireye yaşamı anlamlı kılacak seçenekler sunar. 

 Okumak kişinin geçmiş yaşantıları, kültürel 

birikimleri, değer yargılarını vs. tanıma ve anlama 

imkanı verir. 

Okuma Alışkanlığı Nedir? 

Okuma alışkanlığı kişinin, okumayı bir gereksinim ve zevk kaynağı olarak algılamasıdır. Okuma 

alışkanlığı yaşam boyu sürekli ve düzenlidir. 

 

Okuma Alışkanlığının Kazanılmasını Kimler Sağlar? 

Okuma alışkanlığının kazanılmasında çocukluk, gençlik ve yetişkinlik olmak üzere üç dönem vardır. 

Okuma alışkanlığının kazanılmasında aile, okul ve kişinin sosyal çevresi etkilidir. Anne-babalar, 

öğretmenler ve arkadaşlar da bireyin okumayla ilişkisinde önemli belirleyicidirler. 

 

Okuma Alışkanlığını Nasıl Kazandırabiliriz? 

Çocuğunuza okuma alışkanlığı kazandırmak için yapabileceklerinizi şöyle özetleyebiliriz: 

1) Birlikte Okuma: Anne-babayla okuma, çocuğu kitap okumaya katılmaya teşvik eder. Bu 

nedenle çocuklarınızla birlikte kitap okuyun. 

2) Kitaplar Hakkında Sohbet Etme: Okuduğunuz kitaplar, kitapların resimleri, kitaplardaki olay 

hakkında konuşmak çocuğu teşvik eder. Örneğin birlikte okuduğunuz bir kitabı beli bir yerde 

keserek ‘Bundan sonra sence ne olacak, kitaptaki kahraman şimdi ne yapacak?’’ gibi sorular 

sorarak çocuğun ilgisini artırarak okumaya teşvik edebilirsiniz.  

 

KAYNAKÇA 

 Haluk Yavuzer, Çocuğu Tanımak ve Anlamak, Remzi Yayınevi, 3. Basım, 2003 

 

 

 

 

 



217 
 

10.10. KORKU VE FOBİLER  

Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu 

Rehber Öğretmeni 

KAYGI-KORKU-FOBİ SORUNLARI 

Korku, kaygı ve fobinin farklı kavramlar olduğunu göz önünde bulundurmak gerekmektedir. 

Korku, tehdit durumuna karşı geliştirilen bir tepkidir; kaygı ise, görünürde bir tehdit olmamasına 

rağmen geliştirilen korkudur. Fobiler, ısrarlı bir şekilde kendini sakınma durumu ile sonuçlanan 

şiddetli korkulardır. Fobilerin korkulardan önemli farkı, yaş ya da gelişim aşamaları ile bağlantılı 

olmayışlarıdır. Bu nedenle fobik durumlarda bir uzmana başvurulması uygun olacaktır. 

Çocuklar için, korku normal gelişimlerinin bir parçasıdır. Bir çok korku çeşidi geçicidir, 

gelişimle ilgilidir. Bebeklikten itibaren her yaş grubunda farklı korkular normaldir. Bu normal 

sayılan korkular, çocuğun günlük yaşantısını sürdürmesine engel olmadığı sürece doğal 

karşılanmalıdır. Kaygı aslında tehlikeli olabilecek insanlar objeler yada olaylar karşısında güvende 

hissetmeleri için gerekli olan fiziksel ve psikolojik yöntemlerden oluşan bir duygusal adaptasyon 

duygusudur. Kaygı, temelde korku duyulan bir duruma ilişkin olumsuz benlik algısı, kendine ve 

çevreye ilişkin olumsuz beklentilerin oluştuğu çoğu zaman da terleme, kalp atışının hızlanması gibi 

fiziksel tepkilerin gözlendiği duygusal bir sorundur (Deffenbacher, 1986, akt., Walkenhorst, Crowe, 

Simon, 2009).  Fobi ise çocuğun yaşından bağımsız olarak gelişir ve belli bir duruma ya da nesneye 

karşı geliştirilen sürekli bir kaçma-kaçınma duygusu geliştirilen korkulardır.  

YAŞLARA GÖRE KORKULAR 

 Korku ve kaygı duruma adapte olmaya ilişkin duygular olsa da, bu duygu ve ritüeller 

çocukluk ve ergenlik döneminde giderek farklılaşan ve artan bir değişim izler.  Bu duygular yaşın bir 

özelliği olmadığı ve uygun olmayan bir biçimde yaşandığı zaman dikkat edilmesi gerekir. Kaygı, 

korku, endişe ve ritüellere ilişkin durumun problem olup olmadığını anlamak için belirli gelişimsel 

aşamalarda gözlenebilecek ve o dönemin özelliği olan bu durumları tanımak gerekmektedir.  

Çocuğun güçsüzlüğü ve bilmediklerinin çokluğu düşünülürse, özelikle ilk yıllarda ki korkuların 

bolluğu anlaşılır. Çocuk çevresini tanıdıkça, beden gücü ve zihin yetenekleri geliştikçe, korkularını 

yenmeye başlar. Bir bakıma, insan yavrusu çevresinden ve kendi içinden gelen korkuları yene yene 

olgunlaşır. Çocuklar, deneyimlerinin az, düşünme yeteneklerinin sınırlı olması nedeniyle, 

gördüklerini ve duyduklarını gerçekçi olarak değerlendiremezler. Gördüklerini benzeterek, 

çarpıtarak, abartarak, süsleyerek korkulu sonuçlar çıkartırlar. Çocukluk çağının bu özeliği göze 

alınırsa çocukları korkak yetiştirmenin çok kolay olduğu sonucu ortaya çıkar. “Beni üzersen 

hastalanırım annesiz kalırsın”, “Anne-babaya karşı gelinir mi? Allah yakar!”, “Uslu durmazsan seni 

dilenciye veririm” vb. sözlerle çocuğu sindirmek, korkuyu bir disiplin aracı olarak kullanmak 

çocuğun ileriki yaşantısında derinleşip kökleşmiş korkuların kaynağı olabilmektedir. 

3-4 yaşındaki çocukların hem anne-babadan ayrılmaktan hem de karanlıktan korkmaları 

doğaldır. 5 yaşından itibaren aileden ayrılma ve karanlık korkusuna ek olarak dış dünyada 

tanımadığı, kendisine zarar verebileceğini düşündüğü insanlardan korkma ve vücutlarına zarar 

gelmesinden korkma başlar. 6 yaşında bu korkulara ek olarak doğa üstü varlıklardan korkmalar ( 

hayalet, canavar, cadı, hortlak vs. ) başlar. Çeşitli araştırmalar genellikle korkuların 6 yaşından 12 

yaşına kadar giderek azaldığını göstermektedir. Ancak ilkokul çağındaki çocukların %50’sinde 

değişik zamanlarda görülen ve kaybolan çeşitli korkuların olduğu saptanmıştır.  

NORMALDIŞI KAYGI VE KORKULARIN ORTAYA ÇIKMASINDA ETKİLİ OLAN 

FAKTÖRLER  

Normaldışı kaygı ve korkular (ayrılık kaygısı, sınav kaygısı gibi) genetik ve çevresel 

faktörlerden kaynaklanabilir. Bu tip kaygı ve korkular, genetik faktörlerle ilişkili de olsa, bu genetik 

faktörler çoğunlukla çevresel faktörlerle tetiklenerek ortaya çıkar. Bu nedenle özellikle ailenin, 

çocuğuna gösterdiği tutumlar oldukça önemlidir. Kaygı bozukluğu gösteren çocukların ailelerinin 

çoğunlukla çocuğun bağımsızlığını destekleyen özellikler göstermediği öne sürülmektedir. Kaygı 

bozukluğu olan pek çok çocuğun ailesi sadece kısıtlayıcı özellikler taşımakla kalmaz, aynı zamanda 
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çocuklarına ilişkin farklı beklentiler de gösterirler. Örneğin; çocuğu belirli bir sosyal ortamda 

konuşma yapmak istediğinde, onun bunu başaramayacağı ve yaşayacağı hüsranla mutsuz olacağına 

inanabilirler. 

