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Sevgili Okuyucularımız,  

 

Yeni bir sayı ile karşınızdayız. Yeni sayımızda yine sizlere çocuklarınızla 

ilgili birçok alandan yazılara yer vermeye çalıştık.   

 

Son dönemde pandemi ile daha sık görülmeye başlanan Gece Te-

röründen, çağımızın en önemli sorunlarından olan boşanmaya, Diya-

bet hastalarının beslenmesinden çocuk sporcuların beslenmesine bir 

çok alanda yazılar hazırlandı. Bunların yanında sizlere yeni bir yazı 

dizisi de hazırladık. Çocukluk Tarihi konulu bu yazı dizisini Tarihçi ve 

Eğitimci Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer hazırladı. Bu sayı ile başlayan yazı-

larımız gelecek sayılarda da devam edecektir.  

 

Sevgili Ferhat Atik yine nefis bir röportaja imza atarak ülkemizin başa-

rılı doktorlarından Dr. Serkan Dağdelen ile keyifli bir röportaj kaleme 

aldı.  

 

Yine çocuklarımızın temel sorunlarına yönelik kitap önerisi ve çocuk-

ların dikkat becerilerinin geliştirilmesi için oyuncak önerileri ve keyifle 

aile içerisinde yapabileceğiniz etkinliklere yer vermek istedik.   

 

Biz dergimizi hazırlarken çok keyif aldık. Umarım siz de okurken keyif 

alırsınız.  

 

Keyifli okumalar dilerim... 

 

 

Dr. Erdem Beyoğlu 

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi  

Ailemiz Dergisi Editörü 
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Çocuklarda Gece Terörü 
Çocuk ve Ergen Psikiyatristi 

Dr. Erdem Beyoğlu 
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Uyku, bebeklik döneminden itibaren sü-

rekli değişmekte ve zamanla olgunlaşıp 

düzenli bir şekle girmektedir. Bebekler 

günde 16 – 17 saat uyurken giderek uyku 

zamanları azalmaya ve uyanıklık süreleri 

uzamaya başlar. Böylelikle uyku – uyanık-

lık düzenleri gelişir.  

 

Çocuklardaki uyku düzeni gelişimi sırasın-

da birçok sorun görülmektedir. Ancak bu 

sorunlar içerisinde aileleri en çok endişe-

lendiren durumların başında Uyku Terörü 

gelmektedir.  

 

Uyku Terörü, aslında çocukları olduğu ka-

dar aileleri de olumsuz yönde etkilemek-

te ve onlarda ciddi kaygılara neden ol-

maktadır.  

 

Gece Terörü Nedir?  

 

Gece Terörü, sıklıkla okul öncesi çocuk-

larda görülen ancak bazen de ilkokul 

çağı çocuklarında görülebilen uyku bo-

zukluklarından birisidir.  

 

Temelde çocuğun uykuya dalmasının 

ardından ortaya çıkan bir tablodur. Ge-

nellikle uykuya daldıktan 1 saat sonra, 

derin uyku sırasında görülmektedir. Ge-

nellikle kısa sürer. Sıklıkla 3 ila 5 dakika sür-
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mekle birlikte bazen 45 dakikaya kadar 

uzadığı da görülmektedir.  

 

Gece Teröründe, çocukta uyku sırasında 

aniden ortaya çıkan; 

 

Kontrol edilemeyen ağlama, 

 Korku hali,  

 Terleme,  

 Titreme, 

 Hızlı nefes alma, 

 Şaşırmış veya ifadesiz bakışlar gözlen-

mektedir. 

 

Gece Terörü sırasında çocuk etrafındaki-

lerin farkında olmamakta ve etrafındaki-

leri tanımamaktadır.  

 

Gece Terörünün ortaya çıkmasının ardın-

dan çocuk yeniden uykusuna döner ve 

uyur. Ertesi gün ise, anne babasının aksi-

ne, herhangi bir şekilde olayları hatırla-

maz.  

 

Sıklıkla stresli yaşam olaylarına maruz ka-

lan ve mutsuzluğu olan çocuklarda daha 

sık görülmektedir. Bunun yanında fazla 

yorgun olan veya fazla ekran maruziyeti 

olan çocuklarda da sık olarak görülmek-

tedir.  

 

Tedavi 

 

Gece Terörünün en iyi tedavisi olgunlaş-

madır. Zamanla olgunlaşan çocuk derin 

uyku sırasında belirti göstermemeye baş-

lar. Bunların yanında mutsuzluğun ve 
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kaygıların eklendiği tablolarda çocuğun 

rahatlatılması ve uykusunun düzene so-

kulabilmesi amacıyla çocuğun yaşına ve 

durumunun ciddiyetine bağlı olarak ilaç 

tedavileri de kullanılabilmektedir.  

 

Ailelere Öneriler 

 

Gece Terörü olduğunda, ailelerin sakin 

olması çok önemlidir. Ortaya çıkan tab-

lonun kısa süreli ve geçici olduğunu unut-

mayınız.  

 

Gece Terörü sırasında çocuğunuzu uyan-

dırmaya çalışmayınız. Bu onu gereksiz ye-

re hırpalamanıza neden olabilir.  Tablo-

nun hafiflemesinin ardından çocuğunu-

zun kendiliğinden uyuyacağını unutmayı-

nız.  

 

Gece Teröründe temel hedefinizin çocu-

ğun kendisine zarar vermesini engelle-

mek olduğunu unutmayınız.  

 

Gece Terörü zamanla çocuğunuzun ol-

gunlaşması ile kendiliğinden geçecektir 

ancak bazen aşırı yorgun olma, stresli ya-

şam olayları gibi nedenlerle daha sık bir 

şekilde de karşınıza çıkabilmektedir. Böy-

le zamanlarda Gece Terörüne karşı hazır-

lıklı olmanız sizlerin olaylara daha kolay 

müdahale etmenizi ve daha sorunsuz 

geçirmenizi sağlayacaktır.  

 

Çocuğunuzun Gece Terörü durumu bit-

tikten sonra ise iyi bir uyku düzeni geliştir-

mesi için alttaki önerileri uygulayabilirsiniz.  

 

İyi bir uyku düzeni için; 

 

Uykuya hazırlık her zaman önceden baş-

lar. Yani uyku saatini önceden belirleme-
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niz ve ona uygun şekilde davranmanız 

uyku davranışının ve rutinin gelişmesini 

kolaylaştıracaktır. Ayrıca çocuğunuzun 

sağlıklı gelişimi için yanında yatmamanız 

gerektiğini unutmayınız. Yanında yatma-

nız kısa vadede değil ancak orta ve uzun 

vadede sağlıklı uyku düzeni kazanmasını 

ve özgüveni yerinde birey olmasını en-

gelleyecektir.  

 

Gün içerisinde; 

 

 Gün içerisinde çocuğunuzun fazla 

uyumasına fırsat vermeyiniz.  

 

 Gün içerisinde fiziksel aktivitelere ağır-

lık vermeniz ve ekran zamanını kısıtla-

manız yorulmasına ve uykuya geçişi-

ne kolaylık sağlayacaktır.  

 

Yatmadan önce; 

 

 Uyku saatinden yarım saat önce ev-

de gerekli düzenlemeleri yapmanız 

için ekranları kapatmanız ve ilgi çekici 

aktiviteleri bitirmeniz gerekmektedir.  

 

 Son yarım saat içerisinde diş fırçala-

ma, tuvalete gitme gibi uyku öncesi 

rutinleri uygulamanız çocuğunuzun 

motivasyonunu arttırmaktadır.  

 

 Geceleri uykularını düzenlenmeye 

yardımcı olmak için mümkün oldu-

ğunca sessiz, sakin ve loş bir ortam 

hazırlayınız.  

 

 Uyanıp sizi çağırdığında her zaman 

yanına gitmeyiniz ve cevap vermeyi-

niz. Biraz ertelemeye ve gerçek ihtiya-

cına göre davranmaya çalışınız.  

 

 Çocuğunuzun odasına gitmek yerine 

orada olduğunuzu hissetmesine yar-

dımcı olun. Gitmeniz gerekirse de 

uzun kalmamaya özen gösteriniz.  

 

 Yanından yavaş yavaş uzaklaşmaya 

çalışın ve mutlaka konuşurken oda-

dan ayrılacağınızı ama yakınlarda 

olacağınızı belirtin.  



 

 

Boşanma Sonrasında  

“Birlikte Ebeveynlik” 
Klinik Psikolog  

Müge Şule İlbuldu 
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Boşanmaların artması ‘Birlikte Ebeveynlik’ 

kavramını da beraberinde getirmiştir.  

 

Birlikte ebeveynlik, ayrılmış iki ebeveynin 

çocuklarına birlikte baktığı bir aile duru-

mu olarak tanımlanır.  

 

Etkili bir ‘birlikte  ebeveynlik’ sizin ve ço-

cuklarınızın boşanma sürecini çok daha 

rahat atlatmasını sağlar. Eski eşinizle ço-

cuklarınız için ‘birlikte ebeveynlik’ yap-

mak; saygılı ve işbirliği içinde bir ilişki sür-

dürmek, onların yeni duruma uyum sağ-

lamasına yardımcı olacaktır.  

  

Çift olmaktan ‘birlikte ebeveynlik’e geçiş 

hemen gerçekleşmeyecektir. Sizin ve di-

ğer ebeveynin yalnızca ‘ortak ebeveyn’ 

olarak iletişim kurmayı öğrenmesi biraz 

zaman alacaktır. 

Bazen ayrılmış ebeveynler çocukları hak-

kında tartıştıklarında, mesele aslında ço-

cuklarla ilgili değildir. Tartışmaları kendile-

riyle ilgili olabilir.  Çocukları aracılığıyla 

birbirlerini kontrol etmeye çalışıyor olabi-

lirler.  Bu nedenle diğer ebeveyn hakkın-
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daki duygularınızı çocuklarınızla ilgili duy-

gularınızdan ayırmanız, hem çocuklar 

hem de sizin ebeveynlik rolünüzü kolay-

laştırmak adına önemlidir.   

 

Eşler birbirlerini suçluyor, ayıplıyorsa ço-

cuk bu mesajları içselleştirebilir. Ayrıca, 

bu suçlamalar çocuğu taraf tutmaya 

zorlar. Ebeveynlerinden biriyle iletişimi 

kesmeleri için zorlanan çocuklarda trav-

matik sonuçlar görülür. Kızgınsanız ve eski 

eşinizle çözmeniz gereken bir sorun var-

sa, bunun için çocuğunuzdan uzak uy-

gun bir yer ve zaman seçmelisiniz. 

Çocuklarınızın taraf tutmasını istemek, 

onları pazarlık kozu olarak kullanmak, eski 

eşi çocuklarla tehdit etmek ve çocuklar 

aracılığıyla haberleşmek yapılan önemli 

yanlışlardandır.  

 

Çocuklarınızı arabulucu yapmayın.  

 

Çocuk varsa, çiftler sonsuza dek birbirleri-

nin hayatında olduklarını unutmamalıdır. 

Siz, anneleri veya babaları olarak, daima 

çocuğunuzun hayatının bir parçası ola-

caksınız. Çocuklarınızın doğum günü, 

mezuniyeti, evliliği gibi özel günlerinde 

birlikte olmanız gerekecek. Bir gün ortak 

torunlarınız olacak. Eski eşinizle ilgi-

li  çatışmanızın tüm aileyi olumsuz etkile-

yeceğini aklınızdan çıkarmayın. Her ço-

cuk iki ebeveyni hak eder. 

 

Birlikte Ebeveyn Olmak 

 

 Eski eşinizle ilişkinizi yeniden tanımla-

yın.  Artık karı koca olmayabilirsiniz, 

ancak her zaman çocuklarınızın ebe-

veynleri olacaksınız. Bu nedenle, ileri-

de yaşanacak çatışmaları minimize 

etmek için; ortak ebeveynlik kuralları-
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nı içeren, üzerinde anlaşmaya varılmış 

bir ebeveynlik planı oluşturun. 

 

 Eski eşinizle, onun sizinle nasıl iletişim 

kurmasını istediğinizi konuşun.  Telefon 

veya mesajlaşmayı seçebilirsi-

niz.  Avukatlarınız aracılığıyla da ileti-

şim kurmaya devam edebilirsiniz. 

 

 Birlikte ebeveynliği bir iş ilişkisi olarak 

tanımlayabilirsiniz.  İş, çocuklarınıza 

birlikte ebeveynlik yapmaktır.  İş ilişki-

leri karşılıklı kazanca dayanır.  Duygu-

sal bağlılıklar ve beklentiler yoktur. Ba-

şarılı bir iş iletişimi açık ve doğrudan-

dır, randevular planlanır, toplantılar 

yapılır, gündem sunulur, işe odaklanı-

lır, iletişim resmi, kibardır ve anlaşma-

lar açık, nettir. İş yaptığınız insanları 

sevmenize gerek yoktur, ancak iş 

yapmak için olumsuz duyguları bir ke-

nara bırakmanız gerekir. 

 

 Sizin ve diğer ebeveyn arasındaki 

toplantılar belirli zamanlarda tarafsız 

bir yerde (örneğin bir kafede) yapın 

ve konuların bir listesi olsun. 

 

 Siz ve diğer ebeveyn birbirinizle kişisel 

veya duygusal bir ilişki içinde değilsi-

niz. 

