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Bu dergide yer alan tüm
 içerikler 

elektronik ortam
lar da dahil olm

ak 
üzere yazılı izin olm

aksızın kullanıla-
m

az. Kaynak gösterilerek alıntı yapı-
labilir. 

Sevgili YA-PA Yaşam
 Paylaşım

 Anne-Baba Ebeveyn ve Okul Öncesi Eğitim
 Gönüllüleri

1981 Yılında kurulm
uş bulunan YA-PA, günüm

üze değin 0-6 yaş çocuklara, onların eğitim
cilerine, an-

ne-babalarına yönelik 2500 çeşit yayın yaptı. 

Yalnızca yayın yapm
akla kalm

ayıp ülkem
izde okul öncesi eğitim

in önem
inin anlaşılm

ası, eğitim
de kali-

tenin yükseltilm
esi için çok sayıda etkinlikler düzenledi. Bir bölüm

ü ulusal boyutta olm
ak üzere 900 okul 

öncesi eğitim
 sem

ineri, kongre, bilim
sel toplantılar düzenledi. 

İletişim
 kurduğum

uz bu kanal sizlere daha hızlı ulaşm
ak, düşüncelerinizi ve önerilerinizi öğrenm

ek ve 
haberleşm

ek için yeni bir m
ecra olacaktır. Bu m

ecra da, kurulduğum
uz 1981 yılından beri yayınladığım

ız 
kitaplarla büyüm

üş, 1995 yılında başlattığım
ız YAPA Çocuk Kulüpleri’nden hizm

et alm
ış, 2008 yılından iti-

baren kurduğum
uz eğitim

 kurum
larında yetişm

iş çocuklarım
ız, ebeveynleri ve eğitim

cileri başta olm
ak 

üzere kendini YA-PA’lı hisseden ve YA-PA hizm
etlerine destek verm

eyi arzu eden her kişi ve kurum
a açık 

bir platform
 olacaktır. 

‘Çocuklar Geleceğim
izdir’ sözünü sıklıkla kullanırız. Ancak bu geleceğini onlara şuan ki davranışlarım

ızla 
ifade edebiliriz. Bu düşüncem

izi paylaşacağınız ve kırk yıldır sürdürm
ekte olduğum

uz gayretlere destek 
vereceğiniz um

udu ile dergim
izin okuru yazarı destekçisi olarak aram

ıza katılm
anızdan onur duyacağız.

Selam
 ve Sevgilerim

le...

Turhan ÖZÜDURU
YA-PA A.Ş Yönetim

 Kurulu Başkanı ve
Yaşam

 Paylaşım
 Anaokulları Kurucusu
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EDİTÖRÜN NOTU

Nisan ayının benim
 hayatım

da ayrı bir yeri var. Kızım
 Ervin nisan ayında doğdu. O

nun doğum
uyla 

bir anne doğdu. Anne olm
ak bana yepyeni bir dünyanın kapılarını açtığı gibi YAPA ile de tanışm

am
a 

vesile oldu. Akadem
ik eğitim

im
 ve kariyerim

 başka bir alanda olsa da bir çocuk yetiştirm
enin so-

rum
luluğu ile artık kendim

i sürekli bu alanda beslem
eye başladım

. Yapa ile yolum
un kesişm

esi ile 
hem

 ebeveyn olarak, hem
 eğitim

ci olarak, hem
 de kurum

 sahibi olarak her gün bir öncekinden daha 
donanım

lı bir insan oldum
. 

Okul öncesi dönem
e katkıları tartışılm

az olan YAPA Yaşam
 Paylaşım

 Eğitim
 Kurum

ları’nın son girişim
i 

dijital dergim
izin ikinci sayısı nisan ayında çıkıyor. İkinci sayım

ızın aynı zam
anda 23 Nisan Ulusal Ege-

m
enlik ve Çocuk Bayram

ına denk gelm
esi de ayrıca çok kıym

etli. Bu ayki sayım
ızda ebeveynlerim

ize 
katkı saylayacağım

ız içeriklerim
izle beraber bir kadın girişim

cinin spora verdiği değer ve yatırım
ı sizlerle 

paylaşm
ak, ayrıca 23 nisan olm

ası vesilesiyle Türkiye’nin başkenti Ankara’yı tanıtm
ak istedik keyifle oku-

yacağınız bir dergiyi sizlere sunuyoruz. 

Her sayıda sizlerin, akadem
ik kurulum

uzun, danışm
anlarım

ızın ve şubelerim
izin de katkıları ile büyüyüp, 

gelişerek yolum
uza devam

 edeceğim
ize inancım

ız tam
.

Beni bu göreve uygun bulan ve güvenen Yaşam
 Paylaşım

 Eğitim
 Kurum

ları Yönetim
 Kurulu Başkanı-

m
ız Turhan Özüduru’ya ve Dergim

izin Genel Yayın Yönetm
eni Dinçer Barutçugil’e de ayrıca teşekkür-

lerim
i sunarım

.

Sevgiyle kalın...

BİZİM
 BAYRAM

IM
IZ

M
erhaba kıym

etli okuyucular;

Çocukluğum
da en keyif aldığım

 gündü 23 nisan, hatta dilim
ize dolanm

ış çok bilinen bir şiirin giriş cüm
-

lesi de bunu bize anlatıyor; Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan… evet tüm
 çocukların neşeyle, sevgiyle 

ve coşkuyla kutladığı, Türkiye Cum
huriyeti’nin kurucusu Ulu Önder M

ustafa Kem
al Atatürk’ün, Türkiye Bü-

yük M
illet M

eclisi’nin açılışı ile birlikte çocuklara arm
ağan ettiği önem

li bir gün, çünkü tüm
 çocuklar bu 

dünyanın geleceğini tem
sil ediyorlar. Onların insani değerleri bilm

esi, iyi bir eğitim
 alm

ası ve en önem
-

lisi sevgiyle büyüyüp dünyanın geleceğini barış içinde şekillendirm
esi oldukça önem

 arz etm
ektedir. 

Çocuklarım
ız geleceğim

izin en önem
li tem

inatını oluşturm
aktadır felsefesinin sadece sözde kalm

am
ası 

adına onlara bizler iyi bir eğitim
i sağlayarak, değerlerim

izi, ülkem
izin nasıl bir zorluklarla kurulduğunu 

ve bu topraklarda Vatan için binlerce şehit verildiğini öğretm
em

iz gereklidir. 

YAPA Yaşam
 Paylaşım

 Anaokulları olarak 1981’den günüm
üze okul öncesi eğitim

de her zam
an öncü ol-

duk ve çocuklar geleceğim
iz felsefesiyle onlara hep iyi bir eğitim

 sunm
aya çalıştık ve aynı kararlılıkla 

çalışm
aya devam

 ediyoruz, Bizlerde YAPA ÇOCUK dergim
izin ikinci sayısını 23 Nisan Ulusal Egem

enlik ve 
Çocuk Bayram

ında çıkararak çocuklarım
ızın bayram

ını kutlam
ak istedik.

23 Nisan, Türk M
illeti’nin kendi geleceğini belirlediği, egem

enliğin m
illet iradesine bırakıldığı ve m

illetin 
bağım

sızlığını tüm
 dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önem

li dönüm
 noktalarından birisidir. 23 Nisan 

Ulusal Egem
enlik ve Çocuk Bayram

ınız Kutlu Olsun.

Sözlerim
e son verirken YAPA ÇOCUK Dergim

ize katkı sağlayan kıym
etli Editörüm

 Pınar ALTUN’a, grafik 
tasarım

 bölüm
üm

üze, Yayın kuruluna ve  Yönetim
 Kurulum

uza sonsuz teşekkürlerim
i sunarım

…

Bir sonraki sayım
ızda yeniliklerle görüşm

ek üzere hoşçakalın…

Dinçer BARUTCUGİL
Genel Yayın Yönetm

eni

Pınar ALTUN
Editör
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1981 yılında kurulup yayın hayatına başlayan 
YAPA Eğitim

 Kurum
larında 40 yıldır çocuk ve kita-

bı her zam
an bir bütün olarak görüp, çocukların ki-

tapseverler olarak büyüm
eleri için çok çeşitli proje-

ler yapılm
ıştır. Çocuklar için üretilen kaliteli kitaplar 

sadece Türkiye’de değil; Alm
anya, Hollanda, İtalya 

gibi ülkelerde de çocuklarla buluşm
uştur. “Yeni yılda 

çocuklarım
ıza ve sevdiklerim

ize kitap arm
ağan ede-

lim
.” “Bayram

 çocuklarla güzel, çocuklar kitaplarla” 
sloganları ile yola çıkarak çocuklara hediye alırken 
kitabın öncelikli sırada olm

ası ve bireylerin kendi ih-
tiyaç sıralam

alarında kitabı üstlere taşım
aları ve ki-

tap satın alm
a davranışının, kitap okum

a kültürünün 
kazandırılm

ası hedeflenm
iştir. Ayrıca 1994 yılında da 

her anaokuluna bir kütüphane projesi ile 100 okulda 
kütüphaneler kurulm

uştur. 

