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Editörden GELİŞİME DAİR

Değerli Anne ve Babalar

Dolu dolu bir yılı doğal yaşam alanımızda yani okullarımızda tamamladık. Harekete, temasa, göz göze olmaya, mekandaki enerjilerimizi paylaşmaya ne 

kadar özlemli olduğumuzu, birlikte olunca anladık. İyi ki dediklerimizin çok olduğu bir yıldı. İyi ki, sağlıklıyız. İyi ki, beraberiz. İyi ki, zorluklara karşı di-

rençliyiz ve eğilsek de kırılmıyoruz. İyi ki, zor anımızda birbirimize dokunup iyileştiriyoruz. İyi ki, olumlu ve olumsuz tüm deneyimleri yaşadık, güçlendik. 

İyi ki, olamayanları hedefimiz olarak tuttuk ve olanlara sıkı sıkı sarıldık şükran duyduk.

Pandemi dönemine bakınca  görüyoruz ki, evden eğitime veya işlerimize  devam etme çabamız, kanalları tıkalı olan bir akarsuyun, denize ulaşma çabasıyla 

başka minik damarlar bulup akmasıymış. İnsanoğlunun var olmak ve kaliteli var kalmak güdüsünün ne kadar güçlü bir yaşam enerjisi içerdiğini anladık. 

Ama fark ettiğimiz bir diğer gerçek de şuydu ki, uzaktan bir yol bulup zihnimizi çalıştırsak da, sosyal varlıklar olan bizlerin diğer insanlarla bedenen yakın 

olmaya ihtiyacı vardı. Göz göze bakmaya, duyguları anlamaya, anlaşıldığımızı hissetmeye, kesilmeyen bağlara, birlikte özgürce koşmaya, dolaşmaya, yeme-

ği paylaşmaya ihtiyacımız vardı. Her şeyden önce arkadaşlarımızla olmaya ve harekete aç kalmıştık. 

Okulu açmadan evvel planlama yaparken biliyorduk ki, zor bir uyum senesi bizleri bekliyordu. Anne-babalar birşeylerin eksik kaldığı telaşıyla gergin ola-

caklardı. Evde çocuklarıyla geçirdikleri uzun zamanın hem ilişkileri güçlendiren hem de tam tersi yıpratıcı etkileri olmuştu. Davranışları yönlendirmekte 

zorlanmışlardı ve ekran maruziyetinin fazla olduğunu bilmekteydiler. Tüm bunların çocukların okula uyumunda zorluk çıkartacağını hissediyorlardı. 

Çocuklar da elbette farklı ev içi deneyimlerle geliyorlardı bize artı ve eksi. Hareketsiz kalmışlardı. Bir oyuna veya sohbeti nasıl dahil olacaklarını, nasıl sür-

düreceklerini, çatışma anlarında ne yapmaları gerektiğini unutmuşlardı. Kendi isteklerini başkalarınınki ile sıraya koymayı yeniden öğreneceklerdi. Yanı 

sıra online eğitimde elimizin uzanamadığı bazı anlarda, eğitimden alınanlarda eksikler de olacaktı, bizleri bekliyordu, biliyorduk. 

Bu nedenlerle, ilk ayımızı tamamen oryantasyona ayırarak içeriklerimizi planladık. Sohbet, oyun, oyunlaştırılmış ders içerikleri ile bezedik planlarımızı. 

Rehberlik Birimi olarak pek çok oryantasyon, uyum çalışmasını öğretmenlerimizle paylaştık. Çocukları ile aralarındaki iletişimi ve bağı güçlü biçimde 

inşa etmelerine destek verdik. İlk dönem her hafta Mindfulness Temelli Farkındalık Ve Gevşeme Egzersizlerini tüm kademelerde yaptırdık.  Her hafta özel 

içeriklerimizle rehberlik saatleri yaptık. Lise’de Psikolojik Sağlamlık Atölyeleri düzenledik. Davranış ve uyuma destek vermek için uzun soluklu grup çalış-

maları düzenledik. Yanı sıra zümreler olarak akademik açıdan da bazı tekrarları yapacağımızı bilerek sistemimizi güncelledik. 

İlk zilin çalması ile çocuklarımıza kavuştuk. O ilk aylarda sosyal ve duygusal izolasyonun, çocuklarımızdaki etkilerini net şekilde gördük. Öğretmene odak-

lanmakta, yönergeye dikkatini vermekte, yapacağı işi tamamlamakta zorlanan çocuklarımızın sayıca fazla olduğunu gördük.  Önceliklerini sıraya koymada, 

zamanı yönetmede, kaygıyı ve öfkeyi anlamada ve ifade etmede zorlanan çocuklarımız oldu. Arkadaşlıklarda paylaşmayı, sorunları konuşmayı, beklemeyi 

yapamayanlarımız da oldu. Saygı sınırlarının bazen zorlandığı ve kuralların esnetilmesine ihtiyaç duyulduğu anları yaşadık. Gençlerde yaygın şekilde kaygı 

ve depresif duygu duruma şahit olduk. Bu kadar çok yerde baş gösteren ihtiyacı kontrol etmek ve beslemek öğretmenler ve yöneticiler için oldukça zordu. 

Post-Pandemi Dönemi kendisini tüm gerçekliği ile hissettirdi. 

Bu süreçte, mesleki bilgi ve becerileri güçlü, duygusal okur-yazarlığa sahip, empatik dinleyen, sınıfında olumlu atmosfer yaratan, ailelerden yeterli desteği 

alan öğretmenlerimiz, fırtınaya rağmen evlerini ayakta tuttular. Okul sistemine dahil olan her bir unsur el ele verdi, ilk üç ayda sorunları kontrol altına alıp 

dönüştürmeye başladığımızı gördük. 

Post-Pandemi Dönemi elbette henüz tamamlanmadı, daha yolumuz var. Ülkemizin şartlarındaki değişimler yine önümüze zorluklar çıkartıyor. Stres un-

surlarımız hala fazla. Daha önce pek çok seminerde değindiğimiz üzere 21. ve 22. yüzyıl Psikolojik Dayanıklılığın yılları. Çocuklarımızı ve gençlerimizi 

umutlarını kaybetmeden, farkındalıkla ve kendine inançla dayanıklı durmak üzere eğitmeliyiz. Bizler gibi, sizlerin de anne-baba olarak görevi bu. Kaçma-

dan, korkmadan, öfke ile kendini tüketmeden, başkasını yıpratmadan, beklentiler altında çocukları strese sokmadan, sağlam ve ayakta kalabilmeyi çocuk-

larınıza öğretmelisiniz. Sadece anlatımla değil, yaşatarak ve öncelikle örnek olarak öğretmelisiniz. 