 

 Siz ve diğer ebeveyn, ebeveynlikle 

ilgili olmadığı sürece, kendinizle ilgili 

kişisel bilgi paylaşmayın. Ortak ebe-

veynler arasında paylaşılması gere-

ken tek bilgi çocuklarla ilgili bilgilerdir. 

 

 Asla arkadaş olamayabilirsiniz. Ancak 

sorunları nasıl çözmeniz gerektiğini 

öğrenmeniz gerekir. 

 

 Mümkünse büyük kararlar alırken yüz 

yüze görüşün. 

 



 

 

SAYFA 14 AİLEMİZ  SAYI 52 YIL  5  

 Eski eşiniz sizi  üzecek bir şey yaptığın-

da hemen mesaj göndermek yerine, 

bir yere şikayetlerin listesini yazıp bir 

süre bekletin. Göreceksiniz bir süre 

sonra çoğu önemini kaybetmiş ola-

cak. 

  

Yas Aşamaları 

 İnkar 

 Öfke 

 Pazarlık 

 Depresyon 

 Kabul 

  

Ayrılık, bir kayıptır. Ve muhtemelen haya-

tınız için planladığınız şey değildir. Yeni 

rolünüze geçiş aşamasında birçok farklı 

duygu hissedebilirsiniz, bunlar doğal-

dır.  Duygularınız öfke, korku, kıskançlık, 

kaygı, üzüntü, belirsizlik, suçluluk, utanç 

ve yalnızlıktan rahatlama, heyecan, 

umut ve hatta mutluluğa kadar değişe-

bilir. Bir duygudan diğerine geçebilirsiniz. 

Kendinize karşı şefkatli olun ve duyguları-

nızı kabul edin. Zamanla her şey yoluna 

girecektir. 

 

Siz ve eski eşiniz muhtemelen bu duygu-

ları farklı zamanlarda yaşayacaksı-

nız.  Genellikle, ilişkiyi bitirmeye karar ve-

ren eş, daha erken yas tutmaya başlar. 

 

Nasıl hissettiğinizi ve nasıl başa çıktığınızı 

düşünmek önemlidir.  Kendinize şu sorula-

rı sorun: 

 

1. Ne hissediyorum?   

 

2. Yas tutma sürecinin neresindeyim?  

 

3. Duygularımla başa çıkmak için ne ya-

pıyorum? 

 

4. Başa çıkmak için başka ne yapabili-

rim?  (Örneğin, bir arkadaşımla konuşabi-

lir, okuyabilir, gönüllü olarak çalışabilir, bir 

koroya katılabilir, bir danışmanla konuşa-

bilir, yeni arkadaşlar edinebilir, egzersiz 

yapabilir, mutlu olacağım yeni bir hobi 

bulabilir miyim?). 

 

5. Bir yıl içinde hayatımda nerede olmak 

isterim? Oraya gitmek için ne yapmam 

gerekir? 

 

Çocuklarınız için güçlü olmak ve onları 

desteklemek için kendinize dikkat etme-

niz gerekir.  

 

Son birkaç ipucu: 

 

 Kendinize karşı sabırlı olun.  

 

 Sağlığınıza dikkat edin.  İyi yemeye, iyi 

uyumaya ve egzersiz yapmaya çalı-

şın. 

 

 Ayrılıkla hayatınızın bir bölümünü ka-

panır ama aynı zamanda başka bir 

bölümü başlar.  

 

 Umutlu olun. 

 



 

 

Çocuk Sporcularda Beslenme 
Sporcu Diyetisyeni  

Emine Ömerağa 
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Beslenme genç sporcuların performans-

ları yanında genel sağlıkları açısından da 

önemli rol oynamaktadır.  

 

Uygun büyüme, gelişme ve olgunlaşma-

nın sağlanabilmesi için çocuk ve adöle-

sanların en başta yeterli enerji alımını op-

timize etmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç-

lar aynı zamanda antrenman sırasında 

harcadıkları enerji de göz önünde bulun-

durularak arttırılmalıdır. Örneğin genç 

sporcular egzersiz sırasında daha çok ya-

ğı yakıt olarak kullanmakta olup glikojen 

depoları daha küçük olduğundan glikoli-

tik kapasiteleri çok daha azdır. Bu da 

sporcuların karbonhidrat ihtiyacını azal-

tarak, yağ oksidasyon kapasitesini artır-

maktadır.  

Termoregülasyonda da farklılıkları bulu-

nan sporcularda akut sıvı kayıpları veya 

dengesizlikleri meydana geldiğinde per-

formans olumsuz etkilenmektedir. Bu yüz-

den özellikle de uzun süren egzersizlerde 

karbonhidrat ve sıvı alımı önem arz et-

mektedir.  

 

Tüm makro (karbonhidrat, protein, yağ) 

ve mikro besin öğeleri (vitaminler ve mi-

neraller) ile sıvı alımının egzersiz öncesi, 

sırası ve sonrası alınan besinin ve sıvının 

ayarlanması genç sporcularda elzemdir. 

 

Atletik performansın maksimize edilebil-

mesi için yorgunluğun, hastalık ve sakat-

lanma riskinin azaltılması ve fiziksel gelişi-
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min olması gereken standartlarda de-

vam etmesi gerekmektedir. Yeterli ve 

dengeli enerji alımı sağlanamadığında 

büyüme gelişmede gerileme, boy kısalığı, 

mensturasyonda bozulma ve kas kaybı 

gibi olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir.  

 

Egzersiz sırasında harcanan enerji açığı-

nın yerine konması durumunda antren-

man adaptasyonu gelişmekte ve topar-

lanma daha çabuk sağlanmaktadır. Tam 

tersi enerji alımının fazlalığı da aşırı kilolu 

olma durumu ve obesiteye sebep ol-

maktadır. 

 

Ergenlik çağı öncesi erkek ve kız bireyle-

rin alması gereken minimum besin değer-

leri benzerdir. Adölesanlıkta ise yaşa, ak-

tivite düzeyine, büyüme hızına ve fiziksel 

olgunluğa bağlı farklılıklar göstermekte-

dir. Örneğin 30 kg bir kız ile 60 kg bir erke-

ğin 1 saat boyunca aynı egzersizi yaptığı 

durumda dahi harcadıkları 

enerji eşit değildir. 

 

Karbonhidratlar en önemli 

enerji kaynaklarından biridir. 

Besinlerle alınan karbonhid-

rat karaciğer ve kaslarda 

depolanmakta ve egzersiz 

sırasında enerji için kullanıla-

bilmektedir.  

 

Genç sporcuların enerji açığını tamamla-

yabilmesi için, tam tahıllı ürünler, sebze, 

meyve, süt, yoğurt gibi besin kaynakların-

dan destek sağlanmalıdır. Elit sporcular-

da egzersiz öncesi, sırası ve sonrası kar-

bonhidrat alımı performansta maksimum 

potansiyele ulaşmak için önemlidir.  

 

Sporcunun içinde bulunduğu antrenman 

düzeyi spor diyetisyeni tarafından sapta-

nıp, uygun miktarlar ayarlanmalıdır. Ör-

neğin egzersiz sırasında karbonhidrat alı-

mı ona destek mi sağlayacak yoksa kilo 

almasına mı neden olacak? Elit olmayan 

sağlıklı sporcularda 60-75 dakikaya kadar 

olan orta şiddetteki egzersizlerde antren-

man sırasında karbonhidrat alımına ge-

rek yoktur. Sadece su ile antrenmanı ta-

mamlayabilmektedirler. Sıcak ve nemli 

ortamlarda veya aşırı ter kaybı olan bi-

reylerde terle kaybedilen elektrolitlerin 

yerine konması gerekebilmektedir. 

 

Proteinlerin en önemli görevlerinden biri 

kas yapımı ve onarımıdır. Sırasıyla en iyi 

protein kaynakları; yumurta, süt ve süt 

ürünleri, et, tavuk, balık, kuru baklagiller 

ve yağlı tohumlardır. Özellikle egzersiz 

sonrasında (ilk 2 saat) genç sporcuların 

kana çabuk karışan sıvı formda (ayran, 

süt, protein destekli süt.. vb gibi.) protein 

kaynaklarından destek alması egzersiz 

sırasında oluşan kas deformasyonunu to-

parlayacaktır.  

 

Yağ alımının A, D, E ve K vi-

taminlerinin emilimi dışında 

vücutta daha birçok elzem 

görevleri bulunmaktadır.  

 

Sporcular ile sedanter birey-

lerin yağ alım önerileri ben-

zerdir. Doymuş yağdan yük-

sek besin alımı sınırlandırılmalıdır. Aşırı 

yağlı etler, fazla tereyağı tüketimi, saka-

tat tüketim sıklığı, işlenmiş etler (sosis, sa-

lam, pastırma, bolibif, sucuk..), hazır pa-

ket ürünler (pastalar, bisküviler), yüksek 

yağlı peynirler doymuş yağ açısından 

zengin besinlere örnek olarak verilebilir-

ler. Genel sağlık için daha faydalı yağ 

asitleri içeren yağsız et ve tavuk, balık, 

yağlı tohumlar ve sert kabuklu çerezler, 

zeytinyağı gibi besinler beslenmede  

Tüm makro 

(karbonhidrat protein 

yağ) ve mikro besin 

öğeleri (vitaminler ve 

mineraller) ile sıvı 

alımının egzersiz öncesi 

sırası sonrası alınan 

besinin ve sıvının 

ayarlanması genç 

sporcularda elzemdir. 
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maksimize edilmelidir. 

 

Ayrıca birçok vitamin ve mineral optimal 

sağlık için önemlidir.  

 

Genç sporcuların mutlaka kalsiyum, D 

vitamini ve demir alım miktarlarına, kemik 

sağlığı, kas kasılması ve daha birçok 

önemli fonksiyon açısından önem verme-

si gerekmektedir. Örneğin 8 yaşında bir 

genç sporcunun günde 1000mg kalsi-

yum alması gerekirken 18 yaşında bir 

sporcunun günde 1300 mg Kalsiyum al-

ması gerekmektedir. Adamızda genellik-

le birçok sporcuda kanda D vitamini se-

viyesi çok düşüktür. Bunun sebepleri ara-

sında; D vitamininden zengin besin tüke-

timi azlığı (yağlı balıklar, yumurta sarısı, 

kırmızı et, karaciğer, D vitamininden zen-

ginleştirilmiş besinler) güneş ışığından ya-

rarlanmama, aşırı güneş koruyucu kullan-

ma, güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde 

kapalı ortamda bulunma, kapalı ortam-

da antrenman yapma gibi birçok sebep 

bulunmaktadır.  

 

Ayrıca demir vücutta oksijeni taşıyan 

önemli ve dikkate alınması gereken mi-

neraldir.  Adölesan dönemde artan kan 

hacmi, büyüme ve gelişme, kız çocukla-

rında mensturasyona bağlı kayıpların ön-

lenmesi için demirden zengin besinlerin 

(yumurta, kırmızı et, yeşil yapraklı sebze-

ler, kuru meyveler..) tüketimine önem 

gösterilmelidir. Vejetaryen bireylerin ve 

tüm sporcuların belli aralıklarla kanda 

demir ve demir depolarına baktırmaları 

gerekmektedir. 

 

Son olarak öğün planlamaya değinecek 

olursak; sporcu beslenmesinde öğün pla-

nının ve zamanlamanın önceden yapıl-

ması ve bunun hayat tarzı haline gelmesi 

antrenman ve müsabakalarda perfor-
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mansın potansiyeline ulaşması açısından 

önem arz etmektedir.  

Hiçbir sporcu performansını artıracak 

ümidiyle müsabaka günü yeni bir rutin, 

yeni bir besin veya içecek denememeli; 

bunları antrenmanlarda deneyerek mü-

sabakalarda uygulaması gerekmektedir.  

 

Mide rahatlığı ve sindirim açısından mü-

sabakadan 3 saat önce ana öğün, son 1 

saate kadar ara öğün alınabilmektedir.  

 

Ana öğün karbonhidrattan zengin, yeterli 

protein ve yağ içermelidir.  

 

Gaz yapan, aşırı baharatlı, aşırı lifli, aşırı 

yağlı besinlerden kaçınılmalıdır.  

 

Egzersiz sırasında sporcunun ihtiyaçlarına 

göre ev yapımı veya hazır sporcu içe-

cekleri, yüksek karbonhidratlı düşük yağ 

ve düşük protein içeren barlar ve muz-

dan destek alınabilir. Egzersizden sonra ilk 

30 dakika (ve sonrasındaki ilk 2 saat)  gli-

kojen depolarının yenilenmesi açısından 

besin veya içecek alımına özen gösteril-

melidir. 

 

Beslenme bireyselleştirilmeli, her sporcu-

nun yaptığı egzersize göre farklı ihtiyaçla-

rı olduğu dikkate alınarak beslenme 

programları oluşturulmalıdır.  

 



 

 

Alternatif Eğitim 
Eğitim Uzmanı  ve Danışmanı 

Ayşe Hunat Öztoprak  
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Geçtiğimiz günlerde, yıllar sonra tekrar 

kendi eğitim felsefemi düşünmem gerek-

ti. Bu arada er yada geç her öğretmenin 

kendi eğitim felsefesini belirlemesi gerek-

tiğini düşünüyorum.  