Öncelikle Yaşam
 Paylaşım

 Anaokullarında, çocuk-
ların doğru kitaplarla buluşm

asına özen gösterilirken, 
ülkem

izin çeşitli yerlerinde ihtiyaç sahibi okul öncesi 
kurum

ların öğretm
enlerinin kaliteli çocuk kitaplarına 

ulaşm
ası, uygulam

a yaparken ellerinde zengin, etkile-
şim

li kitap okum
a çalışm

alarına uygun çocuk kitapla-
rının varlığını önem

sem
ekteyiz.

Tem
el alışkanlıkların şekillendiği bu dönem

de 
çocukların iyi birer okur olm

aları için, onlara düzenli 
kitap okunm

ası, onların hayal dünyasında yeni ufuk-
lar açılm

ası önceliğim
izdir. Kitaplar bizim

 dış dünyaya 
açılan pencerem

izdir. Özellikle yeni sınav sistem
inde 

yeni nesil sorularla çocukların okuduğunu doğru anla-
m

aları, kavram
 ve sözcük dağarcıklarının geniş olm

ası 

ve hızlı okum
aları önem

 kazanm
aktadır. Erken yaşta kitap okum

a alışkanlıklarının pe-
kişm

esi, çocuğun kitabı sevm
esi ve tüm

 yaşam
ında iletişim

 becerilerinde, yaratıcılıkta, 
problem

 çözm
e becerilerinde ve tabiî ki okul başarılarında önem

li bir yer tutm
aktadır.

Çocukların kitap ihtiyacına duyarlıyız bundan dolayı, bu yıl başlayacağım
ız ve 

her yıl tekrarlayacağım
ız 40 okula 40 kitap m

erkezi kam
panyam

ız için 25 M
art-1 Tem

-
m

uz 2021 tarihleri arasında projenin ön çalışm
aları yürütülüp, Eylül ayında okullarda 

kitap m
erkezlerinin açılm

ası hedeflenm
ektedir. Projenin devam

ında kitap okum
a gün-

leri, hikâye anlatm
a etkinlikleri, kum

barada biriktirdiği para ile çocukların, “Çocuktan 
çocuğa en iyi arkadaşın kitap” uygulam

aları, çocukların yazarlarla buluşm
aları, kitap 

defileleri gibi etkinliklerle bu kültür desteklenecektir.

Projem
izin öncelikle franchise bayilerim

iz çocuklarım
ız ve velilerim

izin destekleri 
ile başlayıp ülke çapında kurum

lar, sivil toplum
 kuruluşları, sanatçılar, sosyal m

edya, 
televizyonlar, iş insanları ve aileler tarafından desteklenerek sosyal bir sorum

luluk pro-
jesi olarak geniş kitlelere yayılacağına inanıyoruz. Katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

Fatm
a Servet KUDAY

Proje Koordinatörü
Çocuk Gelişim

i ve Okul Öncesi Eğitim
i Uzm

anı

“İLK KİTABINI
“İLK KİTABINI
ONA SEN VER,
ONA SEN VER,
DEVAM

I
DEVAM

I
GELECEKTİR”
GELECEKTİR”

40. YILIMIZDA 
40 ANAOKULUNA 
KİTAP MERKEZLERİ 
OLUŞTURUYORUZ!
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Kendi-
si uzun yıllar m

illi takım
ı ,zira-

at bankasının voleybol takım
larını çalıştırm

ış 
tecrübeli bir hocadır. Teknik bilgisi ve dona-
nım

ı tartışm
asız olan hocam

ız aynı zam
anda 

Gazianteplidir. 

Hocam
ızın da katkısı ile hedefim

izi be-
lirledik ve hedefe uygun oyun kurgusuna göre 
oyuncuları takım

ım
ıza transfer etm

e çalışm
ala-

rım
ızı başlattık. Bu oldukça zor bir süreçti çünkü 

yeni kurulm
uş bir takım

sınız ve Güneydoğu’da 
bir şehirdesiniz. Ö

ncesinde bir spor geçm
işi-

m
izin olm

ayışı üst düzey oyuncular açısından 
bilinm

ezlik sebebiydi. Oyuncular m
addi kaygı-

lardan önce hedef olan takım
larda oynam

ayı 
tercih eder. Kendim

izi hedeflerim
izi oyuncular 

için sağlayacağım
ız im

kanları anlatm
aya çalış-

tık . Bu konuda başarılı olduğum
uzu düşünüyo-

rum
. Türkiye’de voleybolda söz sahibi tecrübeli 

oyuncuları takım
ım

ıza kazandırdık ve yoğun 
tem

poyla çalışm
alar yapıldı. Hepsinden önem

-
lisi Pandem

i dönem
inde zorluklar bir kat daha 

arttı. Elbette bu bütün takım
ları etkiledi çün-

kü sosyal hayatı rafa kaldırm
ak durum

unda 
kaldık. Ne kadar korunursa korunsunlar yine 
de Sezonun ilk yarısında Covid-19 a yakalanan 
oyuncularım

ız ertelenen m
açlarım

ız oldu. M
oti-

vasyonu oldukça düştü, istediğim
iz beklediği-

m
iz sonuçları alam

adık.

Bir yola çıktığınızda tüm
 şartları kontrol 

edem
iyorsunuz, biz de edem

edik ara dönem
de 

yine transferlerle oyuncu değişiklikleri ile takı-
m

ım
ızda güç dengesini oluşturm

aya çalıştık. 

Ara transfer dönem
i yine yoğun geçti. 

Türkiye’de bizim
 lig de A ve B grubu ol-

m
ak üzere iki grup m

ücadele ediyor. Biz 
takım

 olarak B grubunda m
ücadele ettik 

zorlu üst Life çıkm
a hedefi olan takım

-
ların çoğunlukta olduğu bir grup. Ken-
di grubum

uzda ilk dört takım
 arasında 

girm
eyi başardık. 13/15 Nisan tarihleri 

arasında sekiz takım
 arasında playoff 

m
açları başladı. Burada hem

 şehrim
izi 

hem
 kulübüm

üzü üçte üç yaparak çok 
iyi tem

sil ettik ve grup lideri olarak 
yarı finali tam

am
lam

ış olduk. 26 28 
Nisan arasında final m

açları dört ta-
kım

 arasında yapılacak. İki takım
 üst 

lige çıkacak iki takım
dan biri olm

ayı çok istiyo-
ruz am

a istem
ek yetm

eyecek en az hata yapan 
kazanacak. En inanm

ış takım
 kazanacak.

Gazi şehrim
ize Sultanlar ligine yakıştığını 

düşünüyoruz. Sorum
luluk projesi olarak kız ço-

cukları ve kadınlar ile ilgili ne yapabiliriz düşün-
cesi ile kurduğum

uz kulübüm
üzün voleybol takı-

m
ı kurm

a sebebi buradan doğm
uştur. Bu sebeple 

de heyecanlıyız.

Bunun için evvela idol bir ta-
kım

 oluşturm
ak gerekiyordu. Alt yapıdaki oyuncu 

Önün açık olduğunu görüp kendini hedef koya-
cak bu yolda daha hırslı azim

li olacaktır zam
an 

zam
an ablaları ile çalışacak örnek alacak kendi-

lerine rehber edineceklerdir. 

Türkiye’de kadınlar birinci ligi’nde m
ücadele 

eden Adam
 Voleybol Spor kulübü başkanı olarak 

öncelikle kulübün ism
inin neden Adam

 olduğun-
dan bahsetm

ek istiyorum
.

Tekstil sektöründe Gaziantep’te üretim
 ve 

ihracat yapan firm
am

ızın ism
i Adam

 Dış Ticaret 
Lim

ited Şirketi’dir. Tüm
 alt yapısı ve kuruluş aşa-

m
aları tarafım

ızdan oluşturulan spor kulübüne 
şirketim

izin ism
ini verm

ekte bir sakınca görm
e-

dik. Ancak ilerleyen zam
anlarda olum

lu/olum
suz 

eleştiriler aldığım
ız da bir gerçek. Her ne kadar 

ism
im

iz cinsiyetçi bulunsa da aslında TDK’da  
Adam

 kelim
esinin ilk anlam

ı İnsan olarak tarif 
edilir. Spor şov dünyasının vazgeçilm

ez bir dalı ve 

bu ism
in fark edilirlik, akılda kalıcılık yönünden 

etkileyici olduğunu düşünm
ekteyiz.

Voleybol serüvenim
iz 2019 yılında başladı. 