PsikoBİLİM 3. sayısının bu hedefler doğrultusunda sizlere ışık tutmasını temenni ediyorum. 

Sağlıcakla kalın.

İ.S.Bahar Boylu

Rehberlik Koordinatörü
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1. Çocuklar için oyun neden bu kadar önemlidir?

2. ‘Oyun ve oyuncaklar çocuk için aynı zamanda bir öğrenme aracı dediniz. Çocuk gelişimi için oyun ve oyuncakların etkisi 
nelerdir?

3. Serbest oyun çocuk gelişimi için neden faydalıdır? Ebeveynler ev içinde serbest oyunu nasıl teşvik edebilir? 

4. Çocukların kaç yaş itibariyle tek başına oyun kurabilmelerini beklemek doğru olur?

Oyun çocukların dilidir, işidir. Sözcüklerle ifade edemediklerini, oyunlarında deneyimlerler. Günlük hayatın işleyişini, korkularını, sevinç-
lerini, zihinlerinde işlemlemekte zorlandıkları şeyleri oyunda sembolik yollarla ifade etme şansı bulurlar. Oyun yoluyla birçok şeyi öğrenir, 
oyun yoluyla rahatlarlar. Zihinsel gelişimleri ilerledikçe duygu ve ihtiyaçlarını sözleriyle ifade etmeye başlarlar. Ancak o döneme kadar oyun 
çocukların kendilerini ortaya koyma şeklidir ve bu yüzden çok önemlidir.

Sembolik oyun kurma becerisi 1,5- 2 yaş civarında başlar. Zaten bu döneme kadar tek başına oyun kurmaları pek mümkün değildir. Ancak 
bir şeylerle bir süre oyalanırlar. 2-4 yaş arası hala çocuklar yetişkin eşliğine ihtiyaç duyarlar ve kısa bir süre sonra yetişkini çağırırlar. Bu çok 
normaldir. Henüz yalnız kalma kapasitesi gelişmektedir. Bu küçük ayrılıklarla, bol bol ilişki içinde olmakla zamanla gelişecek bir durum. 4-5 
yaş sonrası kendi başına 15-20 dakika ile başlayan oyun kurma zamanları başlayabilir. 

Oyun öğrenme, deneyimleme ve kendini ifade etmek için bir araçsa, oyuncaklar da oyun oynayabilmek için bir araçtır. Eskiden bu kadar 
çok oyuncak yokken de çocuklar oyun kurabilirlerdi. Sokakta sek sek, evde tencere tava ile bile olsa oyun ihtiyaçları giderilirdi. Şu an sınır-
sız oyuncak seçeceği çocukların gelişimsel desteği için büyük şans olmakla birlikte, fazlasının da çok gerekli olmadığını biliyoruz. Öyle bir 
dönemdeyiz ki, kendi dönemimizde olmayan tüm imkanları çocuklara elimizden geldiğince sunmaya çalıştığımız bir yerde ebeveyn olarak 
hep geride kalma endişesi taşıdığımızı düşünüyorum. Oyuncaklar gelişimi destekler, ancak aslında onlar o kadar çok olmasa da oyun do-
ğada, evdeki eşyalarda, sokakta her yerde oynanabilir. Oyuncakların daha az kullanıldığı eğitim yaklaşımlarında çocukların hayal gücünü 
geliştirilmesinin hedeflendiğini de biliyoruz. Her şeyde olduğu gibi bunda da dengeye ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

Çocuk oyunun yönetmeni olduğunda, iç dünyasındaki olup bitenleri oyununda rahatça aktarabilir. Serbest oyunun güzelliği de bu. Kural 
yok, yapılması gereken yok, her şey gerçek dünyada olduğu gibi olmak zorunda değil. Böyle olunca çocuklar günlük hayatta kontrol edeme-
diği durumları kendi oyunlarını kurarak kontrol etme şansı buluyorlar. Böylece hem kendilerini özgürce ifade ediyor hem de içsel olarak 
güçleniyorlar. 
Ev içinde serbest oyunu teşvik etmek için çocuğa “Şimdi ne oynamak istersin birlikte?” sorusunu sorduktan sonra geminin direksiyonunu 
tamamen ona bırakmak iyi olacaktır. O sizin hangi rolde olmanızı istiyorsa, o rolde olun. O rolde nasıl konuşacağınızı, davranacağınızı sufle 
alır gibi ona sorun. Tabi ki kendimizden de bir şeyler katabiliriz oyuna ancak çocuğu takip etmek önemli. Eğer bir çocuk serbest oyunun 
içinde gülüyor, oyununun hızını arttırıyor, heyecanla oyununu sürdürüyorsa işler iyi gidiyor demektir. Ancak size uyumlanmaya çalışıyor, 
kararları hep sizin vermenizi istiyor, sizinle pek bağlantı kurmadan oynuyorsa orada neyin yolunda gitmediğini araştırmak iyi olabilir.

Çocuklar, tarih boyunca ve tüm kültürlerde her zaman oyun oynadılar. 
Oyun oynayarak çevrelerinde neler olduğunu öğrendiler, toplumun bir 
parçası oldular ve sosyalleştiler. Oyun oynarken, hem kendi özelliklerini, 
hem ailelerini hem de bulundukları toplumların kültürel özelliklerini yan-
sıttılar. Gerçek dünyanın yansıması olan fantezi dünyalarının bir ürünü 
oldu oyun. Nesiller değişse de, oyuncaklar değişse de oyunun şifacı gücü 
hep var kaldı. Peki çocukluk çağının en önemli düşünme, hissetme, kendi-
ni ifade etme aracı olan oyun neden önemlidir? Kurulan oyunların amacı 
nedir? Seçilen oyuncaklar hangi duygulara dair izler taşır? Serbest oyun ço-
cuk gelişimi için neden faydalıdır? Oyun terapisi çocuklara neden iyi gelir? 
Sizler için bu soruları, Amos Danışmanlık’tan EMDR Terapisti ve Dene-
yimsel Oyun Terapisti Klinik Psikolog Bahar Çakır’a sorduk. 
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5. Çocuk oyun sırasında ebeveynlerinden ne bekler?