Bu nedenle ailelerin, herhangi bir normaldışı kaygı ve korku durumuna neden olmamaları için 

çocuklarının bağımsızlığını desteklemeleri ve herhangi bir şeyi başarmak için çaba sarfettiğinde ona 

inanmaları gerekmektedir.   

FOBİLERİN NEDENLERİ  

Fobiler, genellikle olumsuz deneyimler ve çevresel faktörler nedeniyle ortaya çıkabilirler. 

Örneğin, böcek fobisi olan bir anne böcek gördüğünde bağırmaya başlar ve çocuk bunu gördüğünde, 

zamanla böcek fobisi geliştirebilir. Ya da asansörde kalan ve saatler boyunca tek başına bekleyen bir 

insan bir süre sonra, kapalı alan fobisi geliştirebilir.  

KORKU VE KAYGI YAŞAYAN ÇOCUKTA GÖZLENEBİLECEK DİĞER SORUNLAR 

Korku ve kaygı yaşayan çocuklarda özellikle içe kapanma sıklıkla rastlanan bir durumdur. 

Örneğin “benim çocuğum çok içe kapanıktır, eve bir misafir geldiğinde saklanacak yer arar, onlarla 

konuşmaz” diyen bir ebeveynin çocuğunda gözlenen bu durum, muhtemelen yabancılara karşı 

gelişen bir kaygıdan kaynaklanıyor olabilir.  

Yavuzer’e göre, içe kapanma davranışı okulöncesi çocukların kaygıya karşı geliştirdikleri 

başlıca savunma mekanizmalarından biridir. Çocuk, genellikle korktuğu ortamlarda sık sık bu 

savunma yolunu seçmektedir. Bu tür bir savunmanın sürekliliği, çocuğu uyumsuzluğa götürebilir.  

NORMALDIŞI KORKULARI OLAN ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARINA ÖNERİLER 

Çocuğu Dinlemek Ve Beraber Konuşmak: Çocuklar konuşma ihtiyacı duyarlar. Özellikle korkular 

ve yaşanmış tehditler üzerine konuşurken ebeveynler çocuklarını yargılamadan temkinli bir şekilde 

dinlemelidirler. Korkularından dolayı çocuklar aşağılanmamalı, yargılanmamalı ve 

utandırılmamalıdır. “Erkek çocuk korkar mı?”, “Koskoca çocuk olacaksın, bundan korkmana gerek 

yok.” gibi yorumlar çocukla konuşmayı daha çok engeller, korkan çocuk kendisini anlaşılmış 

hissetmez. 

Resim Yapmak: Çocuklar, onları meşgul eden ve etkileyen şeylerin resmini çizmek isterler. Büyük 

korkular yaşadıklarında er veya geç bunu resimlerinde gösterir ve bu yolla problemlerini ifade 

ederler. Korku duygusu koyu renkler ve korkunç sahnelerle, çoğu zaman da kara bulutlarla ifade 

edilecektir. Çocukların çevresiyle iletişimde bulunması ve zorlukların üstesinden gelmesi için, resim 

yapmak en az oyun oynamak kadar harika bir olanaktır. Resim kağıdında korkular sembolik olarak 

alt edilebilir. Bu yüzden ebeveynler bu resimleri değerlendirmek yerine, ilgiyle resme bakıp anlam 

veremedikleri şeylerle ilgili sorular sormalıdır. Bu şekilde çocuk ciddiye alındığını hissedecektir. 

Korkuya Karşı Merasimler Geliştirmek 

Merasimler, belirgin şekilde , tekrar tekrar aynı biçimde yapılan davranışlardır. Çoğu ailelerde belirli 

merasimler vardır. Örn. Yatağa yatma merasimi , pazar sabahı kahvaltı merasimi vb. Korkularla baş 

edebilmek içinde merasimler etkili olabilir. 

* karanlıkta şarkı söylemek       * bir mum yakmak       * bir hikaye anlatmak 

* sevgi dolu bir masaj                * güzel kokulu ispirto lambası yakmak 
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10.11. OKUL KORKUSU 

Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu 

Rehber Öğretmeni 

 

 

 Okul korkusunun ilk belirtisi çocuğun okula gitmek istememesidir. Özellikle okula yeni 

başlayan çocuklarda gözlenebilecek bir durumdur. Ancak okula başladıktan sonra ısrarlı bir şekilde 

devam ediyorsa okul fobisine dönüşebilir. 

Okul Korkusunun Belirtileri 

 Okula gitmede isteksizlik, okula giderken sürekli olarak ağlama, okula giderken ya da okula 

gittikten sonra sık sık yaşanan karın ağrısı ve baş ağrısı gibi şikayetler, okulun sıkıcı olduğuna ya da 

arkadaşlarının onu istemediğine yönelik şikayetlerde bulunma okul korkusunun belirtileridir. Eğer 

çocuğunuz sabahları fiziksel yakınmalarda bulunuyor ve okula gitmediği taktirde bu yakınmaları 

geçiyorsa, okula gittiğinde sıklıkla hastalandığından şikayet edip eve gelmek için izin istiyorsa konu 

hakkında mutlaka okul psikolojik danışmanına başvurunuz. 

Okul Korkusunun Nedenleri 

 Çocuklar, okula başlayıncaya dek sürekli olarak ailesinin gözetiminde hem kendisinin hem de 

ailesinin güvende olduğundan emindir. Okula gitmeyi istememek genellikle Ana babadan ayrılma 

korkusu ile ilgilidir. Çocuğunuzun, okuldan eve döndüğünde sizi evde bulamaması veya hasta 

olduğunuzu görmesi gibi önceki yaşantılarından da kaynaklanabilir. Bunun yanı sıra anne ve 

babaların çocuk okula gitmediği zamanlarda “nasılsa bugün okula gitmedin, hadi parka gidelim” ya 

da “bugün okula gitmediğin için bol bol vakit geçirip oyun oynayabiliriz” gibi önerileri de çocukta 

okul korkusuna yol açmasa da okula gitmeye ilişkin bir isteksizlik yaratabilir. 

Okul Korkusu Olan Çocukların Ailelerine Öneriler 

 Çocuğunuzun fiziksel yakınmaları varsa mutlaka doktora götürün. Çünkü bazen aşırı kaygı ve 

korku durumları çocuğunuzun sağlık durumunu da etkileyebilir. 

 Sınıf Çalışmalarının zorluğundan, sıkıcılığından veya okul arkadaşları ve öğretmeni ile ilgili 

konulardan şikayet ediyorsa okulu ziyaret edip öğretmeni ile bu durumu paylaşın. 

 Korkuları hakkında konuşmaya teşvik edin. Onu yatıştırın ve gün boyunca nerelerde 

olacağınız, okulda acil bir durum olduğunda onunla kimin ilgileneceği ve korkuları 

olduğunda okulda kimlerle konuşabileceği hakkında bilgi verin; bu kişilerle çocuğunuzu 

tanıştırın. 

 Okula düzenli devam etmesi konusunda ısrarlı olun. Yakınmaya devam etse de giyinmesine, 

servise binmesine, okula kadar yürümesine yardım edin. Karşı çıkmaya devam etse bile onu 

öğretmenine teslim ettikten sonra hemen ayrılmak gibi konularda ısrar edin. 

 Eğer sorun çok zorluyor ise sınıf öğretmeni ve okul psikolojik danışmanı ile işbirliği yaparak 

çocuğunuzun önce bir– iki saatliğine, daha sonra yarım gün, sonra da tam gün okula gitmesi  

gibi sistematik bir yaklaşım kullanabilirsiniz. 

 Okul idaresi ve öğretmenini de bilgilendirerek çocuğunuzun sizi önce günde iki kere sonra bir 

kere aramasına izin verin. Daha sonra da bu ayrıcalığı ortadan kaldırın. 

 Okuldan geldiği zaman hemen sorular sormayın. Önce sizin neler yaptığınız hakkında bilgi 

vererek onu okul hakkında konuşmaya teşvik edin. 
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10.12. PARMAK EMME  

Öznur  AYYILDIZ  

Şöhret Kurşunoğlu İ.Ö.O. ve İş Okulu 

Rehber Öğretmeni 

NEDEN ÇOCUKLAR PARMAK EMER? 