Başlangıçta ikincilikte m
ücadele eden bir takı-

m
ım

ız vardı. Ancak 2020-2021 sezonunda birin-
cilikte m

ücadele ediyoruz ve şim
diki hedefim

iz 
2021/2022 sezonunda Sultanlar Ligi’nde m

ücade-
le eden bir takım

 olm
ak.

Takım
ım

ızı kurarken titizlikle çalıştık. Spor 
alanında yeterli bilgi ve tecrübem

iz olm
adığı 

için alt yapım
ızı sağlam

 kurm
ak gerektiğini dü-

şündük ve bu bağlam
da Sn. Şükrü Çobanoğ-

lu’nu takım
ım

ıza transfer etm
e şansı yakaladık. 

“ADAM 
VOLEYBOL”
İLE RÖPORTAJ

Bir 
toplum

 içinde kadının 
spora katılım

ı, kadının o toplum
 

içerisindeki genel statüsünün bir yan-
sım

asıdır. Gelecek nesillerin yetişm
esinde 

sporun yeri ve önem
i tartışılm

azdır. Dergi-
m

izin bu sayısında özellikle bir spor kulübüne 
yatırım

 yapan ve geleceğin sporcularının yetiş-
m

esine önem
li bir katkı sağlam

ayı am
açlayan 

kıym
etli iş insanı Hatice Bilginsoy hanım

 efendi-
ye  yer vererek kulübün oluşum

unu ve hedefleri-
ni anlatm

asını istedik.

“G
elecek N

esiller
Sporla Sağlıklı

Büyürler.”
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Eric Berne’nin “Çocuk” kavram
ını anlam

ak için 
yapm

anız gereken tek şey 0-7 yaş arasındaki bir 
halinizi hatırlam

ak. Çocukluk dönem
indeki ya-

şantılar ve bu yaşantılara eşlik etm
iş olan duy-

gu, düşünce ve davranışlar Çocuk ego-durum
unu 

oluşturur. Kişi Çocuk ego-durum
undan hareket 

ettiğinde aslında çok uzun yıllar önce davranm
ış 

olduğu şekilde davranm
akta ve bu anlam

da geç-
m

işi tekrar etm
ektedir.

Aslında, bu üç farklı ego-durum
u, üç farklı insan 

gibi… Norm
al olarak bir insanda bu üç ego-du-

rum
u gün içerisinde değişerek ön plana çıkıyor.

•	
M

esela 
bir 

sunum
 

hazırlarken 
“Yetişkin” 

ego-durum
um

 aktif oluyor. Topladığım
 veri-

leri analiz ediyor, dataları katagorize ediyor, 
hipotezler oluşturuyorum

. Tıpkı bir bilgisayar 
gibi… Akıl, m

antık, ve deneyim
lerim

in ışığın-
da hareket ediyorum

.

•	
Sonra ekibim

den bir çalışanım
 yanım

a geli-
yor, istediğim

 dataları çekem
em

iş. Bir anda o 
“Yetişkin” yanım

ı kaybediyorum
 ve “Ebeveyn” 

ön plana çıkıyor; durum
a göre ya nasihat ver-

m
eye başlıyorum

, ya da bağırıp, çağırm
aya…

•	
Çalışanım

 yanım
dan ayrıldıktan sonra telefo-

num
 çalıyor. Arayan çok yakın bir arkadaşım

. 
Ya diyor bıktım

 yoğunluğundan hadi kop gel 
yanım

ıza Bodrum
 çok güzel. Diyorum

 şim
di 

alacağım
 bir bilet atlayıp geliyorum

! O anda, 
telefonun iki ucunda iki küçük çocuk var ve 
onları çok heyecanlandıran bir konu…

Şayet içim
izde birbirinden farklı yanlar varsa, şu 

soru kaçınılm
az oluyor: Hangi Ben? Gün içerisin-

de belki yüzlerce kez ben diyoruz. Hangi ben’den 
bahsediyoruz?

M
adem

 her insanın içinde 3 farklı yan var, o za-
m

an iki insanın yan yana geldiği her durum
da 

gündem
e gelen çok önem

li bir soru var: Şim
di 

benim
 hangi yanım

, onun hangi yanıyla m
uhat-

tap olacak? (Başka bir yazıda bundan bahsedile-
bilir belki?)

Leyla VARAN

Bilm
em

 hiç dikkat ettiniz m
i, farklı zam

anlarda ya 
da durum

larda farklı düşünür, farklı hisseder, hat-
ta farklı davranırız. Bu bazen öyle bir düzeyde olur 
ki, neredeyse her seferinde farklı bir kişi oluruz.

M
esela bir öğretm

en olarak ders 
anlatırken farklıyım

 am
a sabah 

kızım
ı servise yetiştirm

eye çalı-
şırken, o elindeki sütü lakayıt bir 
şekilde okul kıyafetinin üzerine 
döktüğünde o zam

an bam
baş-

ka bir ses tonuyla konuşuyor 
olabilirim

:

“Ayşe dikkatli ol! Aklın hep başka 
yerde!”

Bu 
durum

da 
bana 

bakacak 
olursanız, sesim

 şim
diki sesim

-
den çok farklı olacaktır. O anla 

şu anı karşılaştıracak olursak farklı olan sadece 
ses tonum

 olm
ayacaktır. M

uhtem
elen o anda yü-

züm
deki 

ifade 
de,duygularım

 
da, 

davranışla-
rım

 da, düşüncelerim
, hatta dünyaya bakışım

 bile 
farklı olacaktır.

İşte, Transaksiyonel Analiz, Eric Berne tarafın-
dan “Ebeveyn”, “Yetişkin” ve “Çocuk” olarak adlan-
dırılan üç farklı “ego- durum

u” (bazı kaynaklarda 
benlik durum

u olarak da geçebilir) üzerine inşaa 
edilm

iş.

Ebeveyn ego-durum
u 0-7 yaşları arasında çocuk-

ken kaydettiğim
iz, başta anne-baba olm

ak üzere 
tüm

 otorite figürlerine ait kayıtlarından oluşuyor. 
Doğal olarak kişinin kendi dışındaki insanlardan 
oluşuyor. M

esela diyelim
 ki çocukken çok otori-

ter, sert bir babam
 vardı. Bir şeye sinirlendiğinde 

anında bağıran. Transaksiyonel Analiz iddia edi-
yor ki ben çocukken tüm

 bunları kafam
ın içine 

kaydettim
. Babam

ın söyledikleri, yaptıkları, ko-
nuşm

ası, hepsi kafam
ın içine kaydoldu. Üzerin-

den yıllar geçti. Bir gün kendi çocuğum
 oldu.

Akşam
 

dönüp 
çocuğum

a 
diyorum

 
ki, 

“Hadi 
bakalım

 kızım
 yatm

a zam
anı”. Kızım

 beni duy-
m

uyor. Aradan 5 dakika sonra gidip tekrar di-

yorum
 “Hadi kızım

 saat geç oluyor, yatağa…”. 
Kızım

 beni yine duym
uyor. Aradan yine 5 dakika 

geçiyor bu sefer gidip diyorum
 ki “Ayşe, doğ-

ru odana!”. O
 anda tıpkı babam

 gibi bağırıyor, 
tıpkı babam

 gibi düşünüyor, tıpkı babam
 gibi 

davranıyorum
.

Yani özetle, Ebeveyn ego-durum
u doğal ola-

rak karşım
ızda bir çocuk olduğunda ya da daha 

önem
lisi karşım

ızdaki kişi bir çocuk gibi davran-
dığında ortaya çıkm

aya hazır oluyor. Daha doğru-
su şu: Karşım

ızdaki kişi

•	
ister bir çocuk olsun,

•	
ister sevgilim

iz, eşim
iz,

•	
ister anne-babam

ız,

şayet biz onu bir çocuk olarak algılıyorsak, o zam
an 

Ebeveyn ego-durum
u çıkm

aya hazır oluyor. Ebe-
veyn ego-durum

u aktif olduğunda tıpkı yıllar önce 
kaydetm

iş olduğum
uz anne-babam

ız gibi davranı-
yor, onların söylediklerini söylüyor, onların yaptıkla-
rını yapıyor, onların inandıklarına inanıyoruz.

Yetişkin bizim
 akıllı, m

antıklı, sağduyulu yanım
ız… 

Eric Berne Yetişkin ego-durum
unu ilk tanıttığında 

onu bizim
 m

antıklı ve rasyonel yanım
ız olarak ta-

nıtm
ış. Çevreyi objektif olarak değerlendiren, de-

neyim
leri çerçevesinde olasılıkları hesaplayan ve 

ona göre davranan ego-durum
uydu Yetişkin. Ye-

tişkin ego-durum
unun en önem

li bir diğer özelliği 
ise “şim

di ve burada”ki gerçeği göz önüne alarak, 
verilere dayalı hareket etm

esidir. Bir caddede kar-
şıdan karşıya geçem

ek gibi otam
atiğe binm

iş bir 
davranıştan “Boşansam

 m
ı, yoksa boşanm

asam
 

m
ı? gibi büyük bir karar kadar, yaşam

 içerisinde 
sürekli hesaplar yapıp, kararlar verm

em
iz gereki-

yor… Bu hesapları yaparken

•	
elim

izdeki verileri inceliyor,
•	

artıları eksilere bakıyor,
•	

neler olabileceğini hesaplıyoruz…

İşte bunları yapan çoğunlukla Yetişkin ego-duru-
m

um
uz.