6. Çocukların oyunlarındaki öfke temalı oyunlara eşlik etmek çoğu yetişkini tedirgin edebiliyor. Çocukların tabanca, kılıç 
vb. şiddet içeren oyuncaklar ile oyun kurması ve oyunlarında göstermiş oldukları saldırgan davranışlar, çocuğu şiddete 
daha fazla yakınlaştırabilir mi?

7. Oyun Terapisi çocuklara neden iyi gelir? Hangi durumlarda oyun terapisine başvurulması gereklidir?

8. Ebeveynlere önerebileceğiniz kitaplar nelerdir?

Çocuklarla oyun oynarken onları eleştirmeden, bir şey öğretme kaygısı gütmeden, 
küçümsemeden, sürekli uyarmadan ve soru sormadan oynamak önemli. Oyuna eş-
likte maksimum keyif ve neşe olması oyunun işlevselliğini arttırır. Doyurucu anlar 
geçirmemizi sağlar. Aksi takdirde tek kontrol kazanabildiği alanda bile müdahale-
ye maruz kaldığında günlük hayattaki davranış problemlerinin arttığını biliyoruz.

10 senedir alanda çalışan bir oyun terapisti olarak oyun odasında bu tür oyuncaklarla oynayan çocukların çok daha rahatladıklarını ve 
günlük hayattaki agresif dürtülerinin azaldığını gözlemliyorum. Bunun aksi hiç olmadı. Özendirmek ayrı bir şey, oyunda çocuğa güç ka-
zandırmak ayrı bir şey. Bu nedenle evde bu tür oyuncaklar olsun olmasın, çocuklarınızın içinden agresif dürtüler çıktığını gözlemliyor 
olabilirsiniz. Bu oyuncaklar sadece bir araçtır ve öfke çıkarmak için etkili araçlardır. Maalesef ki, dünyada savaş ve şiddet diye bir şey var. 
Çocuklar doğrudan bunlara maruz kalmasalar da genetik aktarımla bunu biliyorlar ya da günümüzde oyunlardan, ekranlardan görüyorlar. 
Yani dünyamızda şiddet devam ettikçe, çocuklar da içlerinde bu dürtüyü taşıyacaklar ve bu çok doğal. Ebeveyn olarak oyunlarına gerçek 
hayattaki karşılığı gibi eşlik etmek önemli. Örneğin silah doğrultup size doğru ateş açarsa, yere yatıp yaralı ya da ölü gibi role girerseniz 
çocuğunuz gülecektir. Bu gülme, sonunda bir şeyde kontrol ve güç kazanabildim inancının neşesidir, başka bir şey değil. Oyun oyunda kalır. 

Oyun terapisi metaforik ve sembolik olarak çocukların iç dünyalarında çözümlemekte zorlandığı şeyleri ortaya koyması ve terapistin de uy-
gun müdahalelerle çocuğun o durumları yeniden güvenli bir ortamda deneyimlemesini ve işlemlemesini sağlayarak gerçekleşen bir yöntem. 
Duygusal, davranışsal alanlarda yaşanan zorluklara oyun terapisi önemli bir destek olacaktır. Terapi desteği ihtiyacı günlük hayatın sekteye 
uğrayacağı kadar çocuğun bir zorluk yaşamasıyla tercih edilebilir.

“Oyun Oynama Sanatı”, “Denemediğim Yol Kalmadı”, “Sabrımı Zorluyorsun”, “Anne-Baba ve Çocuk Arasında”, “Çocuğunuza Kulak Verin”, 
“Bütün Beyinli Çocuk”, “Konuş Ki Dinlesin Dinle Ki Konuşsun” gibi kitaplar ebeveynlere yol gösterici olacaktır.

Röportaj:   Esra KÖSEM ve  Seda AYDIN   (Anabilim Anaokulları Rehber Öğretmenleri)
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Çocuklarda Dürtüsellik ve
Davranış Problemleri
Dürtü kavramını, kişinin hayatını sürdürebilmesi için kişiyi davranışa iten, duygula-
nım, beden ya da dış etmenlerden kaynaklanan ve bir gerilim yaratan uyaran olarak 
tanımlayabiliz. Yani dürtü istisnasız hepimizde ve canlılarda var olan, ihtiyaca göre 
harekete geçmemizi sağlayan bir enerjidir.
Dürtüsel davranış ise kişinin göstereceği davranışın sonucunu, neden olabileceği du-
rumları düşünmeden o an hızlıca harekete/ eyleme geçmesi halidir. Bu durum 1-3 
yaşa kadarki çocuklarda sıklıkla görülürken, yaşla ve eğitimle beraber yerini kontrol-
lü hareketlere bırakır. 

Dürtüselliği problem olarak tanım-
ladığımızda, kişinin dürtüsüyle 
sürülmesi, kendine engel olama-

ması, sonucu düşünmeden harekete geçme-
si, ana ve ortama uygun olmayacak davra-
nışlara yönelmesi olarak ifade ederiz. Çocuk 
ruh sağlığında dürtü kontrol bozukluğu en 
önemli problemlerin başında gelir. Bebekler 
yaşamlarının ilk dönemlerinde dürtüleri ile 
hareket eder, ihtiyaçlarının giderilebilmesi 
için ağlama yöntemini içgüdüsel kullanır.
Sabretmeye ya da beklemeye dair bir beceri-
si yoktur ancak süreç içinde aile içinde sağ-
lıklı bir gelişimde ilerledikçe, neden sonuç 
ilişkisi kurabilmesi ve davranışlarını kontrol 
etmesi beklenir.
Dürtüselliğin nedenlerine bakıldığında ge-
netik/kalıtımsal alt yapı dışında bir de çev-
resel faktörlerin etki ettiği görülmektedir. 
Anne-baba evine doğan dürtüsel yapıdaki 
bir bebek, elbette daha zor teskin edilecek, 
daha fazla ağlayacak, daha az göz temasında 
olacak, daha fazla dış uyarandan çelinecek, 
oyun süreleri kısa olacak, ayağa kalktığı 1-2 
yaş döneminde de ebeveyni peşinden daha 
fazla koşturacaktır. Böyle bir çocuğu nasıl 
yönlendireceği konusunda bilgisi olmayan 
bir ebeveynin çocuğa doğru eğitimi vermesi 
güçleşebilir. 2-6 yaş arasında ev ortamında 
bu nedenle, konulmamış olan sınırlar, duy-
gu ve davranışlarını kontrol altına alamama 
gibi beceri eksiklikleri, dürtü kontrol prob-
leminin katlanarak artmasına neden ola-
bilmektedir. Tam tersi çocuğu fark eden ve 
erken dönemde uzman desteği alan ebevey-
nler, ilkokul dönemine kadar çocukta pek 
çok değişikliğe şans sunacak yaklaşımları 
da sergileyebilirler. 

