
 

 

Okullu çocuklar, epeydir geri sayıma başladı. Anne babalar 
ise kışın kurdukları düzenin yerine yeni bir düzen kurma 
çabasında. Bizim çocukluğumuzun sokak, mahalle hayatı 
olmayınca, çocukların günlerini nasıl dolduracakları önemli 
bir soru haline geliyor.  

Uygun sınırlar olmazsa, bütün gün yalnız kalan çocukların 
teknoloji bağımlılığı geliştirmeleri çok yüksek bir olasılık. 
Bunu önlemek için kurallar ve makul sınırlar koymak çok 
önemli. Çocuğunuzun bütün gününü bilgisayar başında 
geçirmesini önlemek için, zamanını başka etkinliklerle 
doldurmak iyi bir yöntem olabilir. Yaz okuluna giden, spor 
ve sanat etkinlikleriyle meşgul olan çocukların bağımlılık 
geliştirmeleri daha düşük bir olasılık olacaktır. 
Çocuğunuzun koyduğunuz kurallara uyup uymadığını 
denetleyemiyor, ya da bu kurallara uymasını 
sağlayamıyorsanız bilgisayar, telefon kullanımını 
sınırlandırabilen/denetleyebilen yazılımlardan 
yararlanabilirsiniz.   

Bütün çocuklara, annelere ve babalara, eğlenceli ve 
dinlendirici bir tatil diliyorum.  1 
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Pozitif Disiplin – Giriş 

Çocukların davranışlarının arkasındaki 
nedenleri anlayıp buna yönelik tutum 
almanın yöntemleri, cezasız ve ödülsüz bir 
disiplin uygulamasının ana hatları. 

Bu seminer, bir yaşından büyük çocuğu 
olan ebeveynlere yöneliktir.  

Tarih: 13 Haziran Cuma     
Saat: 14:00-16:00 
 
Yer: Atölye Lokomotif, Güzelbahçe Sokak, 
Güzelbahçe Apt.29/5, Nişantaşı 
 

Fiyat: 100 TRL + KDV/Kişi 
           150 TRL + KDV/Çift 
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Yaz aylarında da seminerlerimiz devam edecek… 

Okul Öncesi Dönem (1- 6 yaş) 
 

• Bağımsızlaşma süreci ve benlik 
gelişimi  

• Ayrılık kaygısı  
• Duygu düzenlemesi, o ̈z-kontrol 

becerileri ve bu becerilerin nasıl 
kazandırılabileceği  

• Öfke nöbetleri  
• Korkular  
• Uyku ve beslenme rutinleri  
• Kişilik ve bireysel özellikler  
• Akran ilişkileri 
• Cinsel gelişim  
• Dil becerilerinin, bilişsel ve sosyal 

becerilerin gelişimi 
• Anaokuluna uyum 
• Pozitif disiplin yöntemleri 

 
Tarihler: 4, 11, 18 Haziran Çarş. (3 toplantı)   
Saat: 13:00-15:00 
 
Yer: Atölye Lokomotif, Güzelbahçe Sokak, 
Güzelbahçe Apt.29/5, Nişantaşı 

Fiyat: 300 TRL + KDV/Kişi 
           450 TRL + KDV/Çift 
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Okul Çağı Çocuklar (6 – 10 yaş)  

• Bilişsel, duygusal ve sosyal 
becerilerin gelişimi  

• Okula uyum 

• Ödev ve sorumlulukların yerine 
getirilmesini sağlayacak  
ebeveyn tutumları  

• Akran ilişkileri  

• Pozitif disiplin yöntemleri  

 

Tarih: 2, 9 Eylül Salı (2 toplantı)  
Saat: 19:30-21:15 

Yer: Atölye Lokomotif, Güzelbahçe Sokak, 
Güzelbahçe Apt.29/5, Nişantaşı 
 

Fiyat: 200 TRL + KDV/Kişi 
           300 TRL + KDV/Çift 
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Yaz aylarında da seminerlerimiz devam edecek… 

Ergenlik Dönemi  
 

• Ön ergenlik ve ergenlik 
dönemlerinde çocukların bedensel, 
duygusal, bilişsel ve sosyal 
gelişimleri  

• Öfke krizleriyle baş etmek  
• Cinsel gelişim 
• Akran ilişkileri 
• Tehlikeli alışkanlıklar  
• Sınır ve kurallar koymak ve 