HANGİ BEN?:
İÇİMİZDEKİ FARKLI YANLAR



Beslenm
e anne karnında başlayan ve ya-

şantım
ız boyunca devam

 eden vücudum
uzun 

ihtiyaçlarını karşıladığım
ız vazgeçilm

ez bir dav-
ranıştır. Çocukların sağlıklı büyüm

esi, gelişm
esi 

ve vücudun norm
al çalışm

asını sağlam
ak için 

gerekli besin öğelerini yeterli ve dengeli m
iktar-

da vücuda alıp kullanm
ası sağlıklı beslenm

enin 
tem

elini oluşturm
aktadır. Yetersiz ve sağlıksız 

beslenm
e çocukların büyüm

esinde, gelişm
esin-

de aksaklıklara neden olabileceği gibi; ileriki yaş-
larda karşım

ıza çıkabilecek m
etabolik hastalıklar, 

bağışıklık sistem
inde sorunlara ve otoim

m
ün ra-

hatsızlıklara davetiye çıkarabilir.

Anne karnında başlayan beslenm
e-

de fetüs vücudu için gerekli besin 
ihtiyaçlarını annenin depolarından 
sağlam

aktadır. Yaklaşık 40 hafta 
(+,-2) haftalık süreç sonunda dün-
yaya gözlerini açan fetüs artık 
bir bebektir. İlk olarak tanışacağı 

besin m
ucizevi bir besin olan ilk 

6 ay boyunca ihtiyaçlarını karşıla-
yacak anne sütüdür. Anne sütünün 

bebekleri bir çok hastalıktan 
koruduğu 

bilinm
ekte-

dir. Anne sütü be-
beklerde bağırsak 
florası 

oluşum
u 

açısından 
çok 

önem
lidir. 

Ba-
ğırsaklar 

vücu-
dum

uzun kalesi, 
m

ikrobiyata da 
kalenin 

asker-
leridir. 

Bağır-
sakları 

vücudu-
m

uzun 
toprağı 

gibi 
düşünürsek 

bağırsaklar, sindirim
 sistem

inden, bağışıklık siste-
m

ine, horm
onlara, cilde, beyne kadar vücudun her 

bölüm
ünü etkiler. Doğru m

ikrobiyata oluşum
u için 

bebeklik ve çocukluk çağı önem
lidir.

0-6 ay sadece anne sütü; bebeğim
izin bü-

tün ihtiyaçlarını karşılar.6. aydan itibaren bebe-
ğin artan besin gereksinim

ini sadece anne sütü 
ile karşılanam

az anne sütü ile birlikte tam
am

la-
yıcı besinlere geçm

em
iz gereklidir. Tam

am
layıcı 

gıdaya ne zam
an geçeceğim

izi anlam
am

ıza ya-
rayan 2 önem

li unsur bulunm
akta; bunlardan 1.si 

desteksiz oturm
a ,2.si ise itm

ek refleksidir.

6 Ay-1 yaş arası beslenm
e alışkanlığı kazan-

dırm
a açısından da çok önem

lidir.Dam
ak lezze-

tini oluşm
ası beslenm

eyi reddetm
em

esi sosyal 
etkinlik olarak görm

esi bebeği beslem
ede işim

izi 
kolaylaştıracaktır.Peki bunlar için nasıl bir yol iz-
lem

em
iz gerekir.Bebeğin canlı olduğu çok aç ve 

çok tok olm
adığı bir zam

anda,bebeğe ,anneye 
veya bakıcıya uyan bir saatte ,annenin bakıcının 
veya ailenin öğünlerinin birinde başlanm

ası bes-
lenm

e alışkanlığı kazandırm
ada önem

lidir.

Yaşta kaçınılm
ası gereken besinler

•	
Az pişm

iş yum
urta ve yum

urtanın beyazı
•	

Pastörize edilm
em

iş sütten yapılm
ış peynir

•	
Hazır besinler (Çorba, salam

,sucuk,m
eyve 

suları vb.)
•	

Çay, kahve, kola, gazlı içecekler
•	

Bal
•	

Çilek,kivi gibi alerjik m
eyveler ve sebzeler

•	
Şeker, tuz, çikolata ,kakao vb.

•	
İnek sütü

•	
Taneli ve yapışkan yiyecekler

 (1 – 6) Yaş Okul Öncesi (Oyun Çağı) 
Dönem

inde Beslenm
e

Beslenm
e açısından oldukça değişiklik gös-

teren bu dönem
 sağlıklı beslenm

e alışkanlığının 
geliştirilm

esi açısında oldukça önem
lidir. Bebeklik-

ten çocukluğa süte ve m
am

aya dayalı beslenm
e-

den erişkin tip beslenm
e alışkanlığına geçiş süre-

cidir. Okul öncesi dönem
in başında çocuklar, tam

 
olarak başkalarına bağım

lı ve sınırlı türden besin-
ler tüketirken, aynı dönem

in sonunda tam
 olarak 

bağım
sız, farklı türden besinleri tüketir hale gelirler.

Bu dönem
deki çocukların beslenm

esi, ailenin 
diğer bireylerinden farklı değildir. Sağlıklı beslenm

e 
önerileri tüm

 aileye yapılm
alıdır. Çocuklar aile bi-

reylerinin davranışlarını örnek aldığı gibi beslenm
e 

alışkanlıklarını da örnek alm
aktadır. Ancak büyü-

m
e gelişm

enin devam
ı açısından günlük alınm

ası 
gereken besinlerin m

iktarları ailenin diğer bireyle-
rinden farklıdır. Bu dönem

de çocuklar yılda ortala-
m

a ,2 kg ağırlık kazanır, 6cm
 kadar da uzarlar. Okul 

öncesi dönem
deki çocukların günlük enerji besin 

öğeleri gereksinim
leri ; 10 yaşa kadar pratik olarak, 

[1000 + (yaş x 100)] form
ülü ile hesaplanabilir.

Okul öncesi dönem
de beslenm

ede karşılaşılan 
bazı sorunlar

•	
Dem

ir eksikliği anem
isi (Beslenm

e yetersiz-
liğine bağlı)

•	
Kabızlık (yetersiz lif alım

ı ve hareketsizlik)
•	

Olum
suz yem

e davranışı (yem
eği reddetm

e, 
seçici davranm

a)
•	

Diş çürükler (fazla şeker tüketim
i)

•	
Şişm

anlık-obezite (bilinçsiz besin tüketim
i)

Okul Öncesi-Oyun Çağındaki Çocuklarda 
Sağlıklı Beslenm

e Alışkanlığı Kazandırm
a 

Önerileri

•	
Okul öncesi ve oyun çağındaki çocuklar çev-
relerini ve aile bireylerini örnek alırlar, eğer 
çocuğunuza 

sağlıklı 
beslenm

e 
alışkanlığı 

kazandırm
ak istiyorsanız önce kendinizden 

başlayıp ona örnek olm
anız önem

li.
•	

Çocuğunuzun öğünlerini planlayın ve sağ-
lıklı ara öğün alışkanlığı kazanm

asına katkı-
da bulunun.

•	
Sağlıklı 

beslenm
eyi 

öğretm
e 

konusunda 
onla farklı oyunlar oynayıp, besin gruplarını 
öğretm

eye çalışın.
•	

Yem
ek yapm

a sürecine çocuğunuzu da da-
hil edin sevm

ediği yiyecekleri yem
esinde 

destek olacaktır.
•	

Dışarıda yem
ek yiyecekseniz sağlıklı tercih-

ler 
yapm

asına 
katkıda 

bulunun(Örneğin; 
ham

burger yanına patates kızartm
ası kola 

yerine, ayran ve salatayı tercih edin)
•	

Abur-cubur diye adlandırdığım
ız basit kar-

bonhidratlı besinleri evde bulundurm
ayın 

yerine sağlıklı atıştırm
alıklar yapabilirsiniz.

•	
Öğünlerde 

yem
eklerin 

porsiyon 
m

iktarını 
kontrol edin, ortalam

a yetişkin porsiyonu-
nun 1/3 oranı yeterli olacaktır.Her yaş için 1 
yem

ek kaşığı kuralını uygulayabilirsiniz.
•	

Kilolu çocuk sağlıklı çocuktur yanılgısını bir 
kenara bırakın. İstah çocuktan çocuğa fark-
lılık gösterebilir siz yeterli porsiyonu verin 
doym

azsa kendisinin istem
esine izin verin.