 

Öğrenciyken böyle bir ödevle karşı karşı-

ya kaldığımı ve kendi bakış açımı holistic, 

experiential, comprehensive veya alter-

natif olarak tanımladığımı hatırlıyorum. 

Sonra araya giren 20 senelik deneyim ve 

Montessori, Waldorf, HighScope, Forest 

Schools bakış açılarını benimsemiş okul-

larda edindiğim tecrübelerden yola çıka-

rak, şu an ki eğitim felsefemin Yeniden 

Kurmacılık ve yavaş yavaş da Varoluşçu-

luğun esintilerini taşıdığını söyleyebilirim. 

Covid nedeniyle unschooling ve ho-

meschooling üzerine odaklandığım bir 

sene geçirdiğimi de belirtmem lazım.   

 

Aslında bahsi geçen tüm bu ekoller aynı 

felsefelere dayanıyor ve temellerinde, 

200 yıllık tarihi geçmişe sahip ana akım 

eğitim yaklaşımına alternatif niteliği taşı-

yorlar. İşte bu nedenle Alternatif Eğitim 

diyoruz. Son bir kaç senedir çok daha 

fazla duymuş olabiliriz veya 

#alternatifeğitim olarak karşınıza çıkma-

ya başlamış olabilir.  

 

Bu yazımda özde alternatif eğitimin ne 

olduğuna değinmek, ilerleyen yazılarda 
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da Montessori, Reggio Emilia, Orman 

Okulları vb. alternatif eğitim modellerine 

yer vermek istiyorum. O zaman başlaya-

lım. Vatandaşlık, üretime odaklı iş gücü 

ve üretilenleri tüketecek bir toplum peşin-

de olan genel eğitim anlayışının alternatif 

eğitimden farklılık gösterdiği noktalara 

değinelim.   

 

Merkezde öğrenci vardır ve alternatifçiler 

eğitim süreçlerini öğrenciye göre belirler. 

Yani her bir öğrencinin öğrenme biçimi-

ne göre yaklaşım söz konu-

sudur. Bizim okuduğumuz 

dönemlerdeki gibi değil 

(biz dediğim 40 yaş ve üs-

tü), hepimizin aynı mater-

yallerle öğrenim gördüğü 

aynı değerlendirmelerden 

geçirilerek, 40 kişilik sınıflar-

da aldığımız eğitimden 

bahsetmiyor alternatifçiler. 

 

Alternatif eğitimde öğrenci 

ve öğretmen arasındaki ilişki, ‘hiç bir şey 

bilmeyen’ ve ‘herşeyi bilen’ dinamiğin-

den uzak. Öğretmenin rolü daha çok 

yönlendirici, bilgi zaten öğrenciler tarafın-

dan araştırılarak ortaya konuluyor. Ço-

cuklar kendileri yapılandırıyor bilgiyi. Hari-

ka değil mi? Ama ne yazık ki halen okul-

larımızda geleneksel eğitim anlayışı ha-

kim.  

 

Alternatif okullarda başarı ve başarısızlık 

ise topluma ne kadar faydalı olduğun, 

kişisel gelişim sağlayıp sağlamadığına gö-

re, öğrenci ve akran değerlendirmesi ile 

belirleniyor. Test yok! Çocuklar öğrenme-

nin tadını çıkartıyor, kaygısızca sadece 

bilgi edinmek için, merak ettikleri konuları 

araştırabiliyorlar ve öğretmenleri onları 

destekliyor, yardımcı oluyor. Ne muhte-

şem bir şey değil mi? 

 

Öğrencinin eğitimdeki konumu, öğret-

men-öğrenci ilişkisi ve değerlendirme ba-

kımından yukarıda belirttiğim farklılıklar, 

Klasik ve Modern Eğitim Feslefeleri arasın-

daki ayrıştırıcılar. Alternatif eğitim, Mo-

dern Eğitim Felsefelerini benimsemiş olan 

yaklaşımları ifade ediyor.  

 

Alternatif okulların kendi aralarındaki or-

tak özelliklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz; 

 

 Okul, öğrencilerin ve öğ-

retmenlerin bulunmak iste-

dikleri bir yerdir. Bir seçimdir.  

 

 Öğrenciler arasında ay-

rımcılık yapılmaz, herkese 

açıktır. Ortalamanın üstünde 

veya herhangi bir yeterliliğe 

sahip olunması gerekmez. 

Yalnız genel olarak pahalı 

okullardır, belirli bir maddi imkan ge-

rekliliği bu açıdan kendini belli eder. 

 

 Sıcak bir okul iklimi yaratma adına 

öğrenci sayıları sınırlı tutulur. Eğitimin 

ve ilişkilerin etkinliğini de etkileyen bir 

faktör popülasyon.  

 

 Ailelerin eğitime ve kararlara katılım-

ları teşvik edilir.  

 

Türkiye’de alternatif eğitim kavramı ilk 

kullanılmaya başlandığında, özel eğitim 

veya uzaktan eğitim gibi olgular için kul-

lanıldı. Ana akım eğitimden memnun kal-

mayan veya birşeylerin yolunda gitmedi-

ğine kanaat getiren velilerin arayışları ve 

özel çabaları ile alternatif eğitim model-

Alternatif okullarda 

başarı ve başarısızlık ise 

topluma ne kadar 

faydalı olduğun, kişisel 

gelişim sağlayıp 

sağlamadığına göre, 

öğrenci ve akran 

değerlendirmesi ile 

belirleniyor. Test yok!  
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leri, ilerici akademisyenler ve eğitmenler-

ce hayata geçirilmeye başlandı ve ya-

vaş yavaş yol alındı. Ancak değişim he-

men olmuyor ve genel olarak sahip oldu-

ğumuz ego-lojik engeller bir çok alanda 

olduğu gibi eğitimde de ilerlenmesine 

köstek olabiliyor.  

 

Alternatif eğitimin Türkiyedeki uygulama-

larını gözlemlediğimde bir kaç nokta dik-

katimi çekiyor. Bunlardan bir tanesi, alter-

natif eğitim vaatlerinin eğitimciler tarafın-

dan ne denli içselleştirilerek uygulandığı 

ile ilgili. Alınan eğitim ve Türk aile yapısı 

söz konusu olunduğunda kemiklerimize 

kadar işlenmiş bir otorite ve sorgulama-

yan bir eğitim anlayışına sahibiz. Özellikle 

genç öğretmenlerimizin uyanış yaşama-

dan, kendini geliştirme fırsatı bulmadan 

alternatiflerin temsil ettiği eğitimi anlama-

da güçlük çektiğini görüyorum.  

 

Bir başka husus da toplumun alternatifçi-

lerin sunduğu eğitime çok yabancı kalı-

yor oluşu.  

 

Okul ortamında kullanılan dil dahi sokak-

ta kullanılandan çok farklı. Özellikle kü-

çük yaş grupları alternatif anaokulu son-

rasında ilkokula gittiğinde sosyal uyum-

suzluk veya mutsuzluk yaşayabiliyor. Top-

lum bilincimiz düşükken verilen eğitim ne-

ticesinde nazik, saygılı, sakin tavırlar sergi-

leyen alternatifçi öğrencilerin kendilerini 

yetersiz ve başarısız hissetmelerine yol 

açabiliyor. Çok üzücü ama gelişim sancılı 

bir süreç. Anaokullarını destekleyen alter-

natif ilk ve ortaöğretim okulları sağlan-

madıkça bunun üstesinden nasıl geline-

bilir?  

 

Her şey bir yana eğitim açısından çok 

heyecan verici bir süreç yaşıyoruz. Güzel 

gelişmeler pek yakında. Bir sonraki mev-

simde, alternatif eğitim modellerinde bu-

luşmak üzere.  



 

 

Çocuk ve Ergenlerde  

Diyabet ve Beslenme 
Yrd. Doç. Dr. Diyetisyen Müjgan Öztürk 
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Diyabet diğer bir deyişle şeker hastalığı 

daha sıklıkla yetişkinlerde görülse de ço-

cuk ve ergenlerde karşımıza çıkan önem-

li bir hastalıktır. 2019 yılı verilerine göre 

tüm dünyada 463 milyon diyabetli birey 

olup, bunun bir milyonunu çocuk ve er-

genler oluşturmaktadır.  

 

Diyabetin ne olduğunu anlamak için ön-

celikle hastalığı anlamak gereklidir. Diya-

bet insülin yetersizliği/eksikliği ve/veya 

insülin aktivitesinin bozulması ile ortaya 

çıkan bir karbonhidrat, protein ve yağ 

metabolizması bozukluğudur.  

 

Çocuklarda görülen Tip 1 Diyabet, yetiş-

kinlerde obezite, sağlıksız yaşam tarzı ve 

beslenme alışkanlıkları nedeniyle görülen 

Tip 2 diyabetten farklı olarak obezite ve-

ya sağlıksız beslenmeye bağlı ortaya çık-

maz.  

 

Tip 1 diyabet oto-immün bir hastalık ola-

rak kabul edilir. Daha basit bir dille bu 

hastalık bağışıklık sisteminin aşırı tepki 

göstermesi ve pankreas hücrelerini düş-

man olarak görmesi sonrasında, pankre-

asa saldırıp, insülin üreten hücrelere ha-

sar vermesi nedeniyle ortaya çıkar.  

 

Bu noktada aklımıza gelen iki önemli so-

ruya cevap vermek doğru olacaktır. Bun-
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lardan ilki bu hastalıkta tamamen iyileş-

me sağlanabilir mi? Bunun cevabı maa-

lesef hayır. Bağışıklık sisteminin pankreasa 

verdiği hasar kalıcıdır ve geri dönüşsüz-

dür. Bu nedenle Tip 1 diyabeti olan er-

gen ve çocuklar hayatları boyunca dışa-

rıdan insülin tedavisi almak zorundadır. 

 

Bir diyetisyen olarak ge-

nelde bize sorulan diğer 

bir soru ise “Çocuğum ha-

yat boyu istediği hiçbir 

şeyi, özgürce yiyemeye-

cek mi?”dir. Bu sorunun 

cevabı ise diyabet konu-

sunda beslenme eğitimi 

alan çocuklar sağlıklı bes-

lenme çerçevesinde as-

lında her şeyin tadına va-

rabilir olmuştur. Bunu ba-

şarmak için diyabetli bireye bakım veren 

tüm bireylerin (ebeveynler, nene dede-

ler, öğretmenler vb) beslenme bilgilerini 

arttırmaları, bu bireylere ek olarak yaşı 

büyük çocukların ve ergenlerin de bes-

lenme konusunda ve besin öğelerinin, 

insülinin ve egzersizin kan şekeri üzerinde-

ki etkileri konusunda bilinçlenmeleri ve 

eğitim almaları gerekmektedir. 

 

Diyabetli olmasa bile bir çocuğun doğru 

beslenmesi büyüme ve gelişmesini sağla-

mak açısından çok önemlidir. Ancak di-

yabetli çocuklarda bunu başarmak için 

daha fazla emek sarf etmek gerekmek-

tedir. Bu nedenle 4 besin grubunun den-

geli tüketilmesi, besin çe-

şitliliğinin artırılması ekstra 

önem kazanmaktadır.  

 

Diyabetli bireylerin bes-

lenme eğitimine öncelikle 

öğün düzenini sağlayarak 

daha sonra ise besin öğe-

lerinin ne olduğu öğretile-

rek başlanmalıdır.  

 

Besinler içerisinde 6 adet besin öğesi bu-

lunmaktadır. Bunlar: karbonhidrat, pro-

tein, yağ, vitamin, mineral ve sudur. Bu 

besin öğeleri içerisinde kan şekerini en 

fazla etkileyen besin öğesi karbonhidrat-

lardır.  
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Karbonhidratların aşırı alımı kan şekerinde 

istenmeyen yüksekliklere yani hiperglise-

miye neden olurken, yetersiz veya eksik 

alımı kan şekerinde ani ve aşırı düşüşlere 

yani hipoglisemiye neden olabilmekte 

ayrıca gereksiz kısıtlamalar çocuklarda 

büyüme gelişme geriliklerine neden ola-

bilmektedir. Bu iki durum da diyabetli bi-

rey için istenmeyen durumlardır. Çocuk-

larda bu durumlar daha da risklidir. Ken-

dilerini tam anlamıyla ifade edemeye-

cek kadar küçük yaşta olan diyabetli ço-

cuklarda hipogliseminin geç fark edilme-

si çok ciddi problemlere neden olabil-

mektedir. Her iki durumun 

da engellenebilmesi için 

çocuğun yeterli miktarda 

karbonhidrat tüketmesi 

sağlanmalı, aşırıya kaçma-

sı veya eksik tüketmesi 

mümkün olduğunca en-

gellenmelidir.  

 

Besinlerin içerisindeki besin 

öğeleri kadar, bunların 

öğelerinin ne zaman tüketildiği de kan 

şekerinin düzenlenmesinde büyük önem 

taşımaktadır. Öğün atlanması veya uzun 

aralıklara düzensiz tüketilen öğünler hi-

poglisemi riskini artırırken, sürekli düzensiz 

ve kontrolsüz yapılan atıştırmalar da hi-

perglisemi riskini artırmaktadır. Dolayısıyla 

insülin kullanım saatlerine göre ayarlana-

cak olan sabah, öğle ve akşam yeme-

ğinden oluşan 3 ana öğün ve ihtiyaca ve 

kan şekerine göre ayarlanacak olan ara 

öğünler şeklinde günlük beslenme planı 

mutlaka diyetisyen ile birlikte belirlenmeli-

dir.  