Bebekte emme davranışı içgüdüsel bir olaydır ve herhangi bir patolojik neden olmadan 3-4 

yaşlarına kadar sürebilir. Parmak emmeye bebeklerin neredeyse tümünde rastlanmasının en önde 

gelen nedeni bu davranışı daha anne karnındayken öğrenmiş olmaları ve doğuştan sahip oldukları en 

güçlü reflekslerden biri olmasıdır. Emme davranışı önce beslenme amacıyla başlar, daha sonra 

alışkanlık haline gelir. Bu dönemde bebek parmak emmekten haz duyar ve başarılı oldukça aynı 

davranışı tekrarlayarak mutlu olur. Giderek etrafındaki eşyaları, oyuncaklarını, battaniyesini hatta 

eline geçirdiği her şeyi emmeye başlar. Bebeğin bu davranışı, onun emme içgüdüsünü doyurma ve 

dış dünyayı tanıma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Büyüdükçe yeni davranışlar, yeni deneyimler 

kazanarak dış dünyayı keşfeder ve bir süre sonra emme davranışından vazgeçer. 

PARMAK EMME DAVRANIŞI HANGİ DURUMLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜR? 

- Çocuğun acıkması, gerginlik ya da duygusal yoksunluk hissetmesi,  

- Anne-çocuk iletişimindeki yetersizlik ve çocukta güven duygusunun eksikliği, 

- Çocuğun memeden erken kesilmesi sonucu emme güdüsünün yeterince tatmin olmaması, 

- Anne-babanın ayrılması, sevilen birinin kaybı, hastalanma, ailede yaşanan huzursuzluklar gibi 

travmatik olaylar, 

- Yeni bir kardeşin doğumu sonucu kardeş kıskançlığıyla beraber çocukta ilgiyi üzerine çekme 

isteği, 

- İlgi ve sevgi azlığı, 

- Kaygı ve korku yaşama, 

- Utanma ve sıkılma gibi durumlarda daha sık görülür. 

Çocuk, özellikle psikolojik açıdan çıkmaza düştüğünde içinde bulunduğu durumu konuşarak 

ifade edemez. Böyle bir durumda kendisi için en güvenli döneme geri döner ve o dönemden bir 

davranış seçer. Parmak emme de bu davranışlardan biridir. Çocuk, bu davranışı ile yardıma, ilgiye ve 

sevgiye ihtiyacı olduğunu ifade eder. 

Çocuk, bu davranışı uyku öncesi gevşeme ve rahatlama amacıyla da yapar. Bu nedenle uyku 

zamanı görülen parmak emme bir davranış sorunu değildir. 

PARMAK EMME DAVRANIŞI KARŞISINDA ANNE-BABALAR NE YAPMALI? 

- Önemli olan bu davranışa sebep olan sorunun araştırılıp ortaya çıkarılmasıdır. Nedeni bilindiğinde 

problemin kaynağıyla ilgili önlemler almak mümkün olacak ve davranış daha kolay ortadan 

kaldırılabilecektir. 

- Erken yaş dönemlerinde ortaya çıkan parmak emme davranışı yaş ilerledikçe azalır. Bu nedenle 

ilk çocukluk döneminde tedavinden kaçınılmalı, davranışın kendiliğinden ortadan kalkması 

sabırla beklenmelidir. 

- Parmak emme davranışının aile içinde sürekli konuşulması, çocuğun bu davranışından dolayı 

sürekli eleştirilmesi doğru bir davranış değildir. 

- Anne-baba, bu davranışı, telaşa kapılmadan, sabırla karşılamalı, gerginliğe kapılıp bunu çocuğa da 

yansıtmamalıdır. 

- Anne-babanın çocuğu sürekli uyarması ve eleştirmesi, çevresindekilerin ve arkadaşlarının çocukla 

alay etmesi bu davranışın pekişmesine neden olur. 

- Ceza vermek, davranışı söndürmek için sağlıklı bir yöntem değildir. Yanlış verilen cezalar, 

çocukta anne-babayı huzursuz etmek için davranışı devam ettirme çabasına sebep olabilir. 

- Çocuk emme davranışı gösterdiğinde, eline oyuncak vb. verilerek ya da zevk alacağı etkinlikler 

yapılarak çocuğun dikkati başka yöne çekilebilir. 
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- Bu durum ile ilgili çocuğa ilgi ve sevgiyle yaklaşmak onunla bu durum hakkında hissettiklerinizi 

paylaşmak emme davranışını önleyebilir. Çocukla bu alışkanlığı ile ilgili konuşulabilir, bu 

davranışı ne zaman bırakacağı ile ilgili kendisinin karar alması sağlanabilir. 

- Uykuda parmak emiyorsa uyuduktan sonra parmağı ağzından çekilebilir. 

- Çocuk uyku öncesi rahatlamak için parmak emiyorsa, uyku öncesi egzersiz, kitap okuma gibi 

rahatlatıcı etkinlikler yapılabilir. 
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10.13. SINAV KAYGISI  

Murat BAYRAKTAR 

Dosteller İşitme Engelliler  

EÇEM ve İ.Ö.O. 

Müdür Yardımcısı 

SINAV KAYGISININ NEDENLERİ NELERDİR? 

 kendine güvensizlik 

 anne-baba ve eğitimcilerin yanlış tutumları 

  karamsarlık 

 önceden yaşanan başarısızlıklar 

  beklentiler 

  Bilgisizlik 

  olumsuz düşünceler 

   her şeyin kötü gideceğine ve sonucun bir felaket 

olacağına ilişkin yaratılan düşünce, inanç ve 

senaryolardır. 

 Performans ile ilgili olumsuz beklentiler“ Bu sınavda başarılı olamayacağım.”“ İyi değilim, 

yetersizim, aptal olmalıyım.” Gibi 

 Duyuşsallık” boyutunda Gerginlik hissi, korku, endişe, sinirlilik ve huzursuzluk 

 Fizyolojik tepkiler ile ilgili olumsuz beklentiler: “ Ellerim titreyecek, karnım ağrıyacak.” 

 Başkaları ile ilgili olumsuz beklentiler ;Herkes benden daha iyi not alacak. 

  yanlış beslenme (aşırı şeker, kahve,kafein  tüketimi) 

  yeterince dilenememe  

 Olası Sonuçlara dair olumsuz beklentiler: “ Eğer bu sınavdan yüksek not alamazsam, 

sınavdan geçemezsem; okuldan atılır 

 Çocuğun beklentilerinin ailenin beklentilerine 

uymaması Örneğin konservatuar okumak 

isteyen ve üniversite sınavına hazırlanan bir 

öğrenci, ailesinin “kesinlikle işletme 

kazanacaksın” gibi baskıları 

 Sınava yüklenen anlam kaygıya neden olan şey 

olaylar değil, bizim olaylara verdiğimiz 

tepkilerdir. Şimdiye kadar öğrendiklerimiz ve 

tecrübelerimiz bizi bir olay karşısında belli bir 

şekilde düşünmeye iter. kendi baslarına sınav ve sınama durumları, bireyde heyecan yaratma 

etkisine sahip değildir.Hatta sınavların öğrenmeyi tamamlayıcı bir özelliği olmasına rağmen, 

sınavlara ilişkin farklı anlam yakıştırmalarında bulunulduğunda tepkiler de farklılaşmaktadır. 

Örneğin; bireyin sınavı başkalarının gözündeki değerinin ölçülmesi olarak algılama durumu, 

kişiliğin sınanmasına dönüşecektir. Yani, sınavlara yüklenen anlamlar, kişiliğin sınava tabi 

tutulması anlamına gelerek bireyde sınav kaygısı yaşanmasına neden olacaktır . 