 

Dürtüselliğin Belirtileri Nelerdir?

Dürtüsellik-Dürtü
Kontrol Problemi Olan 
Çocuk ve Ailesi

• Düşünmeden hareket etme
• Uzun süre aynı yerde oturmada zorlanma
• Kişinin sorusu bitmeden yanıt verme ya da karşısındakinin sözünü kesme
• Sebat becerisi gerektiren ya da sırayla yapılması gereken işlerde yaşanılan sıkıntı
• Aceleci olma
• İsteklerinin karşılanmasını bekleyememe, sabırsız olma görülmektedir.
• Dikkat ve odaklanma gerektiren çalışmalarda sıkılma
• Sosyal uyumda kurallara uyum göstermede sorunlar
• Zevk ve heyecan arayışı içinde olma
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Dürtüsellik Ve Akran Uyumunda Zorlanma

Dürtü Kontrol Problemi Yaşayan Çocuklarda Akademik Süreç

Dürtüsellik çocukların uyumlarını bozan önemli davranış problemlerinden biridir. Disipline girmede yaşadıkları zorluk sebebiyle kural-
lardan hoşlanmaz, otorite figürleriyle sıklıkla karşı karşıya gelirler. Akranlarıyla birlikte oyun oynarken ya da iletişim sırasında yüksek ve 
aşırı tepki verme, eylem ve sözleriyle akranlarını rahatsız etme gibi durumlar sebebiyle akranları tarafından tercih edilmeyen bir konumda 
kalabilirler. 
Ebeveynler; çocuğun desteklenmesi gereken alanlara dair okuldan daha sık geri bildirim alıyorsa, arkadaş edinmede ve arkadaşlıklarını 
sürdürmede güçlük çektiğini gözlemliyorsa, ders çalışmada zorlandığını çabuk sıkıldığını düşünüyorsa, oyuncakçı, avm gibi yoğun uyaran 
bulunan alanlarda yönerge almada zorlandığını fark ediyorsa çocuğunun dürtü kontrol problemine sahip olma ihtimalini düşünebilir. 
Dürtüsel çocuklar tahrik edilmeye, kışkırtılmaya müsaittir, tehlikeli işlere düşünmeden dahil olur, sınıf ve sosyal bir ortamda sırasını bekle-
meden konuşmaya ve söz kesme davranışını göstermeye, genel ortamın düzenini bozmaya eğilimlidir. Empati kurmakta zorlanır, kurallara 
uyma gibi noktalarda fevri davranışlar sergileyebilirler.

Bilişsel açıdan değerlendirirsek eğer dürtüsellik, düşünceleri ve davranışları engelleyememektir. Yapılan aktivite, çalışma veya süreç 
ne gerektiriyorsa o an çocuk istenileni dışarıya yansıtamaz veya kendini aktaramaz. Beyindeki hareket bölümünün fazla aktive ol-
ması veya aktivasyonu sağlayacak kontrolü kişiye vermemesi dışarıya o an sosyal veya akademik uyumsuzluk olarak da yansıyabilir.

Dürtü kontrolünde problem yaşayan öğrencilerde en çarpıcı belirtilerinden biri dikkat sürelerinin kısa oluşudur. Dürtü kontrol problemi 
yaşayan öğrencilerin bir kısmında buna bağlı olarak dikkat eksikliği problemi görülebilmektedir. Dikkat alanında yaşadıkları problem se-
bebiyle zeka performanslarının normal olmasına karşın öğrenme alanında zorluk ve akademik süreçlerde başarısızlıklar görülebilmektedir.

Dürtü kontrol problemi yaşayan 
öğrencilerde akademik süreçlerde 
görülebilecek zorluklar şunlardır;
• Çocuk zeka performansı oranında beklenenin altında bir aka-

demik başarı gösterebilir
• Almış olduğu sınav sonuçları arasında dengesizlik olabilir. 
• Son derece hakim olduğu ve iyi bildiği bir konu hakkında kar-

şısına çıkan bir soruyu doğru okumadıkları için yanlış cevap-
layabilir.

• Soruyu doğru okusalar bile yanıtlarken işlem atlamaları yapa-
bilir.

• Zaman yönetimi konusunda başarısız oldukları için sınavda 
tüm soruları okuyup cevaplayacak zamanları kalmayabilir.

• Dürtü kontrol konusunda problem yaşamakta olan öğren-
ci üzerinde bir başka kişinin başarısını, akademik süreçlerini 
kıyaslamak bu alandaki başarısızlık korkusunu arttırabilmek-
tedir. Bu sebeple kıyas yapılmamalı ve öğrenciyi kendi perfor-
mansı üzerinden değerlendirmeye devam edilmelidir.

• Ders süresi içerisinde belirgin bir noktaya odaklanma, odak sü-
resini kontrol edebilme, ödevlerini unutma, ödevleri yapmama, 
sorulan sorulara odaklanamama ve etkinlik grubu içerisinde 
dahil olma süresinin kısa olması gibi belirtiler de akademik sü-
reç içerisinde başarılarını etkileyen etkenlerden birkaçıdır.
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Dürtüsel Davranan Çocukla Çalışma Düzeni Kurmak İçin 6 İpucu
1. Birlikte sürdürülebilecek bir program hazırlayın

2. Çocuğunuzun aktarmış olduğu sorun neyse ona odaklanın

3. Yapılacaklar konusunda net olun

5. Birikmiş olan duyguları nasıl yönlendireceği noktasında destek olun

4. Duygularıyla ilgili açık olmasını sağlayın

6. Gerektiğinde uzman desteği almaktan çekinmeyin

Yapılacak etkinlik, ödev veya çalışmayla ilgili önceden neler yapılacağını ya da yapması gerektiğini takip edebileceği bir program ayarlayabi-
lirsiniz. Yapacaklarını veya olacakları bilmek davranım kontrolü açısından kendi zihninde sınır çizmesine yardımcı olacaktır. Çocuğunuzun 
da belki bu program içerisinde vereceği fikir veya üzerinde anlaştığınız çözüm konusunda, sürece dahil olmuş olması çocuğunuzun işbirliği 
içinde olma eğilimine destek olacaktır.