 

Besin gruplarına, en çok karbonhidrat 

içerenden en az içerene göre bakacak 

olursak: Ekmek ve tahıl grubu, meyveler, 

süt ve yoğurt ile sebzeler şeklinde sırala-

ma yapabiliriz.  

 

Besinlerin karbonhidrat içeriğinin yanında 

içlerindeki posa da kan şekerinin düzeyini 

etkileyen önemli etkenlerdendir. Bir besi-

nin posa içeriğinin yüksek olması o besi-

nin sindirim ve emiliminin gecikmesini 

sağlayarak, karbonhidratların kana azar 

azar geçmesine, böylece kan şekerinde 

dengeli bir yükselme ve düşüşe neden 

olur. Bu nedenle diyabetli bireylerde po-

sa içeriği zengin besinlerin tüketilmesi 

önerilmektedir. Bu noktada ilk aklımıza 

gelen besin grubu sebzelerdir.  

 

Sebzeler posa içeriği en 

yüksek besinlerdir. Karbon-

hidratların kana geçişini ya-

vaşlatırlar. Bu nedenle diya-

betli çocuklarda her öğün-

de sebze tüketimi olmazsa 

olmazımızdır.  

 

Beyaz ekmek ve diğer rafi-

ne undan yapılan hamur 

işleri ise karbonhidrat içerik-

lerinin yüksek olması ve posa içeriklerinin 

az olması nedeniyle kana hızla geçerek 

kan şekerinin hızlı yükselmesine sebep 

olur. Tam buğday unundan, çavdar 

unundan veya kepek eklenerek yapılmış 

tam tahıllı ekmek çeşitlerinde ise posa 

içeriği artmaktadır buna bağlı olarak da 

karbonhidratların kana geçiş hızı yavaşla-

maktadır. Bu nedenle diyabetli bireyler-

de beyaz ekmek yerine tam tahıllı ekmek 

tüketimi önerilmektedir. Yine aynı şekilde 

sade makarna yerine kepekli veya tam 

buğday makarna tüketmek, pirinç yerine 

bulgur tüketmek benzer bir etki göstere-

cektir.  

 

Özet olarak birinci adım karbonhidrat 

içeriği düşük olan veya posa içeriği yük-

sek besinleri tanıyabilmek ve bunları se-

çebilmektir. Ancak burada karşımıza çı-

kan ilk sorun bu besinlerin çocuklara lez-

Diyabetli bireylerin 

beslenme eğitimine 

öncelikle öğün düzenini 

sağlayarak daha sonra ise 

besin öğelerinin ne olduğu 

öğretilerek başlanmalıdır.  
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zet olarak çok hitap etmeyen besinler 

olmasıdır. Bu nedenle onların bu besinle-

re alışması zaman almaktadır. Bu konuda 

anne ve baba olarak sizlere düşen görev 

sabırlı olmak, çocuk üzerinde baskı kur-

mamak ve bu besinleri mümkün oldu-

ğunca onların damak tadına hitap ede-

cek hale getirmektir. Örneğin: Tadı çocu-

ğunuza normal makarna kadar güzel 

gelmeyecek olan kepekli makarnayı, ba-

haratlar, domates ve sevdiği diğer seb-

zeler yardımıyla lezzetlendirerek ona da-

ha kolay sevdirebilirsiniz.  

 

Kan şekerinin düzenlenmesinde çok bü-

yük yeri olan sebzeleri farklı şekillerde sun-

mak ihtiyacımız olan sebze tüketimini 

sağlayabilir, sebzeli köfte, kabak mücver 

gibi pek çok örnek verilebilir.  

 

Bir diğer önemli nokta da aslında karbon-

hidrat tüketimi ölçülü, posa içeriği yüksek 

ekmek ve tahıl, süt ve süt ürünleri et, yu-

murta, kuru baklagiller ve sebze ve mey-

veleri içermesi gereken bu sağlıklı beslen-

me modelini sadece diyabetli çocuğun 

değil tüm ailenin benimsemesi gerektiği-

dir. Yani çocuğunuza kepekli makarna 

yapıp siz normal makarna tüketirseniz, ya 

da siz sebze tüketmezken çocuğunuzu 

sebze yemeye zorlarsanız bu beslenme 

şekli bir yaşam tarzı haline gelmez sade-

ce çocuğunuz için bir ceza olur.  

 

Toplumuzda olan genel bir yanılgı da be-

sinin içerisinde şeker yoksa o besinin diya-

betli birey tarafından serbestçe tüketile-

bileceğidir. Ancak daha önce de bah-

settiğimiz gibi içerisinde karbonhidrat 

olan her şey kan şekerini etkiler. Bu ne-

denle diyabetli bireyin aldığı karbonhid-

rat miktarını bilmesi ve bu besinlerin tüke-

timinde dikkatli olması ve belirtilen ölçü-

leri mümkün olduğunca aşmaması ol-

dukça önemlidir. Yani özetle bazen için-
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de şeker olmadığı için yenilmesine izin 

verilen yarım paket tuzlu bisküvi, 1 küçük 

kase dondurmadan daha fazla karbon-

hidrat içerebilir ve hiç şeker içermemesi-

ne rağmen kan şekerini daha hızlı yüksel-

tebilir. Bu açıdan bakarsak buradaki en 

önemli nokta aslında besinlerdeki kar-

bonhidrat miktarını öğrenmenin ne kadar 

önemli olduğudur. Burada atılması gere-

ken diğer bir adım etiket okuma alışkanlı-

ğının edinilmesidir.  

 

Mutlaka çocuğunuz hazır besinlerden 

bazılarını tüketmek isteyecektir. Hayat 

boyu bu besinleri yasaklamanız mümkün 

olmadığı gibi yasaklar sadece o besini 

daha cazip hale getirmeye yarar. Bu du-

rumda sizler çocuğunuzun tükettiği mik-

tar sonucu ne kadar karbonhidrat aldığı, 

bunu takiben hangi besini ne kadar 

azaltması gerektiği konusunda bilgi sahi-

bi olmalısınız. Biz bu yönteme karbonhid-

rat sayımı diyoruz.  

 

İlk başlarda zor gibi gelen bu hesaplama 

zaman geçtikçe kolaylaşacak, çocuğun 

da zaman içerisinde duruma alışmasına 

ve büyüdükçe kendi kontrolünü kendinin 

yapabilmesine olanak sağlayacaktır.  

 

Karbonhidrat sayımı özellikle tip 1 diya-

betli bireylerde hayatı kolaylaştıran, insü-

lin pompası kullanan çocuklarda kesinlik-

le öğrenilmesi gereken, kan şekerinin dü-

zenlenmesinde etkili, çocuklar ve aileler 

için hayatı kolaylaştıran bir beslenme 

yöntemidir. Bu konuda detaylı bilgiyi, bu 

konuda uzman bir diyetisyen ile görüşe-

rek edinebilirsiniz.  

 

Her ne kadar yazımızda çoğunlukla kar-

bonhidratlardan bahsetsek de, proteinler 

ve yağların da dengeli tüketimi yeterli ve 

dengeli beslenmeyi sağlamak için gerek-

lidir. Bu besin öğelerinin fazla veya eksik 

alımları olumsuz etkilere neden olarak 

hem kan şekerini hem de büyüme ve ge-

lişmeyi olumsuz etkileyebilir.  

 

Yazımızı genel olarak özetleyecek olur-

sak, Tip 1 diyabetli bireyler hayat boyu 

insülin kullanmak zorunda olan bireylerdir 

ve kan şekerini düzenli tutmak ve büyü-

me ve gelişmeyi sağlamak beslenme te-

davisinin en önemli amacıdır. Bu nokta-

da konusunda uzman bir diyetisyenle ça-

lışmak, karbonhidratlar başta olmak üze-

re tüm besin öğelerinin ve 4 besin grubu-

nun dengeli tüketiminin sağlanması ol-

dukça önemlidir.   



 

 

Çocukluğun Tarihçesi — I 
Eğitim Uzmanı, Tarihçi 

Yrd. Doç. Dr. Cansu Soyer 
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Çocuk; gelişen insan yavrusu,  olgun-

laşmamış reşit sayılmayan bir yurttaştır. 

Çocuk insanlara doğa tarafından bir ar-

mağandır. İnsanlığın çocuğa ve çocuklu-

ğa olan ilgisi çok daha eski zamanlara 

dayanmaktadır.  

 

Çocuk, yüzyıllar boyunca bütün bilim 

dallarının en önemli objelerinden biri ola-

rak her daim karşımıza çıkmıştır ki, çocuk-

luğun kişilerin hayatında yer alan sonraki 

dönemlerden öznellik, kapasite ya da 

ileriki yaşlarındaki algılarını açıklama 

amacında olduğu görülmektedir. Bu ne-

denle de, çocukluğun tanımlanması, sü-

resi, çocukların/çocukluğun özellikleri ve-

ya nasıl olması gerektiği, çocuklardan 

beklenen görevlerin ya da davranışların 

ne olduğu ve tüm bu unsurları birer yetiş-

kin olarak nasıl tecrübe ettiğimiz bir çok 

çalışma alanının odağında yer almıştır. 

 

Peki, hem bireysel hem de toplumsal açı-

dan çok önemli olan cocuğun ve çocuk-

luğun en genel tanımlamalarına baktığı-

mızda hangi noktalara vurgu yapılmak-

tadır.  

 

Çocuğa verilen anlamın pek farklılık gös-

termediği görülse de, çocukluğun tarih-

sel süreçte farklı kültür yapıları içerisinde 

ve toplumlarda değişik anlamlar ifade 

ettiği görülebilir bir unsurdur.   
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En genel ve evrensel nitelikte bulunan 

tanımlamalara baktığımızda çocuk; kü-

çük yaştaki kız veya erkek (soy bakımın-

dan); bebeklik ile ergenlik arasındaki ge-

lişme döneminde bulunan oğlan veya 

kız, uşak olarak tanımlanırken, çocukluk 

ise; çocuk olma durumu; insan hayatının 

bebeklikle ergenlik arasındaki dönemi 

olarak nitelendirilir.  

 

Yukarıda yer alan tanımlamaların ardın-

dan şimdi de bireysel ve toplumsal açı-

dan önemli görülen çocuk ile çocuklu-

ğun geçmişine ışık tutalım. İnsanlığın va-

roluşundan itibaren bir çok şeyin varlığı 

gibi, çocuk da canlı yaşantısı içerisinde 

her zaman var olmuş ve önemli bir yer 

teşkil etmiştir. Fakat, çocuk ile ilgili ilk kay-

naklar Batı’da Philippe Aries’in çalışmala-

rı ile 1960 yılında karşımıza çıkmaktadır. 

Fransa’da başlayan bu hareketliliğin da-

ha sonra Amerika ve ardından İngiltere 

gibi ülkelerde yapılan çalışmalar ile hız 

kazandığı görülmektedir.  

 

Çocukluğun tarihi üzerine çalışan bilim 

insanlarının sadece tarih biliminden ileri 

gelen tek bir yöntembilim değil,  dilbilim, 

antropoliji,  aile tarihi, eğitim tarihi,  tıp, 

din, hukuk hatta psikoloji alanında konu-

nun ele alınarak çeşitlendirildiğini görü-

rüz. Bununla birlikte, antik çağdan günü-

müze kadar olan süreçte, toplumların 

içerisinde bulunduğu zaman diliminin 

özelliklerini çocuk ve çocukluğa yansıttığı 

özellikle görülmektedir. 

 

Eski dönemlerde Tarih’in bize çocuk ile 

çocukluğun geçmişi hakkında ve eski za-

manlarda nasıl yaşandığı ile ilgili neler 

sunduğuna bakalım.  

 

Aries’in yaptığı çalışmalar ile birlikte 

1600’lü yıllara değin  ayrı bir çocukluk 

kavramının olmadığını savunduğunu gö-

rürüz.   

 

Ortaçağ’da çocuk ve çocukluğa karşı 

tamamen farklı bir tutumun yer aldığını 

söyler. Bu dönemde çocukların temel 

ihtiyaçları karşılanmakla birlikte bugün 

olduğu gibi özel bir ilgi ve önem gösteril-

mediğini vurgular. Bunun nedeni olarak 

ise, çocukluk duygusunun bu dönemde 

eksik olması gösterilmektedir. Ayrıca, ye-

tişkinlerin çocuk yetiştirme sürecinde ço-

cuğu yetişkin kişilerden ayıran özelliklerin 

ne olduğu da bilinmemekteydi.  

 

Çocukların  bu dönem boyunca kendine 

has giysileri, besinleri hatta oyunları ve 

oyuncakları, çocuklara karşı kullanılacak 

özel kelimeleri bile yoktu. Bu dönemde 

bebeklik ise yedi yaşına kadar sürer, bu 

dönem sonunda çocuk yetişkinlerin dün-

yasına adım atardı.   

 

Kısacası ortaçağda çocuk, yetişkinlerin 

minyatürleri olarak görülmekteydi.  

 

Tarihin bize sunduğu kaynaklar doğrultu-

sunda Antik çağda çocuğa  yaklaşımla-

rın toplum ve devlet ilişkisi etrafında şekil-

lendiğini görmekteyiz. Şimdi olduğu gibi 

bu dönemler içerisinde de çocukların iyi 

birer yurttaş, devletler arası uzlaşmalarda 

güvence, aile ilişkileri içerisinde amaca 

hizmet eden birer düşünce unsuru olmuş-

tur.  