•	
Kahvaltı alışkanlığını kazandırm

aya çalışın ,ak-
şam

 yem
eği ile kahvaltı arasında 8 ile 12 saat 

gibi bir zam
an aralığı vardır ve çocuğun en uzun 

süre aç kaldığı dönem
dir.Kahvaltı öğünüyle 

kendisini daha dinç ve zinde hissedecektir.
•	

Eğer çocuk okula gidiyor ve okul kahvaltı 
veriyor ise öğünün düzenli tüketilm

esi için 
öğretm

enlerle iş birliği yapılabilir.
•	

Çocuğunuz yem
ek verilen bir okula gidiyor 

ise yem
ek m

enüleri okul yönetim
inden alın-

m
alı akşam

 öğünleri buna göre planlanm
alı, 

yem
ek verm

eyen bir okula gidiyor ise öğün-
leri evde hazırlayıp planlam

alıdır.
•	

Sevm
ediği yem

ediği besin gurubu ile ilgili al-
ternatifler için diyetisyenden yardım

 alınabilir.
•	

Çocuğunuz okula gidiyor ise okul yönetim
i 

ve öğretm
enleri ile görüşüp sağlıklı beslen-

m
e, sağlıklı büyüm

e için besinlerin ve bes-
lenm

enin önem
i ile ilgili çalışm

a yapılm
ası-

nı talep edebilirsiniz.

Çocukların yeterli, dengeli ve sağlıklı bes-
lenm

e alışkanlıklarının küçük yaşta kazanıldığını 
unutm

ayıp sağlıklı nesillerin gelişm
esinde katkı-

da bulunun.

Şahin DEM
İRCİOĞLU

ÇOCUK
VE BESLENME

12
13
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI
YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULLARINDA ÇOŞKUYLA KUTLANDI!
YAŞAM PAYLAŞIM ANAOKULLARINDA ÇOŞKUYLA KUTLANDI!

Şerifali
Ü
m
itköy

Ç
ekm

eköy
O
sm

aniye

O
ran

M
alatya

İskenderun
G
aziantep

Buca
Bartın

Balıkesir
Ataşehir
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Etkinlik A
dı: D

oğa Yansım
ası / D

oğayı 
Geri D

önüştürm
e

1.A
D
IM

Evim
ize yakın bir orm

ana gidelim
. Ö

n-
cesinde orm

an hakkında çocuğum
uzla 

konuşabiliriz. O
rm

anlık alana geldiği-
m

izde 
telaşsız 

bir 
şekilde 

yürüyüşe 
başlayalım

. 
Bu adım

da, birlikte hareket etm
ek, do-

ğayı gözlem
leyip keşfetm

e kazanım
ları-

nı elde ederiz.

2.A
D
IM

	Keşfetm
e sırasında;

	H
ayvanları tanım

a ve gözlem
lerm

e
	D

oğaya saygı duym
a ve korum

a
	N

esne yada varlıkların özelliklerini 
karşılaştırm

a
İm

kanı buluruz.

3.A
D
IM

İlgim
izi çeken m

ateryaller toplayalım
. 

Bakalım
 neler keşfettik?

D
üşünm

e 
becerilerim

iz 
beslenirken  

el-göz koordinasyonum
uz da bu sırada 

gelişti.

4.A
D
IM

Topladıklarım
ızı 

şartlar 
uygunsa 

or-
m

anda değilse evim
izde gruplandıralım

. 
Bu işlem

i yaparken;
	İlişki kurm

a
	N

esnelerin yada varlıkların özellik-
lerini karşılaştırm

a
	D

uyusal farkıdalık
Kazanırız.

5.A
D
IM

Gruplandırdığım
ız m

ateryaller hakkında 
sohbet edelim

. Bu sohbet çocukların,
	İlişki kurm

alarını
	Toplu hareket etm

e ve düşünceleri-
ni ortaya koym

alarını
	Yaratıcı düşünm

e becerilerini
D

estekleyecektir.

6.A
D
IM

Son olarak bu m
ateryaller ile bir ürün or-

taya çıkaralım
. Çıkarttığım

ız ürünü evim
i-

zin en güzel köşesinde sergileyelim
.

Tasarım
 aşam

asında direk yönlendir-
m

ek yerine onun düşünm
esini, keşfet-

m
esini, fark etm

esini sağlam
ak am

acı 
ile sorular sorabiliriz. O

nun sorduğu 
kadarı ile cevaplar verebiliriz.

ETKİNLİK ÖNERİSİ
Süm

eyye GÜRLEK
Deniz DEM

İRTAŞ
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Anne baba olarak çocuklarınız için en iyisini 
düşünen, yapanlarsınız. Çocuklarınıza daha iyi bir 
gelecek sunm

ak, daha güzel şartlar hazırlam
ak 

çoğunuzun en büyük hedefi belki de. Ancak ço-
cuklarınızı yetiştirirken göz ardı edilen bazı du-
rum

lar var;  çocuklarınızın hakları gibi.  Ebeveyn 
olarak çocuklarınızın haklarını biliyor m

usunuz ? 
Bildiğinizi var sayarsak ne kadarına dikkat edip, 
ciddiye alıp uyguluyorsunuz ? 

Çocuk hakları bir çocuğun sizden bağım
sız 

bir birey olduğunun, hakları olduğunun, korun-
m

ası gerektiğinin ve sınırları olduğunun göster-
gesidir. Ebeveynler olarak çocuklarınızın sahibi 
değilsiniz ve onlara istediğiniz her şeyi yapam

az-
sınız, yaptıram

azsınız. Tabiki de yetiştirm
e tarzı-

nızdan, inaçlarınızdan vsden bahsetm
iyoruz. Ço-

cuklarınızı yetiştirirken haklarını bilerek, bilinçli bir 
şekilde yaklaşm

alı ve yetiştirm
eliyiz. Bu sayede 

ilerde yetişkin bir birey olduklarında kendilerine 
saygıları tam

, özgüvenli, başkalarının haklarına 
saygılı, daha m

utlu nesiller yetiştirm
iş oluruz.

Çocuklar büyürken anneler, babalar, pro-
fesyoneller ve çocuklardan sorum

lu diğer kişile-
rin ortak am

acı; tüm
 çocukların sağlık, eğitim

 ve 
bakım

 gibi alanlarda yüksek yararını sağlam
aktır. 

Bunun içinde çocukların haklarını çok iyi bilm
ek, 

onların birer birey olduğunu kabul etm
ek ve öz-

verili davranm
ak ile hepim

iz yüküm
lüyüz.

Bir çocuk yetişirken en tem
el ihtiyacı yaşam

a 
hakkıdır. Ebeveynler olarak çocuğunuzun fiziksel 
ve psikolojik sağlığına oldukça önem

 gösterm
eli-

siniz. Çocuk yeterince beslenebilm
eli, özbakım

ına 
dikkat edilm

eli, sosyal güvenliği sağlanm
alıdır. 

Çok basit şeyler gibi görünsede dünyada hala 
tem

el haklarından yararlanam
ayan çok sayıda 

çocuk var. 

Anne babalar çocuklarını yetişitirirken eşit 
sorum

luluklara sahiptir. Çocuk yetiştirm
ek sa-

dece annenin görevi değildir. Babanın işlevinin 

çocuğun hayatındaki rolü asla yadırganam
az. Ço-

cuklar her iki ebeveynden ayrı yararlar sağlayarak 
en sağlıklı şekilde gelişim

 gösterecektir. Bir anne, 
babanın yerini tutam

azken bir baba da annenin 
yerini tutam

az. Bu nedenle ebeveynler çocukları 
üzerindeki etkilerini bilerek çocuk büyürken çok 
daha sorum

luluk üstlenm
elilerdir.

Bir çocuk zorunlu durum
lar ve kendinin fay-

dasını gerektirecek durum
lar haricinde ebeveyn-

leri ile yaşam
alıdır. Çocuklar en çok anne ve ba-

basına ihtiyaç duyar ve en çok anne ve babasının 
yanında kendini güvende hissederler.

Çocuklarınızın duygusal gelişim
ine destek 

verin. Belki de çocuklar konusunda en çok göz 
ardı edinilen konulardan biri de duygusal geli-
şim

leridir. Anne ve babanın koşulsuz sevgi ve ka-
bulü ile yetişen çocuklar ilerde daha sağlıklı ye-
tişkinler olarak toplum

a katılm
aktadır. 

Bütün çocukların eğitim
 alm

a hakkı vardır. 
Okul öncesinden başlanarak ebeveyn olarak ço-
cuklarınıza eğitim

 aldırm
akla hüküm

lüsünüz. Bu 
konuda cinsiyetçi tutum

 ile kız çocuklarının eği-
tim

 alm
a hakkından m

ahrum
 bırakm

am
alısınız. 