Çocuğunuzun sizinle paylaştıklarını dikkatlice dinlediğinizi fark etmesi için uygun koşullar oluşturun. Sakin ve güven verici bir ses tonu-
nuzla, “İstediğin oyuncağı bulamadığımız için üzgün olduğunu biliyorum” ya da “Arkadaşların seni oyuna davet etmedikleri için sinirlendi-
ğini anlıyorum” şeklinde, onu anladığınızı bildiren konuşmalar yapın. Daha sonrasında hissettiği bu duyguyu somutlaştırmak ve anlamayı 
pekiştirmek adına, 1’den 10’a kadar bir puan vermesini isteyin.

Zamanı değerli ve verimli kullanılması adına ve işin, görevin veya çalışmanın sınırlarını belirlemek adına çalışma içeriğini, nasıl olması 
gerektiğini belirtecek şekilde planınızı aktarın. Çocuklar sınırları sevmiyor gibi dursalar da neyi, ne kadar ve nasıl yapacakları konusunda 
belirli bir çerçeveye ihtiyaç duyabilmektedir. 

Dürtülerini kontrol edebilmesi adına o anki duygusal veya davranımsal ihtiyacını nasıl karşılayacağını bir nesneye aktararak nasıl sakinle-
şebileceğini ya da kontrol edebileceğini belirtin. Öfke anında bir yastığa bağırmak, sakız çiğnemek gibi veya çok heyecanlandığında içinden 
10’a kadar saymak. 

İnsan beyni fark etmediği hiçbir olayı, durumu veya süreci değiştirme eylemine girmez. Duygular noktasında bol bol konuşmak ve davra-
nımlar konusunda aktarımlarınıza mutlaka duygularınızı da ekleyin. Böylece davranımlar noktasında farkındalığını duygularıyla gelişti-
rebilirsiniz. “Ben dün arkadaşıma şu sebepten kızdım ve üzüldüm, bu durumu arkadaşıma anlattın. Sonra o da bana şöyle bir açıklamada 
bulundu ve ben de durumu anlayıp rahatladım. Bu kadar kızmama ya da üzülmeme gerek olmadığını gördüm.” gibi.

Eğer dürtülerini kontrol edemediğini gördüğünüz anlar varsa veya artıyorsa bu konuda yapmış olduğunuz müdahalenize rağmen benzeri 
davranış sorunları oluyorsa, çözümsüz kalarak zaman kaybetmeyin. Çocuğunuzun davranış düzenlenmesi konusunda uzman desteği ala-
cağınız bir merkezden yardım isteyin.

Dürtü Kontrolünde Zorlanan Çocuğa Nasıl Davranılmalı? 

Dürtü kontrol problemi yaşayan çocuklar davranışlarını ve bir başkasına sergilemekte oldukları tutumları kontrol etmekte zorla-
nırlar. Düşünmeden davrandıktan sonra etrafındakilerden tepki ve kendileri için bir sonuç gördüklerinde bunu kişiselleştirirler 
veya dışsallaştırırlar. Yani insanların onu sevmediğini, anlamadığını düşünebilir veya kendi hatalarını yoksayabilir, başkasını 

suçlayabilirler. 
Dürtüsellik, bir çocuğu tehlikeye attığında veya evde ya da okuldaki başarısında aksamalara neden olduğunda bir sorun haline gelir. Bir 
kişi, bir şey yapma dürtüsüne kesinlikle karşı koyamadığında, genellikle kendisine veya diğer insanlara zarar verebilecek davranımlar 
içerisinde olabilir. Dürtü kontrol problemi yaşayan öğrencilerin davranımları yıkıcı olabilmektedir. Bu davranışları kontrol etmek veya 
yönlendirebilmek adına psikiyatrik ve/veya psikolojik tedavi sürecine başlanılması ve bu süreci dikkatli bir şekilde sürdürmek önemli rol 
taşır.Yanı sıra, sevgi, şefkat odaklı kısa oyunlar oynamak çocukla ilişkiyi sıcak tutabilmek adına önemlidir.



PsikoBİLİM 2022 7

Hazırlayanlar:  Bahar Temizer ve İlke Cancan Diker (Anabilim İlkokulları Rehber Öğretmenleri)

Kaynaklar: • Dürtüsellik-Dürtü Kontrol Bozuklukları-Dr. Lut Tamam,
  • Çocuk Gelişim Psikolojisi-Helen Bee-Denise Boyd,
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu- Greg Crosby , Tonya K. Lippert,
  • Dürtüsellik – Kaknüs Yayınları,

  • Çocuklarda Dürtüsellik - Mücahit Öztürk, Şaziye Senem Başgül,

Dürtü Kontrol Oyun Önerileri
• Foxmind Equilibrio
• Hasbro Süper Doktor Kutu Oyunu
• Jenga
• Denge Çubukları

Dürtü kontrol problemi olan çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği görülme olasılığı da yüksek olabilmektedir. Dürtü kontrol 
problemine sahip çocuğunuz veya çocuklarınız var ise iletişim diliniz mutlaka yumuşak, anlayışlı, sabırlı ve ceza yerine ödüle odaklı 
olmalı, özellikle duygu paylaşımına dayalı bir tutum izlemeniz sağlıklı sonuçlar verecektir. 
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PANDEMİ SONRASI GENÇLERDE
DEPRESYON VE KAYGI BOZUKLUKLARI

1. Pandeminin hayatlarımıza sosyal, ekonomik, duygusal izler bıraktığını 
söyleyebiliriz. Özellikle de psikolojik alanda gençlerde artan depresyon, kaygı, 
tükenmişlik sorunlarını pandemi tetiklemiş olabilir mi? 

2. Pandemi döneminin ardından tekrar yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, okula dönüşle birlikte akademik ve sosyal 
anlamda belli zorluklar yaşadı. Sizce eğitim süreçlerine adapte olurken ne gibi kaygılar yaşadılar? 