 

Aries’in de bize sunmuş olduğu Ortaçağ 

içerisindeki dini ve ritüellere dayanan ço-

cuk algısı Antik çağdan farklılaşmıştır.  

Daha geniş açıdan baktığımızda Antik 

çağ’ın yetişkinlere ait bir dünya olduğu-
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nu görürüz. Bu dönemde çocuklar çeşitli 

kaynakların da bize sunduğu üzere ‘yaşlı 

gibi düşünen’ insanlar olarak görülür, 

hatta dini boyutta kilisenin de etkisiyle 

babalarının davranışlarındaki ‘ilk gü-

nah’ın izlerini taşıdığı savunulurdu. Buna 

göre aileler ve özellikle babalar çocuklar 

üzerinde öyle mutlak otorite ve katı bir 

ciddiyete sahipti ki, çocukların içindeki 

kötülüğün ortadan kaldırılmasında daya-

ğın ve şiddetin yöntemi olarak değnek 

kullanılırdı.  

 

Roma eğitim perspektifinde Cermen ge-

leneğine katılan babaların çocuklarını 

öldürme hakları dahi bulunurdu.  

 

Çocuklara karşı acımasız ve katı tutumu 

olan bu yapı içerisinde doğan her yeni 

çocuk ise aileye bir külfet ve yüktü. Yine 

de Antik Roma içerisinde aile son derece 

önemliydi.  

 

Çocuklara aktarılacak gelenek ve göre-

nekler, örf ve adetler son derece önemli 

görülüyordu.  Buna örnek olarak 12 Lev-

ha Kanunu ise Roma dünyasında çocuk-

lara öğretilmesi ve benimsetilmesi önem-

liydi. Ayrıca çocuk sahibi olmak, genişle-

me ve güçlenmenin sembolüydü. En az 

üç çocuk sahibi olan aile, toplum ve 

devlet içerisinde avantajlı sayılıyordu.  

 

Yazının başlangıcının dayandığı Sümer-

lerde çocuk değerliydi. Bu sebeple Gıl-

gamış Enkidu gibi bir çok öykü içerisinde 

insanın ne kadar çocuğu olursa ölümden 

sonraki yaşantıda da o kadar güvence 

altında olacağına inanılır, çocuklar da 

bu amaçla önemli bir yatırım aracı ola-

rak görülürdü. Çünkü çocuk, soyun de-

vamlılığı, bolluk ve bereket demekti.  
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Geçmişi Babillere dayanan diğer bir ba-

kış açısı ise, çocukların politik ve ekono-

mik açıdan bir güvence aracı olduğu-

dur. Çocukların bir antlaşma için tutsak 

verilebilmesi olağan uygulamalardan sa-

yılmaktadır.  

 

Mısır’da ise devletler arasındaki çekişme-

lerde çocuğun şantaj malzemesi olduğu-

nu görebiliriz. Burada tek olumlu sayabi-

leceğimiz yön ise, devletler arası kurulabi-

lecek dostluk ilişkilerinde de çocuğun ze-

min oluşturabileceği ve teşvik niteliği taşı-

yabilecek bir unsur olmasıdır.  Kısacası 

çocuk bu dönemde canlı olmasından 

çok sağladığı faydalarla ön planda olan 

bir canlıdır.   

 

Ortaçağ dünyasına geri döndüğümüzde 

ise, bu dönemin karanlık ve kasvetli orta-

mının hakim olduğu düşünceler bütünü 

ile çocuğa olan davranış ve düşüncele-

rin de aynı yönde şekillendiğini görürüz. 

Çocuk bu dönemde kötü davranılan 

mal ve kölelik anlayışında adeta bir mülk 

değeri taşır.  

 

Kısacası çocuk üremeye ve soy devamlı-

lığına bir katkı olmasına karşın ekonomik 

anlamda yalnızca bir yüktü. Bu nedenle, 

1800’lü yıllara kadar çocukların öldürül-

mesini kapsayan cinayetlerin de ne yazık 

kı sayısı fazla idi. Bu örnekler, çocukların o 

dönemde son derece talihsiz olduğunu 

göstermektedir.  

 

Kilise ve buradaki önemli insanların sa-

vunduğu düşüncelerin de desteklediği 

gibi çocukların doğduklarındaki mental 

ve fiziksel yetersizliklerin daha önce de 

söz ettiğimiz üzere ‘İlk günaha bağlı oldu-

ğunu, eğer bu günah işlenmemiş olsa 

çocukların bu yetiler ile doğacağını sa-

vundukları görülmektedir.  

 

Dönemin çocuk algısı çocuğu bu bağ-

lamda günahkarlaştırmış ve hor görmüş-

tür.  

 

Bir çocuk ancak vaftiz edilerek günah-

karlıktan kurtarılabilirdi. Çünkü çocuklar 

kendilerini koruyamazlardı ve kötü huylu 

doğdukları ön görüldüğü için de ceza-

landırılmaları gerekirdi.  

 

Calvin ise çocukların ilk günahla doğduk-

larına fakat öğrenme yetisi sayesinde ai-

lelerin çocuklarını eğitebileceğine inan-

maktaydı. 

 

Ortaçağda çocukluk fikrinin olmadığını 

ilk olarak savunan Aries, bu özelliği ile di-

ğer düşünürlerden ayrılır. Bu nedenle eği-

timin yaygınlaşması ile  ortaya çıkan ço-

cukluk  fikri insanlık tarihi için modern bir 

keşif olarak değerlendirilir.  

 

Ortaçağ’da çocukların yetişkin bireylerin 

yaşantılarına dahil olduklarının bir çok 

kanıtı bulunmaktadır. Hatta öyle ki döne-

min Batı eserlerine baktığımızda gerçek 

bir çocuk imgesini göremeyiz. Bununla 

birlikte çocuğu andıran meleklerin ve ço-

cukların bile yetişkin imajı olduğu görüle-

bilmektedir. Bu dönem aile yapısında  

göze çarpan en önemli fark ise mahremi-

yetten yoksunluk olduğudur. Bu ise, be-

beklerin ve çocukların kötü muamale ve-

ya amaçlar içerisinde kolayca yer aldığı-

nı gözler önüne sermektedir ki, çocuklar 

kötü madde kullanabiliyor ve maalesef 

kabul edilemeyecek yetişkin aktiviteleri 

içerisinde yer alabiliyorlardı.   
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Evlendirilme, çalıştırılma, iktidara getirilme 

hatta yargı sonucu asılımalar meydana 

geliyordu.  

 

16. Yüzyılın önemli icatı olan matbaanın 

insanoğlunun yaşamına girişi yeni bir ye-

tişkinlik tanımlaması ve çocukluk anlayışı-

nın öncüsü olmuştur. Bunu savunan Post-

man dönemin çocukluk anlayışında 

‘ayıp’ kavramına yaptığı vurgu ile bu 

kavramın çocuklardaki noksanlığı üzerin-

de durmuştur. Bu kavram sadece cinsel 

anlamda değil görgü kurallarını gerekti-

ren açıkça yapılması doğru görülmeyen 

davranışlarda (tükürmek, gaz çıkarmak 

gibi) toplum içerisinde duyulan utanma 

ve sıkılma duygularını kapsamasıydı.  

 

Aristokrat ailelerde annenin çocuğuna 

bakması uygun görülmezdi. Çocuklar bu 

süreçte anne ve baba ilgisinden yoksun 

olarak büyürdü.  

 

Çocuk sevgi nesnesi olarak görülmedi-

ğinden şiddete kolayca mazur kalabilirdi, 

çünkü şiddet terbiye için bir araçtı. Tüm 

bunlar ise dönemin çocuk algısındaki sı-

radan olaylar silsilesiydi. Bu dönemde aile 

ve çocuğun arasındaki duygusal bağın 

kurulamaması ve erken yaşta yaşanan 

çocuk ölümleri ile yedi yıl süren bebeklik 

sürecinden sonra yetişkin dünyasına 

transfer olması tüm bunların sebebidir. 

Kısacası,  

 

Klasik çağlarda var olan çocukluk gerçe-

ği unutulmuş ve sonraki yıllar içerisinde 

keşfedilmeyi bekliyordu.  

 

 

Devamı önümüzdeki sayıda… 

 



 

 

Ayın Söyleşisi 

Serkan Dağdelen 
Ferhat Atik ve Mine Avkıran Nur 
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Ebeveynlerin göz hastalıkları ile ilgili bil-

gi eksikliği; çocukları, tedavisi zorlaşan 

sorunlarla karşı karşıya bırakabilir. Göz 

Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Dağ-

delen, çocuklarınızı göz doktorunuza gö-

türmeniz gereken durumlar hakkında Ai-

lemiz Dergisi'ne bilgiler verdi ve en sık gö-

rülen göz problemlerini anlattı. 

 

Çocuklar ya da bebekler kaç yaşında 

göz muayenesine götürülmeli ve bu da-

ha sonra ne sıklıkla tekrarlanmalıdır?  

 

Yeni doğan bebek, çocuk doktoru tara-

fından doğum sonrası kabaca muayene 

edilmektedir. Bizim önerimiz, bebeğin ilk 1 

ay içinde bir göz hekimi tarafından da 

değerlendirilmesi şeklindedir. Bunun ne-

deni, doğum sonrası görülmesi mümkün 

göz tansiyonu, katarakt, göz tümörleri 

gibi erken tanı konması hayati önem taşı-

yan bu hastalıklara erken tanı konulup 

müdahale edilmesidir. Sonraki göz kont-

rolleri, 6 ay ile 1 yaş arasında 2- 3 yaş ve 

okul öncesi, okula başladıktan sonra da 

yılda 1 kez göz kontrolü öneriyoruz.  

 

Okul öncesi dönem, özellikle şaşılık, göz 

tembelliği, kırma kusurlarının erken tanı 

ve tedavisinde önemlidir. Bu yaş gru-

bu,  özellikle ifade sıkıntısından, özel ci-

hazlarla göz ölçümleri yapılması gereken 

gruptur.  
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Çocuklarda en sık görülen görme sorun-

ları nelerdir?  

 

Yenidoğan döneminde enfeksiyonlar 

yaygın görülürken immun sistemin geliş-

mesiyle allerjik konjonktivitler ön plana 

çıkmaya başlar.  

 

Yenidoğan döneminde %2 oranında be-

bekte göz yaşı kanal tıkanıklığı görülebilir. 

Kırma kusurları, tahmin edildiğinden da-

ha fazla karşımıza çıkmaktadır.  

 

Göz tembelliği ise, ciddi olup erken yaka-

landığında tedaviye cevabın çok yüksek 

olduğu bir hastalıktır.  

 

Şaşılık, bazen ailenin gözünden kaçabile-

ceği için uzman kontrolü gerektirir.  

 

İlkokul çağında kırma kusurları, % 25 ora-

nının üzerindedir.  Kırma kusurları, algı ve 

öğrenme güçlüğü, göz yorgunluğu ve 

buna bağlı dersten erken sıkılma gibi du-

rumlara yol açabilir. Aile, bazen bunu 

haylazlık olarak yanlış değerlendirir.  

 

Bir çocuğun gözünün bozuk olup olma-

dığını ebeveynler nasıl anlayabilir? 

 

Çocuk, gözlerini veya bir gözünü kısarak 

bakıyorsa, baş pozisyonu yapıyorsa, ob-

jelere olması gerekenden çok yaklaşarak 

bakıyorsa veya az ilgi gösteriyorsa, sık sık 

gözlerini ovuşturuyorsa muhakkak göz 

kontrolü gerekmektedir.  

 

Halk arasında arpacık olarak bilinen göz 

kapak iltihapları, bazen hipermetropinin 

habercisi olabilir. 

 

Sürekli televizyon ya da tablet karşısında 

olan çocukların gözlerinde herhangi bir 

sorun olur mu? Yaş gruplarına göre, tv 

izleme ya da tablet kullanma süresi ne 

olmalı?  

 

Özellikle son dönemdeki pandeminin ge-

tirdiği kısıtlamalar ve online eğitime geçil-

mesi, göz problemlerini maalesef artırmış-

tır. Yapılan bilimsel çalışmalar, ekran kay-

naklı mavi ışığın gözlerde numara artışına 

yol açtığını göstermiştir. Monitör karşısın-

da zorunlu süre çok arttığından çocukla-

rı; tablet, telefon ve bilgisayar gibi araç-

lardan mümkün olduğunca uzak tutma-

ya çalışmalıyız. Benim kişisel önerim, oyun 

için süreyi 20 dakika ile sınırlandırmaktır. 

Yapılan bilimsel çalışmalar, çocukların 

günde 2 saat gün ışığında bulunması ya 

da oynamasının, kırma kusurunun ilerle-

mesini oldukça yavaşlattığını göstermiştir. 

 

Doktor tarafından kendisine gözlük veri-

len bir çocuk, gözlüğünü takmazsa ne 

olur? 

 

Gözlük; kırma kusurunu gidermek, şaşılığı 

tedavi etmek, göz tembelliğini tedavi et-

mek gibi amaçlarla verilir. Takılmadığın-

da, sonuçları da ağır olabilir. Bizim teda-

viye en iyi cevap aldığımız dönem, kü-

çük yaş grubudur.  