Çocuklarınız arasında ayrım
cılık yapm

am
a-

lısınız. Özellikle bazı ebeveynler kız çocuklarına 
karşı cinsiyetçi tutum

 sergileyebilm
ektedir ve bu 

durum
 ciddi bir ihlaldir. Kız çocuğuyla oynam

a-
m

a, ilgi alaka gösterm
em

e, yaşından daha bek-
lentili olm

a, fiziksel ve duygusal şiddette bulun-
m

a gibi davranışlar çocuğunuzun benlik ve kişilik 
gelişim

ine çok ciddi zararlar verir. Çocuğunuzun 
potansiyelini köreltir. 

Çocuğunuzun kendini ifade etm
e ve duy-

gularını söylem
e hakkı vardır. Kendini ifade ede-

bilen, hakkını arayabilen, bağım
sız bir çocuk ye-

tiştirm
ek tüm

 ebeveynler için oldukça önem
 arz 

eder. Bunun için küçük yaşlardan başlanarak, aile 
içinde çocuklarınıza söz hakkı verin, fikrini sorun, 

ÇOCUKLARINIZIN 
HAKLARI OLDUĞUNU 
BİLİYOR MUSUNUZ?

duygularını önem
seyin. Bu şekilde çocuğunuzun 

özgüveni gelişecek, aile içinde kendini değerli ve 
kabul görm

üş olarak tanım
layacaktır.

‘Oyun bir çocuğun en büyük işidir ‘der M
aria 

M
ontessori. Çocuklarınızın oyun oynam

a hakkı 
vardır. Çocuklar için oyun,  yem

ek yem
ek su iç-

m
ek kadar elzem

 bir iştir. Çocuk hayatı oyun ile 
deneyim

ler. Bir çok öğreti çocuklara oyun saye-
sinde kalıcı bilgi yerleştirir. Bu sebeple çocukla-
rınıza oyun oynam

aları içn bol bol fırsatlar ve-
rin. Bazen kendi başlarına, bazen m

ateryallerle, 
oyuncaklarla, bazen bir akranı ile bazen sizlerle 
bol bol oyun oynasın. 

Çocukların m
ahrem

iyet hakları vardır. Özel-
likle bedenleri ile ilgili konularda söz hakları 
olm

ası gerekm
ektedir. Çocuklara bedenlerinin 

tüm
 alanlarının özel ve kendilerine ait olduğu 

ve bedensel hakları olduğu konularında bilgi-
lendirm

eler yapılm
alıdır. Çocukları zorla öpm

eye 
kalkm

ayın. Birilerine zorla öptürm
eyin. Ö

perken 
izin isteyin. Reddediyorsa çocuğunuzu zorlam

a-
yın. Çocukları bedeni ile ilgili hiç bir zorlam

aya 
m

aruz bırakm
ayın. Tüm

 bu bedensel zorlam
alar 

çocuğun beden haklarına aykırıdır ve istism
ar-

dır. Aksi takdirde çocuk kendini oldukça kötü 
hissedecektir. Kendine saygı duyulm

adığı için 
bir başkasına da bu tarz  istem

ediği şeyler ya-

pabileceği konusunda kendinde hak görm
eye 

başlayacaktır.

Çocukların her türlü şiddet, ihm
al ve istis-

m
ardan korunm

a hakkı vardır. Ebeveynler olarak 
en tem

el sorum
luluklarım

ızdan biri de çocukları-
m

ızı korum
aktır. Bu tarz durum

ları yok saym
am

ak, 
çocuğunuzun yanında olm

ak bir çocuğun kendini 
güvende ve kendini kabul görm

esi için çok büyük 
önem

 taşım
aktadır. Gerekli durum

larda yasal yol-
lara başvurm

ak ve çocuğunuzun hakkını aram
ak 

en tem
el görevinizdir.

Çocuklarım
ıza kutlanacak  23 Nisanlar bı-

rakm
ak hepim

izin görevi. Çocuk olduklarını unut-
m

adan ancak bir birey olarak toplum
da var ol-

duklarını bilerek, haklarını önce biz yetişkinler 
kabullenelim

. Bu 23 Nisan Çocuk Bayram
’ında ço-

cuklara yaşlarının anlayacağı şekilde Çocuk Hak-
ları konusunda bilgilendirm

eler yapm
ak hepim

i-
zin sorum

luluğundadır.

Çocuk Hakları Sözleşm
esi Türkiye tarafın-

dan 4058 sayılı kanunla onaylanm
ış olup, Ba-

kanlar Kurulu’nun 23.12.1994 tarih ve 94/6423 
sayılı kararı ile 04.05.1995 tarihinden itibaren yü-
rürlüğe konm

uştur.

Özge Hıdıroğlu
Uzm

. Klinik Psikolog
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5000 Yıllık tarihe sahip olan  Ankara pek çok Uy-
garlığa ev sahipliği yapm

ış Türkiye'nin nüfus ola-
rak İkinci büyük kenti aynı zam

anda baş şehridir. 
Turizm

de 
Cazibe 

M
erkezi 

olm
am

akla 
beraber 

Ankara'ya çok değişik sebeplerle geziler yapm
ak 

m
üm

kündür .Uçakla özel araçla ya da otobüsle 
ulaşım

ın m
üm

kün olduğu şehir cum
huriyetin ku-

ruluşunda da kritik görev yapm
ıştır Ankara tarihi 

yapılarıyla ve kalıntılarıyla dikkat çekm
ekle bera-

ber bu kadar kırsal bir alan olm
asına rağm

en çok 
sayıda Park ve bahçesi m

esire yeri m
evcuttur.

Her yaş çocuk da gezilm
esi m

üm
kün olan şehrin 

en çok ziyaretçi olan yeri ulu önder Atatürk'ün na-
aşının yattığı Anıtkabir dir. Bu noktada size önerim

 
eğer vaktiniz varsa Ankara'yı hafta içi gezm

eniz 
.Genellikle iş için gelinen şehirde özellikle hafta 
sonu tatilini geçirm

ek isteyenler gerek m
esire yer-

leri gerekse tarihi alanlarını hucum
 etm

ektedirler  
Güne Bahçelievler'de 7 caddede bulunan kafelerin 
birinde güne kahvaltı ile başlayabilirsiniz. Anıtka-
bir'de aslanlı yoldan giriş sağlayabildiğiniz gibi 
arka giriş kapısından da giriş yapabilirsiniz gerek 
girişte gerekse otoparkında herhangi bir ücret 
ödem

iyorsunuz Zaten dışarıda park yeri bulm
ak-

ta oldukça güç oluyor Güvenlikten geçtikten sonra  
park yerine ulaşm

anız m
üm

kün Anıtkabir'de uzun 

zam
an geçirebilirsiniz fotoğraflar çekebilirsiniz ka-

labalık gruplarla gelm
eniz halinde önceden izin 

alıp tören yapıp m
ozoleye Çelenk de koyabilirsi-

niz isterseniz m
üzeyi Gezebilir İnönü'nün m

ezarını 
ziyaret edebilirsiniz çok yoruluesanız Anıtkabir'in 
içinde sizi m

isafir edebilecek bir de kafe m
evcut.

Anıtkabir Bahçelievler civarındadır buraya inm
iş-

ken bölgeye yakın olan yerleri gezm
e şansınız 

olabilir Kızılay'a inip Kızılay'ı dolaşabilir Ulus'a gidip 
Ulus  çarşısını görebilir ya da kaleye çıkabilirsiniz.
Zafer Anıtı Ulusta tüm

 heybetiyle sizi karşılıyor ola-
cak.Eski yerleşim

 m
erkezi olan bu bölgelerde hala 

yapılaşm
a yok gibi. Eski binalar kısm

en korunm
uş 

yenisini uygun olarak restore edilm
iştir Ulus'a in-

diğinizde Sam
anpazarı Ankara Kalesi Ham

am
önü 

M
ahallesi etrafındaki m

üzeleri gezm
e şansım

ız 
olabilir M

üzeler gitm
eden önce m

utlaka m
üzenin 

faaliyetleri ile ilgili bilgi alm
anızı öneririz Örneğin 

Erim
tan M

üzesi'nde çocuklarla ilgili aktiviteler ya-
pılm

aktadır . Bunun saatlerini öğrenebilirsiniz Et-
nografya M

üzesi M
edeniyetler M

üzesi görülebilir 
Ankara Kalesi'nin içinde alışveriş yapıp tarihi res-
toranlarda yem

ek yem
eniz m

üm
kün olabilir. Altın-

dağ Belediyesi'ne ait olan Ham
am

önü M
ahallesi'n-

de restore edilen bölge dikkat çekici.