 “ Aslında hiçbir şey iyi veya kötü değildir. Her şey bizim onlar hakkında ne düşündüğümüze 

bağlıdır.” Sınava girmek tek başına kaygı uyandıran bir durum 

değildir. Üniversite mezunu, iyi ve severek yaptığı bir işi olan 

biri olarak hiçbir beklentiniz olmadan üniversiteye giriş sınavına 

girdiğinizi düşünün, bir de iyi bir hayat kurmanın tek yolunun iyi 

bir üniversitede okumak olduğunu düşünen bir lise son sınıf 

öğrencisi olarak bu sınava girdiğinizi bir düşünün. Aradaki fark 

bize aslında kaygının tüm kaynağının kaygı uyandıran durumun 
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nasıl yorumlandığıyla ilgili olduğunu göstermektedir. Çocuğunuz da sınavın kendilerini 

kaygılandırdıklarını ifade etmekle birlikte iletişime girildiğinde aslında sınava yükledikleri anlamın, 

sınav ve sonucu ile ilgili kendi oluşturdukları düşüncelerin kaygıya yol açtığı anlaşılmaktadır. 

Çocuğunuz nasıl düşünürse öyle davranır. “Düşüncelerimiz davranışlarımızı şekillendirir. Çocuğunuz 

heyecanlanacağını düşünürse heyecanlanır.  

Sınav (A) . ...........> Kaygı (C) 

Sınav normalde kişide kaygı yaratan bir durum değildir. 

Sınav ( A)...>Düşünce ( B)...>kaygı ( C)...> Yeni düşünce ( D) ...>Yeni duygu(E ) 

Yukarıda gösterildiği gibi kaygıya neden olan çocuğunuzun ve kendinizin sınava ve sınavlara ilişkin 

düşünceleridir.(B) düşüncelerimizi ise anne baba tutumları öğretmen davranışları rekabetçi olan 

sınava ilişkin belirsizlik ve bunun gibi etmenler oluşturulmaktadır.sınav ile ilgili düşüncelerin (B) ele 

alınarak yerine daha kabul edilebilir düşünceler ( D) koymasını gerçekleştirmek Yeni duygu,ve 

davranışının (E ) oluşumunu sağlayacaktır. Sınav kaygısının belirli bir düzeyde olması istendik bir 

durumdur. Çocuğunuzun belirli bir kaygı yaşaması ders çalışmasını sağlar. Aşırı düzeydeki kaygı ise 

başarısızlığa yol açar. Öyleyse sınavlara girecek çocuğunuzun kaygıları normal düzeye çekilmelidir.  

ANNE-BABANIN SINAV KAYGISINA ETKİLERİ NELERDİR? 

 Toplumumuzda çoğu yeterince eğitim alamamış, bunun eksikliliğini hissetmiş pek çok 

ebeveyn bulunmaktadır. Bu durumdaki ebeveynler çocuklarının başarılarına daha çok odaklanırlar. 

Bir bakıma çocuklarını, kendi olumsuz psikolojilerini, hayal kırıklıklarını aşma mekanizması olarak 

kullanmak isterler. Anne ve babalar kaygılıdırlar. Çünkü çocuklarının sınavda başarılı olmasını 

isteyen kendileri gibi milyonlarca ana-baba vardır. Ökelidirler. Çünkü okul masrafları dışında, 

dershaneye, özel derse önemli miktarlarda paralar harcarlar. Harcanan paralar iyi bir okulu 

kazanmayı garanti etmez. Sonuçta sınırlı bir kontenjan vardır. İşte bu durumdaki ana-babalar güç 

hiyerarşisi içinde güçlüden güçsüze doğru, farkına varmadan bir eziyet etme ve bunaltma 

mekanizması başlatır ve tüm aile, özellikle sınava girecek çocuk, bundan nasibini alır.  Çocuklarına 

yaptıkları maddi yatırımın karşılığını almak isteği ile yüksek bir beklenti içine girmekteler hatta 

çocuklarının bireysel yeteneklerini ve farklılıklarını göz önünde bulundurmadan gerçekçi olmayan 

beklentiler geliştirmekteler. Yani çocuğun yapabileceğinden fazlasını isteyerek kaygıyla başarı 

beklemektedirler. Bu da onların davranışlarını fazlasıyla etkilemektedir. Çocuklarının başarısız 

olacağı kaygısı, onları huzursuz etmektedir. Bu duygular içindeki anne-babalar, çoğunlukla günlük 

yaşamlarında motivasyon düşüklüğü, isteksiz olma, sosyal ilişkilere karşı ilgisizlik, uyku 

düzensizliği, iç sıkıntısı vb. yaşamaktadır. Çocuklarının başarısız olma ihtimaline karşı kafalarında 

felaket senaryoları kurmaktadırlar. Çocuklarının elde ettiği ya da elde edemediği başarıyı, onun tüm 

geleceğini belirleyecek tek etmen olarak görmektedirler. Bu durum da anne-babaların, çocuklarını 

başkaları ile kıyaslamalarına, sınavda yeterli başarıyı elde edemezse “Başkaları ne düşünür?”, “Ya 

rezil olursak?” gibi anlamalar yüklemelerine ve stres yaşamalarına neden olmaktadır. Anne-baba da 

sınava farklı anlam yükleyerek kaygı yaşamaktadır. 

Aileler, çocukları ile ilgili olarak; ders konularının nasıl 

yetiştirileceği, eksiklerin nasıl tamamlanacağı, nelere 

öncelik verileceği, yapılan çalışmaların yeterli olup 

olmayacağı, deneme sınavlarında gösterilen performansın 

ne olacağı, sınav öncesi tercih ve başvuru bilgilerinde 

yetersizlik, yanlış yapma endişesi, sınav anında olumsuz 

bir durum (hastalık vb.) yaşama korkusu sonucunda bir 

belirsizlik duygusuna da kapılmaktadırlar. Bu tür 

belirsizlikleri sürekli hale getirip kendilerinin ve 

çocuklarını ritimlerini olumsuz olarak etkilemektedirler. 

Duygusal sahiplenme dürtüsüyle erişkinler, kendi yaşadıkları yoksunlukları çocuklarının yaşamasını 

istemedikleri için, çocuklarının iyi bir eğitim alması konusunda aşırı şartlanmış olabilmektedirler. Bu 

aşırı şartlanmışlık, çocuklarının başarısız olma ihtimalini düşünmelerine bile engel olmaktadır. 

Başarıya en az çocukları kadar ama çoğunlukla çocuklarından daha çok odaklanırlar ve şartlanırlar. 

Bu odaklanma, onları da sınav sürecine aşırı duyarlı hale getirir ve ebeveynin bu durumu çocuğa 
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çoğunlukla psikolojik baskı olarak döner. Çünkü, karşısında çocuğunun başarılı olmasını çok isteyen, 

bunun için her fedakarlığı yapmış ve başarısızlık olasılığını düşünmek dahi istemeyen bir ebeveyn 

vardır. 

Çocuğun çevresinde kaygılı insanların varlığı çocukta kaygının gelişmesine neden olur. Kaygı 

bulaşıcı bir duygu olduğundan dolayı, kaygılı bir annenin davranışları ve genel havası çocuğun 

etkilenmesine neden olur. Aile beklentileri, ailenin olumsuz tutumları ve okulda yaşanan 

başarısızlıklar, sınav kaygısının küçük yaşlarda gelişmesine ortam hazırlar. 

Kusurlu anne – baba tutumları kaygının oluşumundaki önemli nedenlerden biridir. Kaygılı kişilerin 

anne – babalarının çoğunlukla, çocuklarından çok şeyler bekleyen, onlara sevgi ve desteği ancak bu 

beklentileri gerçekleştiğinde sağlayan kişiler olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle anne ve babalar 

çocuklarının okul öncesi eğitimde dahil olmak üzere tüm eğitim kademelerinden geçmelerini ve bu 

eğitim kademelerinden daha fazla yararlanmalarını istemekte ve bunun için olanaklarını 

zorlamaktadırlar. Anne ve babalar çocuklarının geleceği için sınavlardaki başarıların çok önemli 

olduğunu düşünmekte ve bu nedenle çocuklarında sınav kaygısına yol açabilecek bazı davranışlar 

sergileyebilmektedirler 

Anne, baba ve çocuk ilişkisinde önemli olan aradaki ilişkilerin sıcak olmasıdır, çocuklarının sınavda 

başarılı olması için anne ve babanın mücadelesi bazen anne, baba ve çocuk arasına soğukluk 

girmesine ve duygusal açıdan uzaklaşmaya neden olur. 