çocuğunuzun bunlara uymasını 
sağlamak  

• Pozitif disiplin yöntemleri  
 
Tarih: 5, 12, 19  Haziran Perş. (3 toplantı)   
Saat: 14:00-16:00 
 
Yer: Atölye Lokomotif, Güzelbahçe Sokak, 
Güzelbahçe Apt.29/5, Nişantaşı 

Fiyat: 300 TRL + KDV/Kişi 
           450 TRL + KDV/Çift 
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Bebeğim Geliyor  

• Ebeveynlik beklentileri 

• Bağlanma kuramı ve bebeğimizle 
kuracağımız güven ilişkisi 

• Gelişim aşamaları  

• Bebeklerin mizaçları  

• Ağlama nedenleri ve müdahale 
yöntemleri  

• Uyku düzeni  

• Oyun   

• Kendi ebeveynlerimizle ilişkilerimiz 
ve ebeveynlerin kendi ihtiyaçları  

Tarih: 3, 10, 17  Haziran Salı (3 toplantı)    
Saat: 14:00-16:00 
 
Yer: Atölye Lokomotif, Güzelbahçe Sokak, 
Güzelbahçe Apt.29/5, Nişantaşı 
 

Fiyat: 300 TRL + KDV/Kişi 
           450 TRL + KDV/Çift 
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Yaz aylarında da seminerlerimiz devam edecek… 

Okul Başarısını Etkileyen Ebeveyn Tutumları  
 

Bilimsel araştırmalara göre 
çocuklarımızın akademik başarılarını 
etkileyen ebeveyn tutumları nelerdir?  

 
Tarih: 3 Eylül Çarşamba   
Saat: 19:15-21:30 
 
Yer: Atölye Lokomotif, Güzelbahçe Sokak, 
Güzelbahçe Apt.29/5, Nişantaşı 

Fiyat: 100 TRL + KDV/Kişi 
           150 TRL + KDV/Çift 
 
 
 
 



 
Lorem Ipsum Dolor Issue [#] :: [Date] 

Integer metus. 

Lorem. 
byline 
[Name] 

 
Yaşadığımız 

sarsıntılar ve 

çocuklarımız  

 Son zamanlarda adeta sürekli bir olağanüstü hal ve yas içinde yaşar olduk. Hepimiz 
üzüntü, öfke, çaresizlik içinde hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu koşullardan 
etkilenmemek mümkün değil. Tamam biz etkileniyor ve bugüne kadar geliştirmiş olduğumuz 
savunma mekanizmalarını kullanarak bir şekilde başa çıkmaya çalışıyoruz. Peki ya 
çocuklarımız nasıl etkileniyorlar bu yaşananlardan, onlara nasıl yardımcı olabiliriz? İşte size 
bazı ipuçları ve öneriler. Uygulamak kolay değil, ama aklınızda olursa işe yarar belki. 

Çocukların gelişimlerini sağlıklı bir şekilde sürdürmek için en önemli ihtiyaçlarından 
biri güven duygusu. Bu güven duygusunun sarsılması çok çeşitli kaygıları birlikte getiriyor. 
Güven duygusunun oluşması ve korunması da büyük ölçüde anne babalara bağlı. Çocuklar, 
genellikle bizim duygularımızı, bizim onlarınkini hissettiğimizden daha iyi hissediyorlar. 
Bizim soğukkanlı ve güvenli tavırlarımız onları rahatlatıyor, kaygı ve endişelerimizi 
hissetmek alarm zillerinin çalmasına neden oluyor.  

Çocuğunuz okul öncesi yaşlardaysa, mümkün olduğunca onun yanında haber 
programlarını izlemeyin, memleket meseleleri konuşmayın. Sizin endişelerinizi hissetmemesi 
için elinizden geleni yapın. Belki kimi zaman çocuğunuzun yaşına göre, ‘Bir kaza olmuş, onun 
için üzgünüm’ gibi açıklamalar yapmanız gerekebilir.  Çocuğunuzun sorularına elinizden 
geldiğince nötr bir ifade ile kısa ve doğru cevap verin. Çocuğunuzun sormadığı ayrıntılara 
girmeyin, kaygı, korku ve endişelerinizden söz etmeyin. Bazen böyle şeylerin olabileceğini, 
ama kısa bir süre içinde her şeyin toparlanacağını, her zaman onun annesi ya da babası 
olacağınızı söyleyin.  