TÜRKİYE’Yİ GEZİYORUM:
ANKARA

Anadolu M
edeniyetleri M

üzesi
Anadolu M

edeniyetleri M
üzesi

Anıtkabir
Anıtkabir

Özlem
 VAROL GÜNEŞ

Eski Yerleşim
 birim

lerinden biri olan bölgede 
tarihi konakları görm

e ve buradaki Osm
anlı dö-

nem
ine ait havayı yaşam

ak m
üm

kün M
ehm

et 
Akif Ersoy'un M

üzesi de ayrıca Tacettin Dergahı 
da Ham

am
önünü ilginç kılan eserler arasındadır 

M
uhsin Yazıcıoğlu'nun m

ezarı da bu bölgededir 
Ankara tarihi yanında m

esire yerleri ile de dikkat 
çeker Eym

ir Gölü M
ogan Gölü Ankara'nın nefes 

aldığı yerlerden bazılarıdır Yanı sıra daha küçük 

parklar var. Tunalı'daki Kuğulu Park, Papazın Bağı 
Dikm

en Vadisi Ahlatlıbel bu bölgelerde piknik ya-
pabilir bol oksijen alabilirsiniz. Arzu ederseniz çok 
sayıda m

üze var Cer m
odern Ziraat Bankası M

ü-
zesi İş Bankası M

üzesi, Atatürk M
üze, Devlet Resim

 
Heykel M

üzesi sayılabilecek m
üzeler arasındadır.

Özellikle çocuklarla Geliyorsanız M
TA n'ın tabiat M

ü-
zesi'ni görm

enizi öneririm
 pazartesi günleri kapalı 

olan bu m
üzeyi gelm

eden önce m
utlaka açık olup 

olm
adığını öğrenin Ankara'yı araçta gezm

eniz çok 
kolay olm

akla beraber belediyenin ulaşım
 araçları 

da çok güzel im
kanlar sunm

akta M
etro bağlantılı 

otobüsler ulaşım
 kolaylaştırm

aktadır buradan Bey-

pazarı'na gitm
işken 80 kat baklava yem

eyi unut-
m

ayın Beypazarı Kurusu da oldukça lezzetlidir ve 
pazarın havucu da çok öğünüdür rastlarsanız ha-
vucunu havuç suyunu m

utlaka denem
elisiniz şayet 

hala Ankara'da açsanız ve zam
anınızda varsa Bu-

gün de Nata Vega akvaryum
una Keçiören hayvan 

arkadan Sincan'da bulunan Harikalar diyarına gi-
debilirsiniz bu noktalar birbirlerine uzaktır üyüklük 
sıralam

asına göre ve hava koşullarına göre seçim
 

yapabilirsiniz Örneğin Harikalar Diyarı ve Keçiören 
Hayvanat Bahçesi m

utlaka güzel bir havada gezin 
. Nata Vega akvaryum

u ise kapalı bir m
ekana ol-

duğundan İstediğiniz zam
an gezebilirsiniz alışveriş 

m
erkezleri çok sayıda yine çok sayıda outlet'e bu-

lunm
akta Eğer tercihiniz buralarda gezm

e x Cepa 
Kentpark arcadıum

 Gordion A City Atakule forum
 

Nata Vega çok sayıda alışveriş m
erkezinden bazıları 

şayet kayak yapm
ayı seviyorsanız da Elm

adağ ka-
yak m

erkezi size keyif verecektir kışın hem
 m

angal 
yapm

ak için hem
 kaym

ak için güzel bir yer.

Ankara'ya genel turistlerin popüler noktalarından 
biri de Çankaya kalırız Kızılay Kuğulu Park Tunalı 
Hilm

i Caddesi civarıdır bu bölgede konaklayabi-
leceğiniz oteller çok sayıdadır ancak çok popüler 
bir bölge olduğu için gece geç saatlere kadar ka-
labalıktır ulaşım

 sorunu yaşayabilirsiniz çocukta 
zorlanabilirsiniz Robinson Blu Hotel ulaşım

ı kolay 
kısm

en kalabalığın dışında çocukla rahat konakla-
yabileceğiniz otellerden biridir yine Ankara'da çok 
sayıda kiralık ev bulm

a Şansım
ız da m

üm
kün Biraz 

Ankaranın dışına çıkm
ak isterseniz Çam

lıdere, Bey-
pazarı Ayaş, Haym

ana hem
 keyifle sokaklarında 

dolaşabıleceğiniz hem
 de  piknik alanı restaurant-

ları ve kam
p alanlarından faydalanıp güzel zam

an 
gecirebilrceğiniz bölgeler arasındadır.

Ankarayı araya çıkıştırm
ayın zam

an ayırın…..

Nataea Akaryum
Nataea Akaryum

Am
am

önü Satranç M
üzesi

Am
am

önü Satranç M
üzesi

Rahm
i Koç M

üzesi
Rahm

i Koç M
üzesi
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• 
D

ünyanın ilk anaokulu program
ını, 

1837 yılında A
lm

an eğitim
ci Fried-

rich Froebel başlatm
ıştır.

Türkiye'de 
1908'de 

bazı 
illerde 

görülm
e başlayan anaokulları 1912-

1913 yıllarında ilk kez resm
i olarak 

kurulup yaygınlaşm
aya başlam

ıştır.

YA
PA

 1981 yılında “YA
yın PA

zarla-
m

a” olarak okul öncesi için kitaplar 
ve setler yayınlam

ış, daha sonra 
“YA

şam
 PA

ylaşım
” adı ile okullaş-

m
ıştır ve 40 yıldır okul öncesi dö-

nem
inde ki çocuklara ve velilere 

hizm
et verm

ektedir.

• 
 Guinness Rekorlar Kitabı’na göre 
dünyanın en büyük okulu 39 bin 437 
öğrencisi ve 2 bin 500 öğretm

eniy-
le H

indistan’ın Lucknow kentindeki 
M

ontessori Şehir O
kulu.

• 
İtalya’nın Torino kenti ise dünyanın 
en küçük okuluna sahiptir. Bir öğ-
rencisi ve bir öğretm

eni vardır.
• 

Çin’in bazı bölgelerinde ebeveynler 
çocuklarını 

bir 
anaokuluna 

yazdırm
ak için birkaç gün öncesinden 

anaokulunun 
bahçelerinde 

çadır 
kurarak kayıt sırasını yakalam

aya 
çalışıyorlar!

• 
D

ünyada en fazla ödevi Çin’de ki ço-
cuklar yapıyor. H

aftada ortalam
a 

14 saat.

• 
Finlandiya’da eğitim

 kurum
ların-

da son derece sıra dışı bir yön-
tem

 uygulanıyor. Ö
zel olarak eği-

tilm
iş olan köpekler, çocukların 

okum
a alışkanlıklarının gelişm

e-
sine 

yardım
 

ediyor. 
Köpeklerle 

çalışan çocukların okum
a alışkan-

lıkları 
kadar 

özgüvenlerinin 
ve 

yaratıcılıklarının da arttığı gö-
rülünce, proje resm

i m
üfredata 

eklenm
iş.

• 
N

ijerya’da 
M

akoko 
toplum

unun 
yerel m

im
arisi ile yenilikçi tekno-

lojilerini bir araya getiren “yüzen 
okul” 

projesi, 
bölgedeki 

eğitim
 

problem
lerine çare bulm

aya çalı-
şıyor. O

kul olarak kullanılacak olan 
bu üç katlı yapı, 256 plastik varilin 
üzerinde duruyor ve üçgen priz-
m

alar şeklinde tasarlanıyor. M
al-

zem
e olarak tahta kullanılıyor ve 

yapıların ihtiyacı olan enerji güneş 
panelleriyle sağlanıyor. Bu okulda 
yaklaşık 100 öğrencinin eğitim

 al-
m

ası am
açlanıyor.

• 
E-Bay, 

Google, 
A

pple, 
Yahoo 

ve 
H

ewlett-Packard 
gibi 

teknoloji 
devleri, 

çocuklarını 
teknolojiden 

arındırm
aya çalışıyor. Bunun için de 

teknolojisiz okulları tercih ediyor-
lar. Bu okullarda bilgisayar ekranı 
ya da akıllı tahtaların yerini eski 
karatahta, cetvel, m

akas, tebeşir, 
kürek, dikiş iğnesi, fırça ve çam

ur 
alıyor.

Elif ÇOLAK
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Erken çocukluk dönem
i 

olarak nitelendirdiğim
iz 0-6 yaş arası süreç, 

çocuk gelişim
i için en önem

li evrelerden biri ola-
rak değerlendirilir.  Bu dönem

 okul öncesi eğitim
 

sürecine denk gelm
ekle birlikte çocuk, aile, top-

lum
 ve gelecek için önem

li evrelerdendir.