Ben pandemi sürecini şöyle tarif ediyorum. Bütün psikolojik sorunlar için var olan küçüçük şeylerin büyümesine sebep oldu.  Dipte neyiniz 
varsa onu açığa ve büyük bir şekilde çıkarmayı sağladı.  Mesala dipte temizlik ve sağlıklı olmakla ilgili kaygılı biriyseniz tavan yaptı ve ka-
çınmalarınız arttı.  Biraz özgüvenle ilgili sorununuz varsa onun artmasını sağladı, kaygı bozukluğuna dönüştü.  Yani hangi alanda açığınız 
varsa oradan patladı.  Dolayısıyla dürtüsünü kontrol etmekte zorlanan çocuk için ciddi bir öfke kontrol problemine dönüştü.  Depresyona 
yatkın bir genç için bir depresyon tablosuna dönüştü.  Yetişkinler için de benzer işledi bu süreç.  Bu her kişide elbette olmadı, bazı bireyler 
psikolojik sağlamlıklarını her ne olursa olsun korudular. Kişiye özgü patlaklar oluştu; ama bu zamanın bir de doğal sonucu denebilir. Herkes 
ekonomik olarak da olumsuz etkilendi.  Biz yetişkinlerin avantajı daha fazla baş etme becerisine sahip olmamızdı.  Bizim sosyal çevremiz 
daha zengin, öz kaynaklarımız daha fazla,  bir çocuğa, bir ergene göre ve  geçmişte aynısı olmasa da travmatik durumlarla, kriz anlarıyla 
daha çok karşılaştığımız için heybemizde daha çok taşımız vardı, devrilmedik. Mutfağa girdik, yoga yaptık,  kitap okuduk. Ama çocuklar 
ve ergenler için hiç beklenmedik çok zamansız ve henüz baş etme anlamında heybelerine birşey koymadıkları bir yaşta oldu.  Dolayısıyla 
bizden daha çok zorlandılar. Avantaj olarak da yeniliklere uyum sağlama becerisi getirdi. Ergen ve gençler bizden daha çabuk uyum sağ-
layabiliyorlar.  Daha çabuk kabullendiler.  Online sistemlere çok daha rahat alıştılar. Ama baş edebildiler mi diye sorarsanız bence uyum 
sağladılar ama baş edemediler.  Dolayısıyla baktığımız zaman post pandemi diyebileceğimiz bir süreç yaşıyoruz şu an. 

Anabilim Eğitim Kurumları’nda geçen sene pandeminin ortasında bir zamanda “Pandemi sürecinde veli olmak” adlı semineri düzenlemiş-
tiniz. Orada eğitimci bir arkadaşımız şöyle bir örnek vermişti, çok beğenmiştim ve seanslarımda hep bu metaforu kullandım: “Online eğitim 
şöyle bir şey; bir restorana gidersiniz, bir köfte sipariş edersiniz ve size bir tabağın  içinde sadece dört köfte gelmez.  Köftenin yanında salata 
gelir, pilav gelir, patates gelir. Önünüze rengarenk bir tabak gelir ve siz köfte sipariş ederken aslında istediğiniz şey o olmasına rağmen, tabak-
taki çeşitlilik sizi cezbeder, yemeği keyifli hale getirir.  Uzaktan eğitim ise siz ne yaparsanız yapın bir boş tabağın içinde dört tane köftedir.” 
Online eğitim çok işe yaradı, avantajlıydı, çocuklar çok iyi uyum sağladılar ama neden okul farklı sorusunun cevabı yakın temas etkileşim. 
Okul aynı zamanda sosyal ve davranışsal yaşamın sonuçlarını anlık görmek için de değerli, birini yerden kaldırırsınız gülümser, sosyal bir 
ödül alırsınız. Birinin kalbini kırarsınız, yüzünü görürsünüz, hislerini alırsınız ve bunun sizin için de bir bedeli vardır, yaşar ve toparlama 
gereği duyarsınız. Sosyal hayatın küçük bir protatipi olsun diye var okul. Karşılıklı bir iletişim ve yaşam var okulda.   
Ergenlikte dönem gereği zaten arkadaşlık ilişkileri zor inşa ediliyor ve kırılgan. Sorunlar çok büyük görünüyor ve çözümsüzlük ön planda. 
Etkileşim, iletişim ve öz değerde sorunlar yaşarken bir de online eğitimde yaşanan eve kapanmışlık ergenleri çok zorladı.  Okulu, uyaran 
zenginliği olarak tarif edersek, onlar uyaran fakiri bir yerden uyaran zengini bir yere yeniden geldiler. Buna uyum sağlamakta,ilişkileri 
yönetmekte,kendilerini yönetmekte, bir sürü öğretmeni, dersi, arkadaşı ve duyguyu yönetmekte, aynı anda birden çok cephede savaşmakta 
tabiki güçlük çektiler. Ama içindeyken yoğrulmak ve alışmak denilen bir becerimiz var. Ben gençlerimize güveniyorum. Sadece desteklen-
meleri gerekiyor hem okul hem aile tarafından.

Son iki yıldır ruhsal ve fiziksel sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen, gün-
lük yaşamımızı değiştiren pandemi, yetişkinleri olduğu kadar gençleri de 
derinden sarstı. Gençlerin, sosyalleşmeye en fazla ihtiyaç duydukları çağ-
larında, hayattan izole olmaları ve hareketsiz kalmaları ruh sağlıklarını 
ciddi anlamda etkiledi. Okullara dönüş bir nebze toparlayıcı olsa da, genç-
lerin hem psikolojik iyilik hallerinin güçlendirilmesi hem de ebeveynlerinin 
onlara destek olması amacıyla Uzman Psikolog Özgün Kızıldağ’a merak 
edilenleri sorduk.
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3. Hali hazırda dijital bir dünyaya doğan gençler bu süreçte eğitim, eğlence, sosyalleşme, haberleşme gibi pek çok alanda 
ekrana yoğun bir şekilde maruz kaldı. Pandemi ile birlikte artan dijitalleşmenin gençler üzerinde olumlu ve olumsuz 
yansımaları neler oldu?