 

 

Ayın Masalı 

İnek Hanım ve Boğa Bey 

Ümmü Gülsüm Çinici 
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Uzun zaman önce güzel bir ülke varmış. 

Bu ülkede keçiler, koyunlar varmış. İnekler 

de bu ülkenin önemli vatandaşlarıymış. 

Ya tavuklar! Onlar da varmış.  

 

Bu ülkede her şey yolundaymış, herkes 

halinden memnunmuş dışardan bakınca. 

 

Ama bir çift varmış ki onlar son zamanlar-

da iyi anlaşamıyormuş. İnek Hanım ve 

kocası Boğa Bey bir süredir pek mutlu ve 

huzurlu değilmiş. 

 

İnek Hanım sakin, düşünceli ve yumuşak 

huyluymuş. Kocası Boğa Bey ise çok sinirli 

biriymiş. Her şey mükemmel olsun istermiş. 

Ama işlere hiç yardım etmezmiş. Üstelik 

hiç nazik davranmazmış. Rica ettiğini, te-

şekkür ettiğini kimse duymamış.  

 

Bir gün İnek Hanım saman balyasını çe-

kerken bacağı su kovasına çarpmış. Ko-

va devrilmiş. “Evi batırdın. ” diye bağırmış 

Boğa Bey yattığı yerden. İnek Hanım 

“Keşke iyi misin? diye sorsaydın!” demiş.  

 

Boğa sinirle evden çıkmış gitmiş, İnek Ha-

nım bir süre yalnız kalıp düşünmek istiyor-

muş. Evden çıkıp dağlara doğru yürü-

müş. Ağaçlarla kaplı bir alanda durmuş. 

İhtiyar bir ibibik kuşu, onu görmüş. Yanına 
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gitmiş çünkü o ağlıyormuş. 

 

“Merhaba. Ben ibibik. Bu ormanın koru-

yucusuyum. Üzgün görünüyorsunuz! Her 

şey yolunda mı?” demiş. İnek Hanım ibi-

bik kuşunun nezaketinden etkilenmiş. 

“Teşekkür ederim.” demiş ve eklemiş. “ 

Eşim beni çok üzüyor. Onun bir gün hata-

sını anlayacağını düşünerek sabrediyo-

rum. Ama o gün galiba hiç gelmeye-

cek!” demiş.  

 

İbibik, konuşmaya başlamış. “ Her birimi-

zin hatası, yanlışı olur. Ailemizdeki biri yan-

lış yapıyorsa sessiz kalıp sorun yokmuş gibi 

davranmamalıyız. Ona neler hissettiğini 

anlat. Bunu ailen için yapmalısın. Ve bun-

ları yaparken asla ümitsizliğe kapılma.” 

demiş ibibik. 

 

İnek dikkatle dinlemiş onu. Artık kendini 

daha iyi hissediyormuş. İbibikle vedalaşıp 

evinin yolunu tutmuş.  

 

İnek Hanım eşiyle açıkça ve sakin sakin 

konuşmuş o akşam. Boğa Bey bazı yanlış-

larının farkına varmış. Bu arada İbibik de 

Boğa’yı ziyaret etmiş. Ona nazik olmak 

konusunda birkaç öğüt vermiş. O gün-

den sonra İnek Hanım’ın evinde işler da-

ha da iyiye gitmiş.  

 

Nezaket, bizim için sihirli bir anahtar ola-

bilir mi? 



 

 

Testere ve Palyaço Balığı 
 
 

Doç. Dr. Mesut Bulakçı 
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Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman için-

de kalbur saman içinde uçsuz bucaksız 

bir okyanusta güzel mi güzel bir balık ya-

şarmış.  Adı da Paço’ymuş. Üzerinde be-

yaz desenleri olan turuncu renkli bir pal-

yaço balığıymış.  

 

Paço’nun güzelliği dillere destanmış. Ok-

yanusta yaşayan tüm balıklar ondan 

hayranlıkla bahsedermiş. Hatta su altı 

dalgıçları sürekli onun fotoğraflarını çek-

meye gelirmiş. Palyaço balığı da bunun 

farkında olsa gerek etrafındaki balıklara 

hep hava atarmış. ‘Bu okyanusun en gü-

zel balığı benim’ der başka balıklarla 

alay etmekten de geri durmazmış. 

 

Bir gün kendi gibi palyaço balığı arka-

daşları ile bir anemon etrafında saklam-

baç oynarken üzerlerinden büyük bir ba-

lık geçmiş.  Bu balığı gören palyaço balı-

ğı “Ne kadar da çirkin bir balık  “demiş. 

Balığın kocaman yassı ve uzun bir burnu 

varmış. Burnunun her iki yanında bir sürü 

sivri çıkıntıları bulunuyormuş. Üstelik ağzı 

ve gözleri de çok tuhaf görünüyormuş.  

 

Paço ve arkadaşları birbirlerine bakıp 

kahkalarla gülmeye başlamışlar. Bunu 

duyan testere balığı Testo palyaço balık-

larının yanına giderek ”Neden böyle 

gülüyorsunuz? “diye çıkışmış.  

 

Paço hemen lafa girerek ”Kusura bakma 
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ama daha önce hiç senin kadar çirkin bir 

balık görmedik de” diyerek alaycı bir üs-

lupla Testo ile dalga geçmişler.  

 

“Beni yaratan bu şekilde yaratmış. Hem 

ben halimden memnunum. Annem, ba-

bam ve kardeşlerim de tıpkı benim gibi. 

Sizin gibi güzel görünümlü olmayan baş-

ka canlılarla bu şekilde alay etmeniz de 

hiç doğru değil’ diye cevap vermiş Testo. 

Kendisi ile alay edilmesine alışkın olması-

na alışkınmış ama gene de üzgün bir şe-

kilde arkasını dönüp oradan uzaklaşmak-

tan başka bir şey elinden gelmemiş. 

 

Günlerden bir gün palyaço balığı evin-

den uzaklarda arkadaşı Tosbi ile gezinti-

ye çıkmış. Birbirleri ile şakalaşarak eğleni-

yorlarmış. Sonra Paço Tosbi’ye dönerek 

“Ben sıkıldım hep aynı şeyi yapmaktan.  

Senin ile yüzeye doğru bir yarış yapalım. 

Acaba hangimiz daha hızlı yüzecek gö-
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relim mi?” diye sormuş.  

 

Tosbi alaycı bir gülümsemeyle Paço’ya 

“Böyle hantal göründüğüme bakma ba-

na karşı pek şansın yok ufaklık” diyerek 

cevap vermiş. 

 

Tosbi ve Paço öğlen güneşinin okyanu-

sun derinlerine doğru sızan parlak ışıkları-

na karşı yüzerek yarışa başlamışlar.  

 

Işıklar o kadar güçlüymüş ki ikisinin de gö-

zü kamaşıyormuş. İkisi de suyun yüzeyine 

az bir mesafe kalana kadar başa baş ya-

rışı sürdürmüşler. Artık bitişe yaklaşmışken 

bir anda önlerine büyük bir balıkçı ağı 

çıkıvermiş ve ikisi de ağın içine hapsolu-

vermiş bir anda. Durumun ciddiyetini an-

layıncaya kadar çoktan iş işten geçmiş. 

Ama pes etmemişler.  

 

Günün tüm yorgunluğuna rağmen kalan 

tüm enerjilerini de ağdan kurtulmaya ça-

lışarak harcamışlar.  

 

Bi süre sonra da zaten ağdan kurtulma-

nın imkansız olduğunu fark edip pes et-

mişler. Palyaço balığı çok üzgünmüş. 

Tosbi’ye ‘Buna ben sebep oldum dos-

tum’ diyerek ağlamaya başlamış. Tosbi 

de onu teselli etmeye çalışmış.  

 

Bi süre sonra Paço ağların biraz ötesin-

den geçen tanıdık bir yüz görmüş. Zaten 

böyle çirkin bir suratın unutulabilmesi asla 

mümkün değilmiş.  

 

Ağa doğru gelen testere balığı Testo imiş.  

 

Palyaço balığının ağlamalarını duyarak 

ağa doğru yanaşmış. “Selam sevimli Pal-

yaço balığı” diye seslenmiş. "Günün pek 

de iyi geçmiyor galiba” diye eklemiş.  

 

Paço da geçmişte Testo’ya yaptıklarını 

hatırlayarak utangaç bir şekilde “Ben ve 

arkadaşım Tosbi bu ağa hapsolduk ve 

içinden bir türlü çıkamıyoruz. Keşke biz de 

senin gibi şu ağın dışında özgür olabilsey-

dik” demiş.  

 

Testo “Dert etmeyin ben sizi buradan çı-

karabilirim” diye cevap vermiş. Paço da 

şaşkınlıkla “Sahiden bizim için bunu yapar 

mısın? Peki ama nasıl? “ diye sormuş.  

 

Testo “İşte o alay ettiğin burnumla” diye 

cevaplamış ve hemen işe koyulmuş. Tes-

tere gibi sivri uçlu burnunu ileri geri hare-

ket ettirerek ağı parçalamayı başarmış. 

Paço ve Tosbi de hemen parçalanmış 

ağdan çıkarak oradan uzaklaşmış. 

 

Balıkçılardan iyice uzaklaştıktan sonra 

Paço pişman bir ses tonuyla Testo’ya dö-

nerek “Şeyyy… Ben çok üzgünüm. Senin-

le ve burnunla alay etmiştim. Ama sen 

bizim hayatımızı kurtardın” demiş.  

 

Testo ise “Sorun değil ben alışkınım zaten. 

Hepimiz hata yapabiliriz. Önemli olan ha-

talarımızın farkına varıp onlardan ders 

çıkarabilmektir” demiş ve gülümseyerek 

“unutalım gitsin“ diye de eklemiş. 

 

Paço, Tosbi ve Testo bu olaydan sonra 

çok iyi arkadaş olmuşlar ve birbirlerinden 

hiç ayrılmamışlar…                                                                          



 

 

SAYFA 39 AİLEMİZ  SAYI 52 YIL  5  

 



 

 

Ayın Oyuncağı 

Redka Hafıza Oyunu 
Psk. Tuğçe Akınsel Karamanlı 
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1yaş üzeri çocukların aileleri ile birlikte oy-

nayabileceği eğlenceli bir oyundur. 

 

106 karttan oluşan bu oyunda 8 çift  bü-

yük oyuncak resimleri ,9 çift renk,16 çift  

meyve ve 20 çift  evcil hayvan ve çiftlik 

hayvanlarından  oluşmaktadır.   

 

Kartlar çocuğun kelime haznesinin geliş-

mesine, çocuğun konuşmasına ve yeni 

kelimeler öğrenme sürecini desteklemek-

tedir.  

 

 

Dil becerilerinin geliştirilmesi, yeni kelime-

ler öğrenmesi zeka gelişimine ciddi katkı-

lar sağlamaktadır.   

 

Ailecek zaman geçirilmesine ve aile ilişki-

lerinin güçlendirmesine yardımcı olur.  

 

Ayrıca çocukların beyin gelişimine, dü-

şünsel becerilerinin geliştirilmesine, hafıza-

sının güçlendirmesine ve görsel dikkat 

yeteneklerinin kuvvetlendirilmesine yar-

dımcı  olur. 



 

 

Ayın Kitabı 

Kaybolunca Nereye Gideriz?  
Isabel Minhós Martins 
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Isabel Minhós Martins ve Madalena Ma-

toso ikilisinin Türkçe’ye  çevrilen ilk kitap-

ları olan “Ben Dünyaya Geldiğimde ve 

Bizim Evde”’nin görmüş olduğu ilgi üzeri-

ne yeni kitapları ile karşımızda…  

 

Kaybolunca Nereye Gideriz?, yazar Isa-

bel Minhós Martins ile illüstratör Madale-

na Matoso’nun işbirliğinden ortaya çıkmış 

farklı ve derinlikli bir çalışma.  

 

Kaybolunca nereye gittiğimiz hakkında 

herkes farklı bir şey söylüyor.  

 

 

Dünyada her şey zaman içinde ortaya 

çıkar ve yok olur. Fakat bir taş, kuma dö-

nüştüğünde gerçekten yok olur mu? Ya 

da ortadan yok olan çoraplar gerçekten 

kaybolur mu? Ve en önemlisi, insanlar 

gerçekten yok olurlar mı? 

 

Sıra dışı çizimler eşliğinde, “Kaybolunca 

nereye gideriz?” gibi asırlık bir soruyu ce-

vaplamanıza yardımcı olacak birçok fikir 

içeren kitap çocuklara, dünyaya bam-

başka bir pencereden bakma imkânı su-

nuyor. 

 



 

 

Ayın Tarifi 

Karnabahar Pizza 
Dyt. Hande Arslan 
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Sebze tüketmeyen çocuklar için hem glu-

tensiz hem sebzeli bir alternatif tarif... 

 

Gerekli Malzemeler 

Taban için: 

 1 orta boy karhabahar, 

 1 yumurta, 

 Yarım çay kaşığı tuz ve karabiber 

 

Sos için: 

 1 çay bardağı domates püresi, 

 1 diş sarımsak, 

 1 çay kaşığı kekik, 

 Yarım çay kaşığı tuz 

 

Üzeri için: 

 Herhangi bir eriyen peynir,  

 Mantar, kapya biber, çarliston biber 

(çeşitlendirilebilir) 

Hazırlanışı 

 

Karnabahar yıkanıp parçalara ayrıldıktan 

sonra kuruması beklenir. Kar gibi olana 

kadar rondodan geçirilir ve 10 dakika 

beklemeye bırakılır. Daha sonra bir tül-

bent içerisinde sıkılarak fazla suyu süzülür. 