Aileler tarafından çocuklarının başarılı olmalarının istenmesi gayet normaldir. Ancak çocukların 

çoğu ailesi tarafından okulda derslerinde başarılı olmaya doğrudan veya dolaylı olarak zorlanır. Bu 

zorlanma bazen belirgin bir şekil alır.” Sınıfını geçersen sana bilgisayar alırım”, “ sana her türlü 

imkânı hazırladım”, “ Zayıf getirirsen eve gelme” gibi dolayla veya direkt ifadeler çocuğun başarı 

konusunda aşırı hassasiyet kazanmasına neden olabilmektedir. Çocuktan bu tür beklentiler içinde 

olunması ve bunun da sürekli değişik cümlelerle hatırlatılması çocukta kaygıya zemin hazırlar. 

 Çocukluk döneminde maruz kalınan aşırı reddedici, küçük düşürücü tutumlar, ergenlik döneminde 

diğer yetişkinlerin alaycı tutumları, ceza verirken ana-babaların cezaya eşlik eden itici davranışları, 

çocuğun fiziksel veya psikolojik baskı altında tutulması, çocuğun altını ıslatma ve cinsel oyunlarının 

tepkiyle karşılanması, aşırı koruyucu tutumlar, ana-babaların birbirine karşıt düşen istekleri, 

tutarsızlıkları, boşanmış ailelerde ana-baba arasında boşandıktan sonra bile devam eden çekişmeler, 

çocukta kaygının oluşmasına neden olabilmektedir.  

Koşullu sevgi ortamında yetiştirilmiş çocuklar sevgi ve 

ilgi görmek için yetişkinlerin kendinden beklentilerini 

yerine getirmeye çalışırlar. Eğer yetişkinlerden istediği 

ilgi ve sevgiyi göremezse kaygı duygusu oluşur. Çocuğun 

benlik kavramı, kendi için önem taşıyan büyüklerin ona 

gösterdikleri tutumların bir yansıması olduğundan anne-

babadan gelen itici tutumlar çocuğun kendisini değersiz 

bulmasıyla sonuçlanır. Ana-babanın yüksek başarı 

beklentisi, hataları sürekli vurgulayan eleştirici 

yaklaşımları, dayak ve benzeri uygulamalarla çocuğu 

sindirmeleri, çocuklarını “haylaz, tembel, pısırık, beceriksiz” gibi olumsuz yargılar içeren sıfatlarla 

nitelemeleri çocuğun kendine olan güvenini zayıflatır. Anne ve babalar kimi zaman çocuklarının 

sınırlarını iyi değerlendiremezler ve çocuklarından kapasitelerinin üzerinde başarı beklerler.. 

Kapasitesi ve donanımı olmadığı konular nedeniyle beklenti içine girilerek çocuğunuzu “beceriksiz” 

gibi olumsuz sıfatlarla nitelememelisiniz. Burada akla gelebilecek sorulardan birisi çocuğun 

kapasitesinin nasıl değerlendirileceğidir. Kesinlikli bir değerlendirme yapmak çok kolay bir şey 

olmasa da çocuğunuzun daha önceki başarı ve başarısızlıklarına bakmak yararlı olabilir. Sınıfını zor 

geçen, yeterince çalışmasına karşın belli bir başarı düzeyini geçemeyen, çeşitli denemelerde 

gösterilen performans, arkadaşları ile ilişkilerde başarı durumu çeşitli örnekler olarak sayılabilir. 

Aşırı düzeyde sınav stresi yaşayan çocukları olan anne ve babalar beklentilerine kendi istek, özlem ve 

ideallerinin karışıp karışmadığını ve çocuklarının kapasitelerini yeniden değerlendirmeleri yararlı 

olacaktır. Bunu başaramazsan ancak şu olabilirsin tarzı bir yaklaşım, çocuğun yaşamı ve yaptığı işi 
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sevmesini engeller. “Şu üniversiteye giremezsen ancak şuna girebilir ve şu olabilirsin” tarzı bir 

yaklaşım, çocuk gerçekten başarısız olursa girmek zorunda olduğu üniversiteyi ve mesleğini 

sevmesini engeller. Sınavlarda başarılı olmanın bir amaç değil araç olduğu çoğu zaman unutulur. 

Oysa ana-babanın çocukları ile ilgili asıl amacı, kendine yeten, yaşamından ve yaşamaktan memnun, 

çevresiyle kalıcı ilişki geliştirebilen bir çocuk yetiştirmek olmalıdır. Bir çok ana-baba bu noktada 

“ben de tam bunun için çabalıyorum” diye düşünür. Oysa bazı durumlarda biraz dikkatli bakılınca 

genel amacın göz ardı edildiği, çocuğun kendi kapasitesi ve isteklerine uymayan bir yöne 

yönlendirildiği kolayca görülmektedir. Merkezi sınavlar, aile – çocuk iletişiminde birçok değişikliğe 

neden olmaktadır. Örneğin, sınavlara hazırlık amacıyla gidilen kurslardan dolayı çocuklar aileleriyle 

yeterince zaman geçirememekte, hatta birçok kez beraber akşam yemeği bile yiyememektedirler. 

Çocuklar ve ailelerinin birlikte geçirdikleri bu kısıtlı zamanlarda da en önemli gündem maddeleri 

sınavlar, deneme sonuçları ve akademik başarı olmaktadır. Çocuğun Demokratik tutumda çocuğun 

anne-babasından yeterli ilgi, sevgi ve şefkat görmesi, çocuğun kendisine olan güven duygusunun 

gelişmesine ve aralarında sağlıklı duygusal bir etkileşimin gerçekleşmesine yardımcı olur. İlgi ve 

şefkat gösterme çocuğa kabul edildiği mesajını verir. Kabul ise çocukta kendi benliğine ilişkin 

olumlu algılamalar geliştirmesini sağlar.  

SINAV KAYGISI BAŞARIYI NASIL ETKİLER?  

Eğitim psikolojisine göre belirli bir kaygı düzeyi öğrenme üzerine olumlu etki gösterirken, aşırı kaygı 

hem öğrenme hem de akademik başarı üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Sınav kaygısı olan 

öğrencilerin sınavları diğer öğrencilere göre daha kısa sürede tamamladıkları ve sınav başarısının 

daha düşük olduğu saptanmıştır. Sınav Kaygısı akıl yürütme ve soyut düşünme yönündeki zihinsel 

faaliyetleri bozar.Sınav kaygısının en büyük etkisi dikkat üzerinde olmaktadır. Sınav öncesinde ve 

sınav esnasında tamamen sınav üzerine yoğunlaşması gereken dikkat, kişinin kendi düşünceleri ve 

sınavın olabilecek olumsuz sonuçları nedeniyle dağılmakta ve dolayısıyla kişinin performansını 

düşürmektedir Yapılan araştırmalar, stres sırasında beyinde salgılanan maddelerin miktarındaki 

artışın öğrenmeyi olumlu etkilediğini ortaya koymuştur. Ancak öğrenme karmaşıklaştıkça ve 

öğrenme süresi uzadıkça yüksek kaygının öğrenmeyi zorlaştırdığı belirlenmiştir. Bu durumda kaygı 

düzeyi düşük olan öğrencilerin, kaygı düzeyi yüksek olan öğrencilerden daha başarılı olduğu tespit 

edilmiştir. Türkiye’de sınavlara hazırlanan 5212 öğrenci üzerinde yapılan bir araştırmaya göre bu 

öğrencilerin kaygı düzeyi ameliyat olacak olan genel cerrahi hastalarının kaygı düzeyinden yüksek 

çıkmıştır. Sorumluluk duygusunu aşacak şekilde bir kaygı, başarıyı engelleyici bir saplantı hâline 

gelir. Anne-baba olarak çocuğunuzun başarısını desteklerken onun istenen kaygı düzeyinin üzerinde 

bir kaygı yaşamasına neden olmanız görüldüğü gibi çocuğunuzun başarısını olumsuz etkileyebilir. 

ANNE- BABA SINAV KAYGISINI AZALTMAK İÇİN NELER YAPABİLİR? 

 Sınava yüklediğiniz anlamı gözden geçirerek düşüncelerinizi yeniden yapılandırmak. 