Çok büyük avantajları oldu. Bunu inkar edemeyiz. Sadece kendi mesleğim üzerinden örnek verecek olursam benim yanıma, bir ofis ortamı-
na gelmek ve geri dönmek için yaklaşık dört saatlik bir planlama yapmaları gerekirken, sadece 45-50 dakikalık  bir online seans planlaması 
yapmanın yettiği bir noktaya geldik. Şimdi bu özellikle İstanbul gibi bir şehirde yaşayan bir ergen için inanılmaz bir zaman kazancı oldu.  
Mesela 8. Sınfta olan danışanlarım şu an online sistem sayesinde iki özel dersinin arasındaki seanslarına katılıyor.  Atölye,eğitim, toplantı,se-
miner  katılımlarında, internetin bizim kuşak tarafından faydalı içerik dedikleri şeylere ulaşabilmek anlamında ekstra bir çaba harcamadan 
çok rahat ulaşım sağlanıyor. 
Bir anlamda ailelerine karşı da bir zafer kazanmış oldular.  Yani hep karşısında durduğumuz ekranın aslında onlar için ne kadar vazgeçilmez 
bir şey olduğunu,  evdeki bütün teknolojiyi yöneten bireyler olarak aslında kötü bir şey yapmıyor olduklarını,  dünyanın onların oldukları 
yere kaydığını da göstermiş oldular. Bizim hep yasakladığımız bir şeyin iyi bir şey olduğuna hepimizi getirmiş oldular. 
Klişe olacak ama insan sosyal bir canlıdır. Şu an sizinle yaptığımız şey çok işlevli ben Antalya’dayım siz orada ve biz sadece ekran üzerinden 
harika bir iş çıkartıyoruz ama bunu hatırlamamızı sağlayacak duygusal şeylerden mahrum kalıyoruz. Mesela biraz önce verdiğim örnek, 
Anabilim’in bir online seminerinden bahsettim; ama Anabilim’e gitmedim. Oranın konferans salonunda değildim. İkram ettiğiniz çayı 
kahveyi içmedim. Kendi odamda katıldığım onlarca toplantıdan bir tanesi idi ve buna herhangi bir duygu eşlik edemedi. Maalesef bu gö-
rüşme için de geçerli, herhangi birinizin ofisine gelmedim. Sizinle tokalaşmadık.  Aynı sıcaklıkta değiliz şu an.  O başka dünyaları bir araya 
getirebilmemiz harika bir şey ama duyguyu da paylaşmamızı engelleyen bir şey. Bu görüşmeden sonra bende sizin aklınızda bir kare olarak 
kalacağım, siz de benim aklımda öyle kalacaksınız. Gerçek insani bir etkileşim kurabilmiş olmayacağız. O yüzden çocuklar, gençler bundan 
mahrum kaldılar. Duyguların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Duygudan olabildiğince arınmış bir iki senenin devamının bizim için 
çok önemli etkileri olacağını biliyorum. Ama şu an onları çok net yaşadığımızı söyleyemem. Hala bir şekilde içindeyiz çünkü. 
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4. 20 yaş altı gençlerde yüz yüze eğitim süreçleri, günlük hayattaki rutinlerin oluşmasında, kişinin kendisini disipline et-
mesinde yardımcı bir etkiye sahipti. Pandemi ile birlikte uyku, beslenme gibi alışkanlıklarda da değişimler gözlemledik. Bu 
konuda ne düşünüyorsunuz?

5. Pandemi sonrası gençlerde duygusal dayanıklılığın zayıflaması, kaygıyı yönetmede zorlanma, yasakların ardından gelen 
engellenme hissi vb. gerekçelerle psikolojik desteğe ihtiyaç arttı mı? 

6. Psikolojik desteğe ihtiyaç duyan gençlerimize baş etme becerilerini geliştirmeleri için neler önermek istersiniz?

Bunun sadece olumsuz bir etkisi olmadı. Siz de mutlaka okullarda gözlemlemişsinizdir bunun bazı çocuklara çok olumlu etkileri de oldu.  
Özellikle çok fazla dış uyarandan hoşlanmayan daha içe dönük,  kendi duygusuyla kalmaya alışık, kendi sistemini kendi kuran, sabahın er-
ken saatinde güne yüksek bir enerji ile başlayamayan, kendi ritmi olan ve o ritmi iyi çözümleyebilen çocuklar ve ergenler için aslında iyi bir 
şey oldu. Mesela bazı danışanlarım okula gitmiyor olmanın avantajı ile daha iyi sınava çalıştıklarını söylediler.  Bu iç disiplinle ilgili bir şey 
ve elbette çok fazla kişide olan bir şey değil. Öğretmen yönlendirmesi ve rehberliğin verdiği ders programıyla çalışmaya alışmış bir ekip için 
tabiki evde olmak bir sürü düzeni de bozdu.  Hangi çocukların o iç disipline sahip olduklarını hangi çocukların öğretmen otoritesi olmadı-
ğında çalışamadığını,  hangilerinin birebirde yönergeye ihtiyaç duyduğunu da görmüş olduk.

Bu zor ve kapsamlı bir soru. İçinde bulundukları yaş dönemi, psikolojik destek ihtiyacının yüksek olduğu bir dönem; ama evde olmadıkları 
için aileler bunu çok fazla göremiyordu. Bence çocukların evde olması ve daha çok şey paylaşmak zorunda olmak, daha çok şeyi birlikte 
yönetmek zorunda olmak, ailelerin sorunların ve durumların daha çok farkında olmalarını sağladı ve bu yönde tabiki artan bir talep oldu. 
Spesifik olarak bununla tetiklendi diyebileceğimiz bir % 10-20 aralığı vardır bence. 

Çok klasik baş etme becerileri ile ilgili bilgi verebilecek olur-
sak, dans etmek, yürüyüş yapmak, uyumak, koşmak, spor yap-
mak ilk akla gelenler. Kimi insanlar daha inançla ilgili strateji-
lere ihtiyaç duyar. Dini inançlar yada ritüeller yada meditasyon 
gibi. Kimi insanlar sosyal baş etme becerilerine ihtiyaç duyar-
lar; birine anlatmak, bir destek almak gibi. Kimileri daha akılcı 
diyebileceğimiz bilgi almak, bilgi sahibi olmak gibi yolları ister.  
Kimi insanların da sanatla baş etme becerilerine sahip olduk-
larını biliyoruz; yazmak, çizmek, bestelemek,  üretmek, yarat-
mak gibi. Ama bence bu çocuktan çocuğa göre değişir.  Aslın-
da her ailenin ergenliğe girinceye kadar çocuğunun hangi baş 
etme becerileriyle daha güzel sakinleştiğini keşfetmiş olması 
gerekiyordu. Bence bir ergenin de kendisinin hangilerine daha 
yatkın olduğunu biliyor olması gerekir.  Bir kere önce bu süre-
cin iyi takip edilmiş olması gerekiyor. Bu süreçle ilgili bir şey 
yapılmadıysa önce buna başlanması gerekiyor. Gel önce fizik-
sel bir şeyler deneyelim. Gel dans etmeyi deneyelim, yürüyüş, 
spor yapalım, istemesen de yapalım. Bakalım bu işe yaradı mı? 
Bu sana nasıl geldi?  Sonra yaratıcı bir sanat etkinliği deneye-
lim. Bir mindfulness egzersizi deneyelim gibi.  Önce türünün 
tespit edilmesi gerekiyor. Nasıl bir baş etme becerisine yakın. 
Bu olanaklardan hangisini seçeceğine dair rehberlik etmek et-
kili. Burada genelde atlanan şu oluyor; biz zannediyoruz ki bize 
iyi gelen şeyler ona da iyi geliyor. Ama bazen öyle olmuyor. 
Keşfetmesine olanak sağlamak gerekiyor. 
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7. Pandemi sonrası gençlerin yaşama tutunma arzusunu arttırmak ve onları doğru yönlendirebilmek için eğitimcilere neler 
önerirsiniz?