Çocuğunuz daha büyükse ve artık olan biteni fark edebilecek, arkadaşlarından neler 
olduğunu duyabilecek yaştaysa işiniz çok daha zor. Prensip yine aynı, yaşadığınız endişe, 
kaygı gibi duyguları çocuğunuza yansıtmamaya çalışmak. Ama bu yaş grubu çocuklarla 
konuyu konuşmak gerekir. Mümkün olduğunca olgular üzerinden giderek yaşananlar üzerine 
düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Burada önemli olan bu yaşananların geçiciliğine inanç 
oluşturmaktır. Tarihsel örneklerle, her toplumda buna benzer dönemlerin yaşanabildiğini 
ama bunun çok uzun sürmeyeceğini anlatın. O soru sormasa bile, siz onun bu konuda ne 
hissettiğini anlamaya ve güven duygusunu pekiştirmeye çalışın. Soma olayı gibi bazı 
olaylarda çocuğunuzun oradaki insanlara yardımcı olan bir organizasyona katkıda 
bulunması, harçlığından bir miktar vermesi ya da kendisi için değerli bir oyuncağını kitabını 
bağışlaması ona iyi gelecek, çaresizlik duygusunun ortadan kalmasına yardımcı olacaktır.  

Zor günler yaşıyoruz, iyi bir gelecek inancımızı koruyalım. 
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Yeni Çıkan 

Kitaplar  

 

EY TRAVMA BİZDEN UZAK DUR! 
Yazar: Peter Levine, Çeviren: Ayşegül Cebenoyan 
Yayınevi: Doğan Kitap, Anne Baba Akademisi 
http://www.dogankitap.com.tr/kitap/Ey+Travma+ 

“BEN 5 KERE İYİLİK YAPTIM!” –ÇOCUKLARDAN BÜYÜKLERE 
DERS KİTABI- 
Editör: Petek Halman, Yayınevi: Okuyanus  
http://www.okuyanus.com.tr/kitap/ben-5-kere- 

ANNE BABA VE ÇOCUK EĞİTİMİ: TURUNCU ADIMLAR   
Yazar: Hatice Yıldırım, Yayınevi: Akis Yayınları  
http://akiskitap.com/akis1/kitap_detay.php?kitapid=706  

DAVRANIŞ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI (A) VE (B)  
Yazar: Osman Abalı, Yayınevi: Adeda Yayıncılık 
http://www.adeda.com.tr/Davranis-Problemleri-ve-Cozum-A,PR-40.html 
http://www.adeda.com.tr/Davranis-Problemleri-ve-Cozum-B,PR-42.html 
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40’I UÇANA KADAR  
Yazar: Gökhan Mamur,  Yayınevi: Gün Yayınları  
http://www.gunyayincilik.com 

ÇOCUĞUNUZUN KORKULARI VE ÇÖZÜM YOLLARI   
Yazar: Eriman Topbaş,  Yayınevi: Gün Yayınları  
http://www.panamayayincilik.com/tanim.asp?sid=HYKZ3886N54Q8JP1RNJO 
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Okullar kapanmak üzere. Bir çok öğrenci karne sayesinde gelecek hediyenin 
heyecanını, ya da alamayacakları hediyenin hayal kırıklığını yaşıyor. Karne hediyesinin son 
yıllarda gittikçe yaygınlaştığını görüyorum. Peki karne hediyesi anne babalar ve çocuklar için 
ne ifade ediyor? Aylarca verilen emeğin, harcanan çabanın takdiri ve kutlaması mı? Yoksa 
anne babalar için çocuklarını çalıştırmak için kullandıkları bir havuç, çocuklar için de maddi 
değeri giderek yükselen hediyeler almanın bir yolu mu?  

Bir çok ailede ikinci seçeneğin geçerli olduğunu düşünüyorum. Burada anne babaların, 
çocuklarıyla ilişkilerinde kısa vadeli sonuçlar kadar, uzun vadeli sonuçları da göz önünde 
bulundurmaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Davranış ve sözlerimiz çocuğumuz 
üzerinde o sırada nasıl bir etki yapıyor? Uzun dönemde nasıl bir etki yapacak? Bu davranış ve 
sözle çocuğumuza hangi mesajları ve hangi değerleri iletiyoruz? Bu sorular üzerinde 
düşünmek gerçekten önemli. Karne günü yaklaştığına göre, karnesi iyi olan çocuğa hediye 
alma uygulamasının hatta, okulun ilk günlerinden bu konuda pazarlıklara başlamanın 
çocuğumuza hangi mesajları vereceği üzerine bir çeşitleme yapalım: 

- ‘Karnendeki bütün notlar iyi olursa’, diyerek mutlak başarıyı mı yoksa çalışmayı ve 
kendi içinde ilerlemeyi mi ödüllendiriyoruz?  