Karnabahara yumurta, tuz ve karabiber 

eklenerek hamur kıvamı alana kadar yo-

ğurulur. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisin-

de arzu edilen şekil verilerek 200 derecelik 

fırında önce altı pişecek şekilde ayarlana-

rak 10-15 dakika pişirilir. Pizza tabanının altı 

piştikten sonra fırından çıkarılır ve önce 

sosu sonra üzeri için diğer malzemeler ek-

lenir. Fırın sadece üstü pişecek şekilde 

ayarlanarak 15 dakika daha pişirilir. Çocu-

ğunuza uygun farklı malzemeler kullana-

rak pizzayı çeşitlendirebilirsiniz.  



 

 

Ayın Etkinliği 

Kardan Adam 
İnci Kalavasonlu 
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Bu ayki etkinliğimiz Kardan Adam.  

Gerekli olan malzemeler:  

 Renkli A4 karton 

 Pamuk 

 Oynar göz 

 Renkli krapon 

 Elleri için dal parçaları 

 Burnu icin havuc veya turuncu her-

hangi bisey 

 Atkı şablonu  

 Mum yapıştıcı 

 Pastel boya 

 Makas 

Etkinliğimizin yapılışı:  

İlk olarak  tüm kullanacağımız malzeme-

leri hazırlıyoruz. Renkli kraponlardan düğ-

meleri yapıyoruz üçgen şeklinde havuç 

kesiyoruz.  Kuru odunlarımızı parmak şekli-

ni andıracak şekilde hazırlıyoruz ve kar-

dan adamın parçalarını birleştirmeye 

başlıyoruz. 

 

Kardan adamın baş ve gövdesini mum 

yapışkan ve pamuk kullanarak oluşturu-

yoruz. Ardından sırası  ile oynar gözleri 

havuç burnu krapon düğmeleri ve elleri 

mum yapışkan yardımı ile yapıştırıyoruz. 

Son olarak atkımızı pastel boya ile boya-

yıp makas yardımı ile kesip kardan ada-

mımız üşümesin diye boynuna sarıyoruz. 

Herkese kolay gelsin…   
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AİLEMİZ  

DERGİSİ 

 

 

 

 

 
 

Yeni Yazarlarını Arıyor 
 

Eğer siz de  

Ailemiz Dergisi içeriği ile uyumlu  

yazı yazabileceğinizi düşünüyorsanız bize ulaşın.  

 

Bize ailemizdergisi@gmail.com e-posta adresinden,  

internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan  

ulaşabilirsiniz.  



 

 

NICKELODEON’UN 2021 ÇOCUKLARIN SEÇİMİ 
ÖDÜLLERİNİ KENAN THOMPSON SUNACAK  
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Nickelodeon Çocukları Dünya Etrafında 

Turuncu Zeplin Turuna Çıkarıyor 

 

Çocukların Seçimi Ödülleri (Kids Choice 

Awards 2021) Adayları Açıklandı — Justin 

Bieber, Millie Bobby Brown, Billie Eilish, Lin-

Manuel Miranda, BTS, Chris Pratt, LeBron 

James, Gal Gadot, Selena Gomez, 

Jamie Foxx, Ariana Grande, Robert 

Downey Jr., Taylor Swift, Patrick Maho-

mes ve dahası ödül adayları arasında 

yer aldı. 

 

Oyuncu, komedyen ve Saturday Night 

Live efsanesi Kenan Thompson (Kenan, 

All That), 14 Mart Pazar 06.30'da canlı ya-

yınlanacak olan Çocukların Seçimi Ödül-

leri 2021’e ev sahipliği yaparak çocukları 

çılgın ve çamurlu bir yolculuğa çıkara-

cak. Thompson liderliğinde, her yerdeki 

çocuklar ve aileler, film, televizyon, mü-

zik, spor ve daha birçok dünyada hay-

ranların en sevdiği yıldızların destansı bir 

kutlaması için bu yılki gösterinin tam anla-

mıyla bir parçası olacaklar. Nickelo-

deon’s Çocukların Seçimi Ödülleri 2021 

(Kids ’Choice Ödülleri 2021), Nickelo-

deon, TeenNick, Nicktoons ve Nick Jr. 

kanalında eş zamanlı olarak yayınlana-

cak. 

 

Thompson “Nickelodeon sonsuza kadar 

hayatımın ve ailemin bir parçası oldu ve 

bu yılki “Çocukların Seçimi Ödüllerine” ev 

sahipliği yapmak için sabırsızlanıyorum. 

Çamur olmaktan endişeleniyor muyum? 

Hayıır. Hızlı ve soğuk olacak, ama bu be-

nim ilk rodeom değil - ne dediğimi anlıyor 

musun? Öyleyse, slime'ı getir ve hadi bu-

nu yapalım!” dedi. 

 

Nickelodeon'ın turuncu zeplini, şimdiye 
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kadar ilk kez Çocukların Seçimi Ödülleri 

2021 mekanından ayrılacak ve hayranla-

rını dünyanın dört bir yanında ve ötesin-

de çılgın bir yolculuğa çıkaracak. İzleyici-

ler XR teknolojisini kullanarak Slime ve çıl-

gın numaralarla dolu olan uzaya, Bikini 

Bottom'a ve doğrudan ünlülerin evlerine 

gidecek. Bu yılki şov aynı zamanda ünlü-

leri ve aileleri ana sahneye getiren canlı 

ve etkileşimli hayran duvarları da içere-

cek; hayranların kontrolü elinde tuttuğu 

ikinci ekran bütün gece boyunca canlı 

oylama ve gösteri sırasında seçilen şanslı 

bir aile tarafından verilen Çocukların Se-

çimi Ödülleri 2021  ödülü yer alacak.  

 

Bugünün haberlerine bu yılki Çocukların 

Seçimi Ödülleri adayları da dahil. En çok 

oy ile sürüye liderlik edenler: Beş ile Justin 

Bieber; Dörtlü Stranger Things; ve Ariana 

Grande, The Croods: A New Age, Henry 

Danger, High School Musical: The Musi-

cal: The Series, Soul, Trolls World Tour ve 

Wonder Woman 1984, her biri üç adaylık 

ile berabere kaldı. Müzik performansları 

kısa süre içinde duyurulacak. 

 

Bugünden itibaren, hayranlar Çocukların 

Seçimi Ödülleri resmi web sitesi KidsChoi-

ceAwards.com'da ve Twitter’da oylarını 

kullanabilecek.  

 

Thompson, Nickelodeon'un 2000 yılında 

hit komedi filmi All That filmindeki çalış-

masıyla “En Sevilen Erkek TV Yıldızı” için 

çok beğenilen Çocukların Seçimi Ödülleri 

turuncu balon zeplin, Nickelodeon'a ya-

bancı değil. 1998’de uzun zamandır iş 

birliği yaptığı ve şuan Thompson ile bera-

ber All That serisinin 2019’da çıkan gün-

cel tekrarının yapımcılığını üstlenen Kel 

Mitchell ile aynı kategoriye aday gösteril-

mişlerdi.   

 

Nickelodeon’un Çocukların Seçimi Ödül-

leri 2021, Barbie®, Goldfish® Flavor Blas-

ted® krakerleri, got milk?, LEGO® VIDIYO 

™, Olive Garden® ve Super Mario 3D 

World + Bowser’s Fury sponsorluğundadır.  

 

Nickelodeon’un Çocukların Seçimi Ödül-

leri 2021 Adayları: 

 

TELEVİZYON: 

EN İYİ ÇOCUK TV ŞOVU 

Alexa & Katie 

Are You Afraid of the Dark? 

Danger Force 

Henry Danger 

High School Musical: The Musical: The 

Series 

Raven’s Home 

 

EN İYİ AİLE TV ŞOVU 

black-ish 

Cobra Kai 

Fuller House 

The Mandalorian 

Stranger Things 

Young Sheldon 

 

EN İYİ REALITY SHOW 

America’s Got Talent  

American Idol 

American Ninja Warrior Junior 

LEGO Masters  

The Masked Singer 
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The Voice 

 

EN İYİ ÇİZGİ FİLM 

Alvinnn!!! and the Chipmunks 

The Boss Baby: Back in Business 

LEGO Jurassic World: 

Legend of Isla Nublar 

The Loud House 

SpongeBob Square-

Pants 

Teen Titans Go! 

 

EN İYİ KADIN TV YILDIZI 

Ella Anderson (Piper 

Hart, Henry Danger)  

Millie Bobby Brown 

(Eleven, Stranger 

Things)  

Candace Cameron 

Bure (D.J. Tanner-

Fuller, Fuller House)  

Camila Mendes 

(Veronica Lodge, Riverdale)  

Raven-Symoné (Raven Baxter, Raven’s 

Home)  

Sofia Wylie (Gina, High School Musical: 

The Musical: The Series)  

 

EN İYİ ERKEK TV YILDIZI 

Iain Armitage (Sheldon Cooper, Young 

Sheldon)  

Joshua Bassett (Ricky, High School Musi-

cal: The Musical Series)  

Dylan Gilmer (Young Dylan, Tyler Perry’s 

Young Dylan) 

Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair, Stran-

ger Things)  

Jace Norman (Henry Hart/Kid Danger, 

Henry Danger and Danger Force) 

Finn Wolfhard (Mike Wheeler, Stranger 

Things)  

FİLM: 

EN İYİ FİLM 

Dolittle 

Hamilton 

Hubie Halloween 

Mulan 

Sonic the Hedgehog 

Wonder Woman 1984 

 

EN İYİ KADIN FİLM 

OYUNCUSU 

Millie Bobby Brown 

(Enola Holmes, Enola 

Holmes) 

Gal Gadot (Diana 

Prince/Wonder 

Woman, Wonder Woman 1984) 

Anne Hathaway (Grand High Witch, The 

Witches) 

Vanessa Hudgens (Princesses, The Prin-

cess Switch: Switched Again) 

Yifei Liu (Mulan, Mulan) 

Melissa McCarthy (Carol Peters, Superin-

telligence) 

 

EN İYİ ERKEK FİLM OYUNCUSU 

Jim Carrey (Dr. Robotnik, Sonic the Hed-

gehog) 

Robert Downey Jr. (Dr. John Dolittle, Do-
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little) 

Will Ferrell (Lars Erickssong, Eurovision 

Song Contest: The Story of Fire Saga) 

Lin-Manuel Miranda (Alexander Hamil-

ton, Hamilton) 

Chris Pine (Steve Trevor, Wonder Woman 

1984)  

Adam Sandler (Hubie Dubois, Hubie Hal-

loween) 

 

EN İYİ ANİMASYON FİLM 

Onward 

The Croods: A New Age 

Phineas and Ferb the Movie: Candace 

Against the Universe 

Trolls World Tour 

Scoob! 

Soul 

 

EN İYİ ANİMASYON SESLENDİRMECİ  

Tina Fey (22, Soul) 

Jamie Foxx (Joe Gardner, Soul) 

Anna Kendrick (Poppy, Trolls World Tour)  

Chris Pratt (Barley Lightfoot, Onward)  

Ryan Reynolds (Guy, The Croods: A New 

Age) 

Emma Stone (Eep, The Croods: A New 

Age) 

Justin Timberlake (Branch, Trolls World 

Tour)  

 

MÜZİK: 

EN İYİ KADIN SANATÇI 

Beyoncé 

Billie Eilish 

Selena Gomez 

Ariana Grande 

Katy Perry 

Taylor Swift 

 

EN İYİ ERKEK SANATÇI 

Justin Bieber 

Drake 

Post Malone 

Shawn Mendes 

Harry Styles 

The Weeknd 

 

EN İYİ MÜZİK GRUBU 

Black Eyed Peas 

BLACKPINK 

BTS 

Jonas Brothers 

Maroon 5 

OneRepublic 

 

EN İYİ ŞARKI 

“Blinding Lights” The Weeknd 

“Cardigan” by Taylor Swift 

“Dynamite” by BTS 

“Toosie Slide” by Drake 

“Wonder” by Shawn Mendes 

“Yummy” by Justin Bieber 



 

 

Nirengi Derneği  

İstismara Karşı Destek  

Telefon Hattı Açıldı 
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Nirengi Derneği, İstismar Mağduru Ço-

cuklar ve Bakım Verenlerine Ücretsiz Ya-

sal ve Psikososyal Destek vermek ama-

cıyla İstismara Karşı Destek Hattı’nı açtı. 

 

Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek 

Hattı çocuk istismarı vakalarında mağdur 

çocuk, mağdur çocuğun ebeveyni veya 

istismar durumundan şüphelenen/emin 

olan çocukla ilişkili herhangi bir kişinin 

arayarak yasal veya psikososyal danış-

manlık alabileceği bir telefon hattı baş-

lattı. 

  

TELEFON HATTI NUMARASI NEDİR VE HAT 

HANGİ SAATLERDE AKTİF? 

0850 216 53 67 numaralı telefon hattına 

ulaşılabilmektedir. Destek hattı hafta içi 

10:00-19:00 saatleri arasında hizmet ver-

mektedir. 

 

 TELEFON HATTINDAN HANGİ KONULARDA 
DESTEK ALINABİLİR? 