 Çocuğunu koşulsuz sevdiği mesajını net olarak ifade etmeli ve bu yönde davranmak.  

 Her bireyin farklı olduğu bilincinde çocuğunuzu başkaları ile kıyaslamaya gitmeden var olan 

potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirmesini sağlayacak desteği vermek. 

 Kapasitesini doğru değerlendirmek.  

 Çocuğunuzu kendi isteklerinizi gerçekleştirme aracı 

olarak görmemek. 

 Çocuğunuzun isteklerine saygı duymak. 

 Sizin kaygınızı artıran kişilerden uzak durmak 

 Sosyal destek sağlamak. 

 Kaygı ve stresiniz kontrol edecek teknikleri 

kullanarak kendi kaygınızı azaltmak ve kontrol altına almak.  

 Çocuğunuzun olumsuz düşünceleri yerine olumlu 

düşünce geliştirmesi yönünde desteklemek 

 Çocuğunuzun farklı olumlu özelliklerine dikkat 

çekmek. Başardıklarını yazarak odasına asmasını sağlamak. 
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 Sınavın önemli olmakla birlikte tek alternatif olmadığının farkındalığını yaratmak. 

 Çocuğunuzun elinden geleni yapması ile yetinmek ve yetinmesin sağlamak. 

 Çocuğunuzun sınavla ilgili duygu ve düşüncelerini dinlemek. 

 Kaygısı ile başa çıkma tekniklerini kullanması için öğretmek, desteklemek.  

ÇOCUĞUNUZ SINAV KAYGISI İLE NASIL BAŞ EDEBİLİR ? 

 Sınav kaygısıyla basa çıkmayı sağlamak için önerilen yöntemler, stresle basa çıkmayı 

sağlayan yöntemler ile benzerlik göstermektedir. Çünkü sınav, bir stres kaynağı olarak düşünülmekte 

Stresle mücadelede en önemli stratejilerden biri, ortadan kaldırmaya gücümüzün yetmediği stresle 

birlikte yaşamayı öğrenmektir. Bunun anlamı her şeyden vazgeçmek değildir. Bunun anlamı bazı 

stres kaynaklarının kaçınılmaz olduğu gerçeğini kabul etmek ve bu kaynaklar konusunda eskisinden 

farklı bir düşünce tarzı geliştirmektir. Diğer bir deyişle stresli durum ya da olayları zihinsel olarak 

yeniden değerlendirmek gerekmektedir. 

Çok az zaman kaldı başaramayacağım yerine  “Sınava çok az zamanım kaldı ama planlı çalışarak, 

eksiklerimi tamamlar ve başarılı olabilirim”, şeklinde düşünmeye yöneltmelisiniz. çocuğunuzu meli-

malı(kazanmalıyım,kazanmak zorundayım) düşünce kalıplarından kaçınması bunun yerine elinden 

geleni yapmasının yeteceği şeklinde düşünmesi,olumlu düşünme alışkanlığı geliştirmesi yönünde 

desteklemelisiniz. 

Bedensel hareketler yapma, gevşeme egzersizi (aşağıda 

anlatılmıştır.), Düzenli beslenme,Biyolojik dönüt, toplumsal 

destek, arkadaş grubu ile çalışma, Sosyal, Kültürel ve Sportif 

etkinliklere Katılma, Ders çalışma zamanının 

planlanması,Masaj,Düzenli Uyku Meditasyon Dua ,Zaman 

Yönetimi,Hayal Kurma ,Zihinsel Canlandırma,Uyku,Olaylara 

bakış Açısı,Zihinsel Yönlendirme Tekniği,Mizah, Komiklik ve 

Gülmek gibi çok çeşitli başa çıkma tekniklerinin yanı sıra 

profesyonel kişiler ile kaygınızı paylaşarak atılacak diğer adımları birlikte belirleyebilirsiniz. 

 Sınav kaygısı ile baş etmek için gevşeme tekniklerini de öğrenebilirsiniz. Kaygıya bağlı 

olarak yaşanan psikolojik yaşantılar sizlerin vücut kimyanızı da değiştirmekte kaygının bedensel 

tepkileri yaşanmakta ve vücudunuzda iki sistemden biri olan sempatik sistem hakim olmaktadır. 

sempatik sistem vücudumuzda hakim olduğu süreçte nefes alış veriş hızı artmakta,kalp atış hızı 

artmakta,kan dolaşımı hızlanmakta,göz bebekleri büyümekte,ellerin terlemesi gibi tepkiler bir kısır 

döngü şeklinde vücudumuzda tekrarlanmaktadır. Eğer doğru nefes alıp verirsek bu kısır döngüyü 

kırarak vücudumuzda rahatlama ve gevşemenin sistemi olan parasempatik sistemi devreye 

sokabiliriz. Parasempatik sistem devreye girdikten sonra aynı kısır döngü bizim istediğimiz şekilde 

devam eder. İşte bu yüzden doğru nefes alıp vermeyi öğrenmemiz ve gergin olduğumuz her yaşantıda 

kullanmamız vücudumuzu ve kendimizi kontrol edebilmemiz anlamına gelecektir.  

“En büyük zafer insanın kendine hâkim olmasıdır.” İsterseniz aşağıdaki nefes egzersizini kullanarak 

vücuduna nasıl hakim olacağını çocuğunuza öğretebilirsiniz. Ve egzersizi beraber uygulayabilirsiniz. 

Karın nefesi alın sağ elinizi karnınızın sol elinizi de göğsünüzün üstüne koyun.nefes aldığınızda sağ 

eliniz dışarı çıkmalıdır. Bunu gerçekleştirene kadar nefes alıp vermeye devam edilmelidir. Tebrikler 

karın nefesi almayı başardınız. Şimdi  nefesinizi burnunuzdan sessiz bir şekilde alıp ağzınızdan 

nefesinizi verin. Nefesinizi aldığınız süre kadar tutun. Aldığınız sürenin iki katı zamanda 

nefesinizi verin. İçinizden sayı sayarak bunu yapabilirsiniz. 

Nefesi       al 1-2 

Nefesini  tut 1-2 

Nefesini  ver 1-2-3-4 

 Nefes alıp verme tekniğini öğrendikten sonra bu konuda uygulayabileceğiniz farklı nefes 

egzersizleri ya da progresif (kas sıkıp gevşetme) ve imajinasyonel (hayal kurma) gevşeme 

egzersizlerini okulunuz rehberlik servislerinden temin edebilirsiniz. 
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10.14. TIRNAK YEME  

Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu 

Rehber Öğretmeni 

 Tırnak yeme davranışı gerek çocuklukta gerekse ergenlik döneminde çok sık karşılaşılan bir sorundur. 

Bu nedenle de hem anne – babalar tarafından hem de tüm toplum tarafından çok kanıksanmış bir davranış 

olarak görülür. Yalnızca çocukluk ve ergenlik döneminde değil, yetişkinlik döneminde de bu davranışı 

sergileyen, devam ettiren birçok insan vardır. Ancak bu davranışın çocukluk ve ergenlik döneminde 

giderilmemesi yetişkinlik döneminde de birçok sıkıntıya yol açabilir. Örneğin, okul veya is hayatında, 

tırnağını yediğini gizlemeye çalışan, ancak bu davranışı bırakamadığı için daha fazla gerginlik yasayan birçok 

insan vardır. Sadece bu durum bile kişide gerilim, engellenmeye bağlı olarak suçluluk ve öfke duygularına yol 

açabilir. Bu nedenle davranış iyice kalıplaşmadan, erken dönemde kalıcı bir çözüm bulunmalıdır.  