Psikoloji alanı için bir çok katkı sağlam
ış 

olan Sigm
und Freud,Erik Erickson,Jean Piaget gibi 

isim
ler geliştirdikleri kuram

larında gelişim
inin ilk 

6 yılının kişilik ve ruhsal gelişim
i için hayati önem

 
taşıdığını ve bu yıllardaki yaşantıların insan öm

-
rünü etkilediğini ortaya atm

ışlardır. Nitekim
 o ku-

ram
lar bugün hala kabul görüyor ve takip edili-

yor. Çocukluk dönem
inin geçtiği yaşam

 ve çevre 
koşullarına bağlı beyin işlevselliğini araştıran ça-
lışm

alarda oyun oynam
ayan ve çok az dokunulan 

çocuklarda beyin gelişim
inin akranlarında %

20
-30 daha az olduğu da kanıtlanm

ıştır. 

Uzm
anlara göre 0-2 yaş ağırlıklı olm

ak üze-
re yaşam

ın ilk altı yılı beyin hücrelerinin gelişim
i 

açısından çok verim
lidir. 

Nörolojik Gelişim

Erken çocukluk dönem
i büyüm

e ve gelişi-
m

in (sosyal, fiziksel, duygusal, zihinsel) en hızlı 
olduğu evredir. Bu dönem

de çocuklar gelişm
eye, 

değişm
eye açıktırlar ve beyin gelişim

inin önem
li 

bir kısm
ı tam

am
lanm

aktadır.

Nöronlar arasındaki bağlantı noktaları olan 
“sinaps” ların oluşum

u da erken yaşlarda hızlıdır. 
Çocuğun deneyim

ledikleri, çevresindeki uyarıcılar 
sinapsların oluşum

unda önem
li olduğu için, bu dö -

nem
de çocuğun çeşitli uyarıcılarla karşılaşm

ası, iyi 
bir eğitim

 alm
ası gelişim

i açısından önem
lidir. Nöro -

lojik gelişim
i en önem

li destekleyicisi dokunm
ak ve 

tem
astır. Dokunulm

adan büyütülen çocukların nöro -
lojik gelişim

leri yavaşlam
akta hatta durabilm

ektedir. 
O nedenle bu dönem

e denk gelen etkileşim
 ve bu 

etkileşim
in kalitesi de büyük önem

 kazanm
aktadır.

Sosyal Gelişim

Erken yaşlar çocuğun çevreden en fazla etki-
lendiği yaşlardır. Çocuğun yakın çevresi (anne baba 
), çevre ile etkileşim

i de gelişim
 sürecinde önem

li 
bir etkiye sahiptir. Bu dönem

de, çocuklar anne ba-
balarından, arkadaşlarından, çevrelerinden birçok 
beceriyi öğrenm

ektedirler. Bu dönem
de çocuklar 

çevresindeki kişileri taklit ederler. Yaşadıkları tecrü-
beleri oyunlarında tekrar edip anlam

landırm
aya ve 

içselleştirm
eye çalışırlar. Karalam

a, resim
 ve oyun 

çocuğu anlam
ak için yegane iletişim

 araçlarıdır. 
Yine duyguların farkına varılm

ası ve yönetim
inin 

tem
elleri bu dönem

de atılır. Anne veya bakım
 ve-

ren kişilerin çocuğun duygularını aynalayarak ayırt 
etm

esine ve yönetm
esine yardım

cı olm
ası öm

ür 
boyu sürebilecek bir yetinin gelişim

ine öncü olur. 

Eğitim
 yaşam

ının ilk basam
ağı olan okul ön-

cesi eğitim
, çocukların gelişim

 süreci açısından 
çok önem

lidir. Özgüvenli, girişim
ci, sosyal bireyler 

yetiştirm
enin yolu okul öncesi eğitim

den geçiyor. 

Çocuk geliştikçe ve kendini ifade etm
eye 

başladıkça sadece anne baba ile olm
ak ona yet -

m
em

eye 
başlam

aktadır. 
Bugünün 

dünyasında 
çocuklar daha m

eraklı ve daha öğrenm
eye açık -

tırlar. Çocuğun sağlıklı olarak gelişebilm
esi ve en 

önem
lisi bağım

sız bir birey haline gelebilm
esi için 

okul öncesi eğitim
 çok önem

lidir. Yapılan birçok 
araştırm

a okul öncesi dönem
de çocuğun çok hız -

lı ve etkin öğrendiğini gösterm
ektedir. Çocuk için 

uygun fiziksel ve çevre koşulları ile birlikte sağlıklı 
etkileşim

 ortam
ının oluşm

ası onun daha hızlı ve 
başarılı bir gelişim

 sağlam
asına yardım

cı olur.

Sonuç olarak okul öncesi eğitim
 çocuğunu-

zu bilişsel, sosyal, dil gelişim
lerini desteklerken 

edinilen her olum
lu ya da olum

suz deneyim
 ile 

çocuğunuzu ruhen besleyen de bir olgudur.

Gülşah ÖZBEY
Psikolog

ERKEN ÇOCUKLUKTA
0-6 YAŞIN ÖNEMİ

1982 yılında eğitim
ci kurucuları ile kırtasiye sektörüne başlayan firm

a-
m

ız çalışm
a ağına 1995 yılında G

aziantep Ya-Pa okul öncesi franchise 
bayiliğini de ekleyerek bugün T

ürkiye’deki sayılı büyüklükteki firm
alar 

arasındaki yerini alm
ıştır.

2000 m
2 işyeri, 3 şube, geniş kadrosu ve on binlerce çeşit kitap, kırta-

siye, oyuncak, okul donanım
ı çeşidi ile kalite, yenilik, hizm

et anlayışı ile 
sektörde söz sahibi olan önem

li firm
alardan biridir. O

kul öncesi,  erken 
çocukluk dönem

i, kitap, kırtasiye, rehber kitap, büro, okul donanım
 m

al-
zem

eleri, oyun grupları, hobi ürünleri, oyuncak ürün yelpazem
ize her ge-

çen gün yenilerini eklem
ekteyiz. 

2017 yılından itibaren tem
el.com

.tr web sitem
izde kitap kırtasiye ve oyun-

cak kategorilerinde binlerce çeşit ürünle yüz binlerce m
üşteriye ulaşıyoruz. 

En uygun fiyat, hızlı kargo, kolay iade ve değişim
 ve m

üşteri hizm
etlerim

izle 
e-ticarette fark yaratm

aya devam
 ediyoruz.

“Eğitim
 Tem

el’den Başlar” ilkesi ile 39 yılıdır sektöre öncülük eden Tem
el 

Ltd.Şti. nde okul donanım
 ihtiyaçları, bahçe, büyük grup oyuncaklar, zengin 

kırtasiye çeşidinin yanında m
uazzam

 bir eğitici oyuncak çeşidi bulacaksınız.
Bilim

sellik ilkesinden ödün verm
eden çalışan, her zam

an yenilikçi, araştırm
a-

cı ve farklılıkları sunan firm
am

ızda “çocuğun yararına olan her şey” yaklaşım
ı 

ile doğal, sağlıklı, çocuk dostu ürünler bulacaksınız.
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Çocukların Hayalleri
Şim

di Çok Daha Renkli!
Play-D

oh Kırtasiye olarak hem
 öğretm

enlerin hem
 çocuk-

larım
ızın hayatını kolaylaştırm

ak, güzelleştirm
ek ve renk-

lendirm
ek adına evde, okulda her zam

an yanınızdayız.
Kırtasiye sektörünün köklü ve lider firm

alarından CEREN
 

A
.Ş tarafından üretilen ve satışa sunulan Play-D

oh Kırtasi-
ye ürünleri, canlı ve yoğun renkleriyle çocuklarım

ızın hayal 
dünyalarını daha renkli ve eğlenceli hale getirm

ektedir.
U

ygun ve güvenilir geniş ürün çeşitliliği, çocukların hem
 

derslerde hem
 de çeşitli aktiviteler yaparken eğlenerek 

keşfetm
esini ve öğrenm

esini sağlıyor. Ü
stelik silgi ile sili-

nebilen artık oluşturm
ayan, kokusuz, elde ve giyside leke 

bırakm
ayan ürünlerim

iz sizler kadar, anne ve babalardan 
da tam

 not alıyor. M
um

 boyadan keçeli kalem
e, yüz boya-

sından sulu boyaya, yapıştırıcıdan elişi kağıdına çocukların 
okulda ihtiyaç duyabileceği çeşit çeşit ürünler sunan m

arka 
sağlığa zararlı hiçbir m

adde içerm
iyor. D

ersleriniz ve öğ-
rencileriniz için güvenle tercih edebilir ve önerebilirsiniz.
Böylelikle okul alışverişi denildiğinde, akla ilk gelen “güveni-
lir” m

arkalar arasında yer alan Play-D
oh Kırtasiye, siz kıy-

m
etli öğretm

enlerim
izin de sayesinde Türkiye ve dünyada 

çocukların hayal dünyasını renklendirm
eye devam

 edecek. 
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