 

Çocuk istismarı vakaları için yasal merci-

lere bildirim konusunda yönlendirme, 

 

İstismar bildirimi adli mercilere yapılan 

ancak henüz kamu avukatı atanmamış 

istismar mağduru çocuklara destek, 
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İstismar bildirimi adli mercilere yapılan 

ancak henüz Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-

metler Müdürlüğü’nden psikososyal des-

tek için uzman atanmamış mağdur ço-

cuklar için destek. 

  

Nirengi Derneği Direktörü ve Yönetim Ku-

rulu Başkanı İdil Türkmen Ayaydınlı, hattın 

çağrı almaya başladığını belirtti ve şu ifa-

deleri kullandı:  

 

 

 “Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek 

Hattı’nı 18 yaş altı istismar mağduru ço-

cukların, bakım verenlerinin veya konu-

dan haberdar olan çocukla ilişkili kimse-

lerin yasal ve psikosoyal danışmanlık ihti-

yaçlarına cevap vermek için oluşturduk. 

Bu kişiler telefon hattını doğrudan araya-

rak taleplerini ve sorularını iletebilir.”  

 

BU HAT BİR RESMİ BİLDİRİM HATTI DEĞİLDİR 

 

Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek 

Hattı’nın bir bildirim hattı olmadığının altı-

nı çizen İdil Türkmen Ayaydınlı, şu bilgileri 

paylaştı:  

  

“Nirengi Derneği İstismara Karşı Destek 

Hattı bir bildirim hattı değildir. Bir 

çocuğun istismar veya ihmal tehlikesi altı-

da olduğu biliniyor veya bu konuda 

şüphe bulunuyor ise en kısa sürede şu ku-

ruluşlardan birine ihbarda bulunulmalı-

dır.”  

  

- Cumhuriyet Başsavcılıkları 

 

- Kolluğun çocuk birimleri 

 

- İl Emniyet Müdürlüğünde Çocuk Şube 

Müdürlüğü 

 

- İlçelerde Çocuk Büro Amirliği 

 

- Jandarma Genel Komutanlığı “Çocuk 

ve Kadın Kısım Amirlikleri”, 

 

- Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
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İl Müdürlükleri, Sosyal Hizmet Merkezleri 

 

- Barolar, Çocuk Hakları Merkezleri 

  

Resmi Bildirim Telefon hatları 

- 155 Polis 

 

- 156 Jandarma Çocuk ve Kadın Kısım 

Amirliği 

 

- 183 AÇSH Alo Sosyal Destek Hattı 

  

Nirengi Derneği Programlar Koordinatörü 

ve YK Üyesi Zeynep Sanduvaç hatla ilgili 

şu bilgileri ekledi: 

 

Mağdur çocuk tehdit edildiği, korktuğu 

veya kimi zaman ailesinin dağılmasından 

çekindiği için sessiz kalabilir. İhbarda bu-

lunmak için somut deliller gerekmemek-

tedir, şüphe yeterlidir. 

 

İhbar iyi niyetle yapılmalıdır. Sağduyulu 

davranılması önemlidir. Asla yanlış veya 

kötü niyetle ihbarda bulunulmamalıdır. 

Bir kişiyi işlemediğini bildiğiniz bir suç se-

bebiyle ihbar ediyorsanız bu Türk Ceza 

Kanunu madde 267 uyarınca suç teşkil 

etmektedir. 

 

İyi niyetle, çocuk istismarına karşı ihbarda 

bulunan kişiler hukuki ve cezai sorumluk-

ları itibariyle kanunen koruma altındadır. 

Kanuni zorunluluk durumları hariç olmak 

üzere ihbarda bulunan herkes kimliğini 

gizli tutabilir. 

 

HATTI İSTİSMAR MAĞDURU ÇOCUKLARIN 

KOLAYCA ULAŞABİLMESİ İÇİN AÇIK TUT-

MAK ZORUNDAYIZ 

 

Hat işleyişi hakkında genel bilgi almak 

için (0212) 337 27 31 numaralı hattan Ni-

rengi Derneği'ne ulaşabilirsiniz.  

 



 

 

Borusan Contemporary’den  

Çevirimiçi Çocuk Atölyesi 
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Borusan Contemporary, geleceğin sa-

natçı adaylarını sanat ve teknoloji ilişkisi-

ne ışık tutan çevrimiçi bir atölye etkinli-

ğinde bir araya getiriyor. 

 

Yeni Medya sanatına odaklanan koleksi-

yonu ve sergi programlarıyla  21. yüzyıl 

sanatının dünyasına pencere açan Boru-

san Contemporary, geleceğin sanatçı 

adayları için düzenlediği “Çocuk Atölye-

leri”ne çevrimiçi bir etkinlik ile devam edi-

yor.  

 

Yarıyıl tatilinin son haftasonunda, çocuk-

ların evlerinde öğrenerek ve aileleriyle 

eğlenerek vakit geçirmesini amaçlayan 

atölye, “Robot Sanatçımı Yapıyorum”, 12 

Şubat 2021 tarihinde Borusan Contempo-

rary’nin YouTube kanalı üzerinden yayın-

lanıyor. İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat 

Bienali Direktörü ve sanat eğitmeni Gazi 

Selçuk tarafından, 6-12 yaş grubuna yö-

nelik hazırlanan etkinlikte, çocuklar, ko-

laylıkla temin edilebilecek malzemeleri 

değerlendirerek bir “robot sanatçı” üret-

meyi öğrenecek. 

 

Çocuk Atölyesi kapsamında kullanıla-

cak malzemeler:  

Robotun gövdesi için karton bardak, 

oyuncak motoru, pil, elektrik kablosu, 

renkli kalemler, yapıştırıcı bant, resim ka-

ğıdı. 

 

Borusan Contemporary “Çocuk Atölyele-

ri”ni izlemek için Borusan Contemporary 

Youtube sayfasını ziyaret edebilirsiniz.  

https://www.youtube.com/watch?

v=g3qYOwGkLFA 

https://www.youtube.com/watch?v=g3qYOwGkLFA
https://www.youtube.com/watch?v=g3qYOwGkLFA


 

 

Adımlar,  

Otizmli Çocukların Eğitimi İçin! 
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7 Mart 2021, Pazar günü 16.sı gerçekleşe-

cek olan Antalya'nın en büyük spor orga-

nizasyonu Runatolia Uluslararası Antalya 

Maratonu’nda Tohum Otizm Vakfı için 

koşarak otizmli çocukların eğitimine katkı 

sağlayabilirsiniz. 

 

Tohum Otizm Vakfı’nın 7.  kez katıldığı Ru-

natolia Maratonu’nda bireysel ve farklı 

firmaları temsil eden gönüllü koşucular; 

koşarak veya yürüyerek, adımlarını otizmli 

çocuklar için atacak, maratonun önce-

sinde ve sonrasında, toplamda 1 ay süre-

since sosyal çevresinden topladığı bağış-

larla otizmli çocukların eğitimine katkı 

sağlayacaklar. 

 

Otizmin bilinen tek çaresinin “erken tanı 

ile yoğun ve sürekli eğitim” olduğuna dik-

kat çeken Tohum Otizm Vakfı Genel Mü-

dürü Suat Kardaş “Bugün dünyada her 

59 çocuktan 1’i otizm riski ile doğuyor. Bu 

rakam her yıl artış eğilimi gösteriyor. Ru-

natoila Maratonu’nda koşarak hem 

otizm konusunda farkındalık yaratabilir 

hem de otizmli çocuklarımızın eğitimi için 

bağış toplayabilirsiniz. Tüm sporseverleri 

Runatolia Maratonu’nda yanımızda ol-

maya davet ediyoruz.” dedi.   

 

Otizmin Tek Çaresi Eğitim 

 

Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi; 

erken tanı ile yoğun ve sürekli özel eği-

timdir. Erken tanı ve doğru bir eğitim yak-

laşımı ile yoğun olarak eğitim alan ço-

cukların yaklaşık % 50’sinde otizmin belirti-

leri kontrol altına alınabilmekte, gelişim 

sağlanabilmekte, büyük ilerleme kayde-

dilmekte ve hatta bazı otizmli çocukların 

ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arka-

daşlarından farkı kalmayabilmektedir. 



 

 

“Da Vinci Kids” 

Çocuklarda Güvenli İnternet  

Kullanmayı Öğretecek 
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Çocuklar için eğitici ve eğlenceli içerik-
ler sunma temeline odaklanan Da Vinci 
Kids, mobil uygulamasında “Dijital Far-
kındalık” programını başlatıyor.  

 

Günümüzde özellikle ebeveynler için en 
önemli ve dikkatli olunması gereken 
alan olan “çocuklar için güvenli inter-
net” konusu Da Vinci Kids’in medya ka-
nallarından sadece mobil uygulamasın-
da işlenecek.  

 

Çocuklara Maya, Jack ve Büyükanne 
karakterleri üzerinden hikayeler ile ak-
tarılacak bilgiler ve verilecek mesajlar 
sayesinde, güvenlik ve doğru etkileşim 
sağlanması amaçlanıyor. 

Da Vinci Kids App’de yayınlanan “Dijital 
Farkındalık” adlı program, 9 Şubat Gü-
venli İnternet Günü’nde başladı. Prog-
ramda “internet nedir, internette kay-
bolmak, kişisel bilgiler, dijital kalıcılık, 
paylaşımlar, siber zorbalık, saygı, bilgi, 
güvenli paylaşım, sahte haberler, do-
landırıcılık, güvenli alışveriş, kötü içe-
rikler ve şifre belirleme” gibi birçok ana 
başlık karakterler üzerinden çocuklara 
ulaştırılacak.  

 

Özellikle pandemi dönemiyle birlikte 
dijital platformlara olan yönelimin art-
ması çocuklar için güvenlik sorununu 
da beraberinde getirdi. Sunduğu içerik-
lerle çocukların gelişimine katkı sağla-
yan Da Vinci Kids, hassas olduğu kadar 
ebeveynleri endişelendiren bu konuya 
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dikkat çekecek.  

Da Vinci Kids App’de yayınlanacak 
“Dijital Farkındalık” programında, ço-
cukların çevrim içi vakit geçirirken da-
ha güvenli olmaları için bilinçlenmeleri 
üzerine işlenecek konulardan bazıları 
ise şöyle sıralanıyor; 

 

 Dış dünya gibi, internette de her 
yer sizin için güvenli ve doğru değil-
dir. Eğer kendinizi uygunsuz bir du-
rumda bulursanız ne yapmanız la-
zım? 

 

 Bir bilginin internetten kolayca kal-
dırılamaması ya da silinememesi 
nasıl oluyor? 

 

 İnternete yüklediğiniz şey sizi son-
radan nasıl etkileyebilir? Eğer bir 
şey paylaşıyorsanız neden iyice dü-
şünmeniz gerekir? 

 

 Özel olarak paylaştığınızı düşündü-
ğünüz şeyler her zaman kontrolü-
nüzde midir? 

 

 İnternet öğrenme ve bilgi açısından 
harika bir yer, ancak bilginin nere-
den geldiğini kontrol etmek önemli. 
Bir bilgiyi kimin yazdığını, doğrulu-
ğunu ve güncelliğini nasıl kontrol 
edebilirsiniz? 

 

 Kişisel bilgi nedir ve internette ya 
da internet dışında paylaşmamanız 
neden önemlidir? 

 

 Kullanıcı adları ve şifreler internette 
kişisel bilgileri koruma yöntemlerin-
den biri olarak tanıtılıyor. Peki bun-
ları en güvenli nasıl koruyabilirsiniz? 

 

 İnternette neleri paylaşabiliriz? Ma-
sum görünen bir şey kişisel bilgileri 
ele verebilir ve kişiye özel gönder-
seniz bile internette paylaşması gü-
venli olmayabilir. 

 

 İnternet devasa bir pazardır. Tıpkı 
dış dünya gibi reklamlar ve cezbedi-
ci şeyler sizi para harcamaya yön-
lendirmeye çalışacaktır. Bundan 
kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? 

 

Ailelerin ve öğretmenlerin, çocukların 
dijital farkındalığını artırmak ve 21. 
yüzyıl becerilerini geliştirmek için fay-
dalandığı Da Vinci Kids App, çocukların 
yaşlarına göre 6 farklı profile kadar 
oluşturulabiliyor ve bir hesaba 6 farklı 
cihazdan erişilebiliyor.  

 

Da Vinci Kids mobil telefon, tablet ve 
televizyon gibi internete bağlı tüm ci-
hazlardan ücretsiz indirilerek kullanılı-
yor.  

 

Küresel olarak geliştirilen Da Vinci Kids 
App içeriklerinde; 5-12 yaş arası ço-
cukların Fen Bilimleri, Matematik, 
Türkçe, Biyoloji, Tarih, Bilim, Uzay, 
Teknoloji, Doğa, Kültür ve 21. yüzyıl 
becerilerine kadar birçok derste fayda-
lanabileceği “neden ve nasıl?” ilişkisine 
dayalı anlatımlı videolar ve öğrenmeyi 
amaçlayan oyunlar sunulmaktadır.  

  



 

 

 

Ayın Etkinliği: Eşleştirme 

Sevgili ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıda bulunan meyveleri 
yerlerinden keserek alttaki uygun yerlere yerleştiriniz.  

Bakalım kim daha erken yapabilecek?  



 

 