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞININ NEDENLERİ 

 Tırnak yeme, çocuğun yaşamında hangi dönemde ortaya çıkmış olursa olsun kesinlikle ciddiye 

alınmalı ve mutlaka altında yatan sebepler tespit edilerek ortadan kaldırılmalıdır. . Aile içinde aşırı otoriter bir 

eğitimin uygulanması, çocuğun sürekli azarlanarak eleştirilmesi, kıskançlık, yeterli ilgi ve sevgi görememe 

gibi sıkıntılar başlıca nedenlerdir. Örneğin, herhangi bir sebepten dolayı anne – babasına kızan, onlara karsı 

öfke veya suçluluk duyan çocuk tırnak yeme davranışını sergileyebilir. Okulda arkadaşlarına kendini doğru 

biçimde ifade edemeyen çocuk bu sebeple kaygılanabilir ve bu sıkıntısını tırnak yiyerek ifade edebilir. Bunun 

dışında cezalandırılma kaygısı taşıyan çocuklarda da tırnak yeme gözlenebilir. Aile içinde yaşanan 

huzursuzluklar, boşanma ve ayrılıklar da sorunun ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.  

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞININ TEDAVİSİ 

 Tırnak yeme alışkanlığının en etkili tedavisi, 3-4 yaşına kadar bu davranışın, anne ve baba tarafından 

görmezden gelinmesidir. Çocuğun bu alışkanlığına neden olan etkenler saptanarak konuya çözüm getirilebilir. 

Ancak çocuğun, kendini yeniden güvende hissetmemesi halinde bu alışkanlığa yeniden başladığı görülür. 

Çocuğun gururunu okşayarak, tırnak yemenin ona verebileceği zararlar telaşsız bir biçimde anlatılabilir. 

Özellikle kız çocuklarına manikür malzemeleri alınarak, tırnaklarının manikürlü ve yenmiş galeri ona 

gösterilmelidir.  

TIRNAK YEME ALIŞKANLIĞINA KARSI ALINACAK ÖNLEMELER: 

 Aileler bu davranışın kendiliğinden kaybolmasını beklerler, ancak kendiliğinden geçmez. Tırnaklara 

acı maddeler sürme gibi yöntemler tırnak yeme davranışını sadece baskı altına alır, ortadan kaldırmaz. Çocuğu 

azarlamak, korkutmak, ceza vermek gibi zorlayıcı yöntemlerin uygulanması yararlı olmamaktadır. Hatta kimi 

zaman daha ağır duygusal problemlerin çıkmasına neden olabilir. 

 Bu nedenle öncelikle çocuğun gerginlik ve huzursuzluk nedenleri iyice araştırılmalı ve bunlar 

belirlenerek çözüm getirilmelidir 

 Küçük çocukların kaygı, korku verici televizyon filmlerini izlemelerini sınırlandırılabilir 

 Çocuğun ilgisi başka yöne çekilebilir. Örneğin televizyon izlerken ona çiğneyebileceği bir şeyler 

vermek tırnak yemenin yerine geçebilir. 

 Güven duygusunun gelişmesini sağlanıp ve çocuğa yenmemiş tırnağın güzel olduğu fazla üzerinde 

durmadan anlatılabilir.  

 Tırnak yemede model almanın etkisi de olabilir. Özellikle küçük çocuklar kendi cinsiyetinden olan 

ebeveynleri ve yetişkinleri taklit ettiğinden öncelikle anne babalar çocuklarına olumlu birer model 

olabilirler. Örneğin tırnak yeme davranışı olan bir kız çocuğu anne ile birlikte tırnaklarını kesebilir, el 

ve tırnak bakımı yapabilir. 

KAYNAKÇA: 

GÜRPINAR AKAN Asena, 7-12 Yaş Çocuklarında Görülen Uyum ve Davranış Bozuklukları ve Benlik 

Saygısı İlişkisi, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi İstanbul, Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 2001 

YAVUZER, H. (2005). Çocuk Psikolojisi. Remzi Kitabevi, İstanbul. 
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10.15. YALAN SÖYLEME 

Sanem LAÇİN 

Kazım İşmen Lisesi 

Rehber Öğretmeni 

 

 YALAN SÖYLEME DAVRANIŞI NEDİR? 

Yalan söyleme, gerçek olmayan duygu, düşünce ve eylemlerin sanki varmışçasına 

anlatılmasıdır. Yalan söylemek bir davranış bozukluğudur. Ancak çocuklarda durum farklıdır. 

Çocuklar 5 yaşından önce gerçeği ayırt edemeyebilir, olmamış olayları olmuş gibi anlatabilir ya da 

olayları abartılı anlatabilir. Böyle bir durumda çocuğun söyledikleri yalan olarak algılanmamalıdır. 

Çünkü “gerçeklere sadık kalma davranışı” bu yaş döneminden sonra gelişmektedir. İlkokul çağında 

bu durum sona erer, bunu gelişiminin bir parçası olarak düşünüp, değerlendirmek gerekir. Ancak 

yalan söyleme davranışı devam ediyorsa, sorunun ne olabileceği konusunda ebeveynler dikkatli 

olmalıdır. 5 yaşından sonra devam eden “yalan” bir davranış bozukluğudur. Buna alt ıslatma, 

kekeleme, tırnak yeme, saldırganlık, içe kapanıklık gibi davranışlar da eklenmişse durum oldukça 

ciddi olabilir. 

ÇOCUK\ERGEN NE DURUMLARDA YALAN SÖYLER? 

Çocuklar anne-babalarını ya da yakın çevresindeki insanları taklit ederek yalan söylemeyi 

kolaylıkla öğrenebilirler, ilgi çekmek için yalan söyleyebilirler. Sevgisizlikten ve ilgi 

yoksunluğundan kaynaklanan sorunlardan ötürü çocuk, her ne pahasına olursa olsun ilgiyi kendi 

üzerine çekmek için yalan söyleyebilir. Okuldaki başarısızlık, çocukları rahatsız eder ve duyduğu 

rahatsızlığı ailesiyle paylaşamazsa bunu gizlemek için yalana başvurabilir. Çocuk, yanlış yaptığında 

dürüst davransa bile, cezalandırılıyorsa, cezadan kaçmak için yalan söyleyebilir. Örneğin; Yinemi 

düşük not aldın, ne zaman çalışmaya başlayacaksın?” gibi suçlamalarla karşı karşıya kalan çocuk, bir 

dahaki sefere zayıf aldığında, doğruyu söylemeyecektir. Sosyo-ekonomik durumu düşük olan 

ailelerde çocukların yalan söylemesi olasıdır. Çocuklar birbirlerinin sahip olduklarını kıskanabilir, 

özenebilirler. Örneğin; Hiç bisikleti olmayan bir çocuk bisikletim var diye yalan söyleyebilir. Çocuk, 

kardeş kıskançlığından dolayı, anne ve babayı cezalandırmak için yalan söyleyebilir.  Gençler, 

ergenlik döneminde bağımsızlıklarını ortaya koyabilme çabasındayken kaçamak yanıtlar ile gerçeğin 

tamamını söylememe eğilimindedirler. Çünkü anne ve babalarına hesap verme yaşlarının geçtiğini 

düşünürler. 

YALAN SÖYLEYEN ÇOCUK VE GENÇLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR? 

 Çocuğun kendisine saygısı ve özgüveni düşüktür. 

Yetenek ve değerlerinin farkında değildir, kendisinden utanmaktadır. 

Kendini işe yaramaz ve değersiz olarak görmektedir. 

YALAN SÖYLEMEYİ NASIL ENGELLERİZ? 

Aileler bu davranışı sergileyen çocuklarına karşı sert, aşağılayıcı tutum 

sergilememeli ve katı disiplin kuralları uygulamamalıdır. Çocuğa ya da 

gence olumsuz durumlarla başa çıkma yöntemleri öğretilmelidir. Böylece 

yalan söyleme davranışı yerine olumlu alternatif davranışlar ortaya 

çıkartılabilir. Anne-babalar ve çocuğun sıkı etkileşimi olan çevredeki 

insanlar çocuğa model teşkil edeceğinden, kendileri yalan söyleme 

davranışından kaçınmalıdır. Çocuğun ya da gencin neden yalan söylemeye  

başvurduğu iyice araştırılmalıdır. Çocuk ve ergenle sağlıklı iletişim kurulmalı ve çocuğun 

düşüncelerini özgürce ifade etmesine olanak tanınmalıdır. Çocuğu yapmış olduğu hatalar nedeniyle 

yargılamamak, aşağılamamak ve suçlamamak gerekir. Yalan bir davranış bozukluğudur. Eğer bu 

durum fark edilmez ya da ciddiye alınmaz ise daha büyük sorunlar ortaya çıkabilir.  Çocuklar, anne 

babalarını ve onların hangi olaylara nasıl tepki vereceklerini gayet iyi bilirler. Bu nedenle kurallar 

belirlenirken konu hakkında çocukta söz hakkına sahip olmalı ve ortak kurallar belirlenmelidir. 