- ‘Karnendeki bütün notlar iyi olursa, sana hediye alırım’ diyerek öğrenme sürecini 
keyifsiz, katlanılması gereken bir angarya olarak tanımlamış olmuyor muyuz? Önemli 
olan, ne öğrendiğin değil, ne kadar başarılı olduğundur demiş olmuyor muyuz?    

- ‘Karnendeki bütün notlar iyi olursa, sana hediye alırım’ diyerek, aslında okula bizim 
için gittiğini, bizim için ders çalışması, bizim için başarılı olması gerektiğini söylemiş 
olmuyor muyuz?  

- ‘Karnendeki bütün notlar iyi olursa sana hediye alırım’ diyerek, bu hediyeyi çok 
istediğini biliyorum, bunu sana verecek gücüm de var, ama başarılı olarak bunu almayı 
hak etmen gerekir demiş, yani ‘beni mutlu edersen seni mutlu ederim’ demiş, sevgimizi 
koşullara bağlamış olmuyor muyuz?   

Soruları artırabiliriz. Önemli olan, çocuğumuza vermek istediğimiz değer ve mesajları 
iletmemizi sağlayacak davranışa karar vermek için, bu sorgulamaları yapmayı ihmal 
etmemektir. Karne hediyesinin nasıl bir fikir olduğu ise, bu sorulara verdiğimiz yanıtlara ve 
çocuğumuza iletmek istediğimiz mesaja bağlıdır. 

 
NOT: Bu yazı sizi karne hediyesinin kötü bir fikir olduğu sonucuna getirdiyse, daha 

önceden de çocuğunuza bu konuda bir söz vermişseniz, bu sene sözünüzü tutun. Kuralları 
seneye değiştirirsiniz.  

Karne 

hediyesi iyi 

bir fikir mi? 
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Bir deneyim… 
Karanlıkta bir İstanbul turu, hem İstanbul’u hem kendinizi yeniden 
keşfetmenize yardımcı oluyor. Okul çağı ve daha büyük çocuklar için 
müthiş bir empati dersi. 
http://www.dialogistanbul.com 
 

Barış için müthiş bir projenin konseri… 
VENEZÜELLA TERESA CARREÑO GENÇLİK ORKESTRASI 
Bir adım bazen yalnızca "bir kişi"nin hayatını değiştirebilir; ama o 
"bir kişi"ler sanatla birbirlerine bağlandıklarında tüm hayatı 
değiştirebilirler... Bundan tam 39 yıl önce, José Antonio Abreu bu 
sosyal değişim yolculuğuna, şehir merkezinin uzağında yoksullukla 
boğuşan 12 çocukla başladı ve bugüne kadar iki milyondan fazla 
çocuğun yararlandığı, dünyaca bilinen bir sistemin kurucusu oldu. 
Türkiye’de de Barış İçin Müzik Vakfı aynı felsefeyle çocukları müzikle 
tanıştırıyor. Zorlu Center’daki El Sistema gününde onları da dinleme 
fırsatı bulacaksınız.  
http://muzik.iksv.org/tr/program/483 
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Çocuklar için bir kitap… 
İki taraflı bir kitap. Şanslı mı yoksa, şanssız mıyız? Cevabımız, bakış 
açımız ve bildiklerimizle belirlenmiyor mu? Adeta bir felsefe kitabı. 
Şanssızım/Şanslıyım! 
Yazar: Thomas Halling Resimleyen: Eva Eriksson,  
Çeviri: Ali Arda, Yayınevi: Kanat Çocuk 
http://www.kanatcocuk.com/tr/kategori/sansliyim-sanssizim 

Film Yapım Atölyeleri…   
Gençler, öyküsünü kendi yazdıkları bir filmin tüm yapım sürecini 
(senaryo yazım, çekim ve montaj) deneyimliyorlar. 
http://www.atolyelokomotif.com/#!yaz-kampi/c5mi  
 

 