KAYNAKÇA: 

 www.cocukvegenc.com 

 

http://www.cocukvegenc.com/
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10.16. YEME PROBLEMLERİ  

 Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu 

Rehber Öğretmeni 

 

Beslenme Bozuklukları 

Beslenme bozuklukları fiziksel, fizyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerin katkısıyla ortaya 

çıkan biyopsikososyal sorunlardır. 

Normal düzen içerisinde günlük yaşamındaki etkinliklerden dolayı, okul öncesi çocuğu çok 

yemek yer. Çocuğa sağlıklı ve çeşitli besinler sunulduğunda o, kendisi için yeterli olanı alacaktır.  

Beslenme şeklinde kişisel ve ailesel alışkanlıkların etkisi büyüktür. Aşırı beslenme, yetersiz 

beslenmeye bağlı malnutrisyon veya yeterli besin alınmasına rağmen büyüme geriliği durumunda aile 

ilişkisini psiko-sosyal açıdan incelemek gerekmektedir. Bu bozuklukların nedenlerine yönelik 

araştırmalarda, sıklıkla ailenin sosyo-demografik özellikleri, ebeveynlerdeki psikiyatrik bozukluk ve 

belirtiler, çocuğun huy özellikleri, anne-çocuk etkileşimi ve bağlanma gibi konular 

değerlendirilmektedir. Yapılan bir araştırmada yeme reddi olan çocukların annelerinin depresyon ve 

kaygı belirti düzeylerinin kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu, algıladıkları aile işlevlerinin de 

daha sağlıksız olduğu saptanmıştır. 

Yeme Sorunlarına İlişkin Ailelere Öneriler 

 Çocuğun çok fazla yemesi, sağlıklı beslenmesi anlamına gelmez. Dolayısıyla çocuğun 

tabağına yiyebileceği kadar yemek koyun. Böylece hem olası bir yeme isteksizliğini azaltmış, 

hem de tabağındaki yemeği bitirme alışkanlığını kazandırabilirsiniz. 

 5-6 yaşlarından itibaren çocuğun istediği miktarda yemek almasına izin vermeye başlayın. Bu 

sayede çocuğunuzun kendini ayarlama becerilerini desteklemiş olursunuz.  

 Çocuğa, sevmediği bir yiyeceği yemesi konusunda ısrarcı olmayın. Ancak çocuk sürekli 

olarak şekerleme türü şeyler yemek istiyorsa, yemeğini bitirdiği ya da sizin belirlediğiniz belli 

bir miktarı yedikten sonra, şekerleme yiyebileceğini söyleyin. 

 Yemekten hemen önce yenen şeker, çikolata gibi yiyecekler çocuğun iştahını kapatacağından, 

bu tür yiyecekleri sadece yemeklerden sonra verin. 

 Aşırı eleştirel olmak veya çocukla zıtlaşmak, çocuğun sağlıklı yemek yeme alışkanlığına ket 

vurabilir. 

 Belli yiyecekleri yemesi için çocuğa baskı yapmaya gerek yoktur. Okul öncesi dönemden 

itibaren çocuğun kendi damak zevkini ifade etmesine olanak sunulmalıdır. 

 

KAYNAKÇA 
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10.17. TİK BOZUKLUKLARI 

 

 Meltem ASLAN GÖRDESLİ 

Mediha Turhan Tansel Eğitim Uygulama Okulu 

Rehber Öğretmeni 

  

 

Tik bozukluğu, direkt olarak motor ve/veya sesle ilgili tiklerin varlığı ile ilişkili olan; kendine 

güvende, aile yaşantısında, okul veya işyerine kabulünde performans güçlükleri oluşturabilen geçici 

veya kronik bir durumdur. Tik, istemli çalışan çizgili beden kaslarında istemsiz olarak ortaya çıkan 

kasılmalardır. En sık, yüz ve boyun kaslarında olur. Göz kırpma, dudak kenarlarının çekilmesi, 

boyun oynatma, boyun bükme, başı sallama, omuz oynatma biçimlerinde görülür.  

Tik bozuklukları, çocukluk çağında yaygın olarak görülen bozukluklardır. Genelde erkek 

çocuklarda daha fazla görülür. Tik bozuklukları her yaşta görülmekle beraber, 7-11 yaşları arasında 

başlama daha sıktır.  

Tik Bozukluklarının Nedenleri 

Tiklerin en önemli nedenlerinden biri taklittir. Bazen küçük yaşlarda çocuklar, ana baba, 

öğretmen ve oyun arkadaşlarının birtakım hareketlerini taklit ederken onların bazı davranış 

kusurlarını da edinebilir. Daha sonra bunlar alışkanlık haline gelir. İlk kez bu şekilde örüntü haline 

gelen bu tepkiler, zamanla otomatik olarak yinelenebilir.  

Tikler, genellikle iç gerilimlerin veya çatışmaların öncüleri ya da açık belirtileridir. Tik 

geliştirmeye yatkın çocuklar genelde tedirgin, kaygılı ve gergin çocuklardır. Kekeme çocukların anne 

babaları gibi, bu çocukların anne-babaları da genellikle titiz ve kuralcı kişilik özellikleri gösterirler.  

Tik Bozukluğu Olan Çocukların Ailelerine Öneriler 

 Çocuğunuzda tik bozukluğu olduğunu düşünüyorsanız öncelikli olarak bir “Çocuk ve Ergen 

Psikiyatristi”ne başvurunuz. Burada çocuğunuzdaki tik sorunu incelenecek ve gerekli görülürse 

(eğer biyolojik bir nedeni varsa) ilaç tedavisi önerilecektir. 

 

 Eğer çocuğunuzda biyolojik kaynaklı bir tik sorunu yoksa (çocuk ve ergen psikiyatrisi size bu 

konuda bilgi verecektir) bir psikolojik danışman ya da psikologa başvurmanız faydalı olacaktır. 

Burada çocuğunuzun bu soruna ilişkin psikolojik bir değerlendirme yapılacak ve sorunun kaynağı 

belirlendikten sonra psiko-sosyal bir değerlendirmeyi takip eden müdahaleler yapılacaktır. 

 

 Unutmayınki çocuğu sadece ilgili uzmana götürmek yeterli değildir. Tik sorunları aile ile tıp ve 

psikoloji uzmanlarının bir arada çözebileceği sorunlardır. Bu noktada sizin çocuğunuza ilişkin 

yaklaşımınız oldukça önem taşımaktadır. Onunla ilgili olmanız psikolojik danışman ya da 

psikologun önerilerine uymanız çok önemlidir. Çocuğun bu sorununu adeta iletişiminizin merkezi 

haline getirecek şekilde üstüne düşmeniz ya da hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya çalışmanız 

çocuğunuzu olumsuz şekilde etkileyebilir.  
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SON SÖZ 

 

Araştırmalar; insanın hayat başarı düzeyinde kendi gözündeki değer seviyesinin (imajının) 

önemli bir belirleyici olduğunu göstermektedir. Başka bir deyişle özgüvenle eğitim ve hayat başarısı 

arasında güçlü bir bağ vardır. Anne, baba, aile ve öğretmen çocuğun kendini nasıl hissedebileceğinde 

en etkili konumda olan kişilerdir. Etkileme araçları ise anne-baba-çocuk, öğrenci-öğretmen ilişkisidir. 

Bu ilişki güven temelli, ilgi gösteren, değer veren bir ilişki olmalıdır ki çocuklarımızın özgüvenleri 

gelişebilsin. 

Çocuklarımızda “sevilebilir olma duygusu” ve “yeterli olma duygusu”nun oluşmasını 

sağlamak ailede anne babaların, okulda da öğretmenlerin en önemli sorumluluğudur. İnsanlığın 

kendini gerçekleştirebilmesi için özgüvenli çocuklar yetiştirmeliyiz. 

 

Fahri CÜREBAL 
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