8. Pandemide iç disiplini düşük, kendini yeterince organize edemeyen gençler, çalışma alışkanlıklarını sürdürmekte, 
sorumluluklarını yürütmekte ebeveynleriyle çatışma yaşadı. Pek çok ebeveyn bu alanlarda çocuklarını nasıl
yönlendireceğini bilemiyor. Bu konuda ailelere neler önerirsiniz?

Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim okulun içerisini bilmeyen bir klinisyen değilim.  Okulun içerisinde gelişen o aktif dünyayı biliyorum.  
Her çocukla bireysel olarak ilgilenmenin çok mümkün olmadığı,  grup etkileşiminin bütün okulu ve bir anda oranın aurasını nasıl sarabil-
diğini... Bir eğitimcinin yetiştirmesi gereken bir müfredatın, sağlaması gereken bir başarının, zaman zaman idarecilerin, kurum sahiplerinin 
ve bazı velilerin beklentilerinin sistemi ne kadar sıkıştırabildiğini biliyorum. Söyleyeceğim şey biraz aykırı gelebilir ama eğitimci öncelikle 
duygusal bağ kurmalı.  Dolayısıyla ne kadar çok çocuğu duygusal bağla yakalarsak aslında o süreci bir o kadar kolaylaştırmış ve yönetmiş 
oluyoruz. Elli çocuğa birden ders programı uygulamak ve envanter uygulamak yada bir grup programı yönetmek gerekebiliyor bazen biliyo-
rum; ama küçük,bireysel ve anlamlı bağlar çocukları o kaygıdan çıkarmada daha çok işe yarıyor. Çok küçük bir şey üzerinden kurabilirsiniz 
o bağı.  Sevdiği diziyi sizin de seviyor olmanız ve her gün onunla ilgili bir cümle ediyor olmanız üzerinden kurabilirsiniz. Zor bir şey yaşandı 
ama doğru bir sistemin içinde, doğru duygusal bağlarla her şeyin onarılabileceğini düşünüyorum. 
Bütün öğretmenler her çocukla ayrı duygusal bağ yakalayabilirler, bir basket koçu bir öğrencisi ile basketbol üzerinden yakalar.Mekatronik 
eğilimleri olan bir çocukla bilgisayar dersinde bilişim teknolojileri öğretmeni bağı kurar, başka bir çocukla rehber öğretmeni kurar. Genç, 
hiçbir öğretmenle duygusal bağ kuramamışsa orada alarm çanları çalıyor demektir. O çocukla işiniz çok zorlaşır diye özetleyebilirim. 

Öncelikle şunu önereyim.  İşlerin içinden çıkılamaz noktada karıştığını düşünüyorlarsa mutlaka psikolojik destek alsınlar. Psikolojik destek 
almak işleri yoluna koymak için iyi bir yöntemdir. Psikolojik destek illa bir patoloji olduğunda alınması gereken bir yol değil. İşler karışmış, 
duygular birbirine girmiş gözüküyorsa, aile veya okul sistemi zor gidiyorsa bence destek alınması için yeterli zemin oluşmuş demektir. Ama 
ailenin geçmiş ilişkileri sağlamsa, doğru bağlar kurmuşlarsa her ailenin bu krizi kendi içinde atlatabilecek gücü mevcuttur. Eğer geçmişten 
devam eden sorunlar varsa o zaman bence böyle bir kriz de iyi olmuştur ki herşeyin açığa çıkmasını çabuk şekilde sağlamıştır. 
Destek alınacak konu ve zamanı da önemli. Ailevi çatışmalar için gelen danışanlarımın sınav senesinde olmamasını önemsiyorum. Sınav 
senesi odak sınavda başarı ise, ailevi dinamikleri irdelemek adına dağıtıcı etki edebiliyor. Odak, sınavda başarı ise, daha farklı bir yaklaşım 
uygularım. Ama sınav senesi olmayan bir yaş diliminde ise, rahatlıkla ilişki ve beceri geliştirme çalışabiliriz. 
Ailelerin okula güvenmelerini de öneririm.  Eğer çocuk okuluyla iyi bir bağ kurduysa,  sevildiğini ve güvende hissettiğini biliyorsa güçlüdür. 
İllaki her okul- veli iletişiminde çatışan fikirler olabilir. Ama bir kere güvenip seçtiyseniz okulu, o okulun sistemine, önerdiklerine, öğret-
menlerin söylediklerine dikkat etmek ve onların dediği yönde ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. Devamlı mücadele halinde olmanın 
çocuğa da veliye de bir şey kazandırmayacağını düşünüyorum. 

Röportaj:   Sema Öztürk ve Esra Güneş  (Anabilim Ortaokulları Rehber Öğretmenleri)
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PORNO İÇERİKLERE KARŞI CİNSEL EĞİTİMİN GÜCÜ
Cinsellik insan yaşamının sağlıklı ve doğal bir parçasıdır. Cinsellik tüm insanlara özgüdür. Cinsellik bedensel, ahlaksal, sosyal, psiko-
lojik ve duygusal boyutlar içerir. Gençlerimizin sağlıklı ve farkında bir cinsel gelişimlerinin oluşabilmesi için, cinsel gelişime ait doğal 
ilerleyişi bilmemiz gerekir. Zararlı ve yanıltıcı bilgi kaynaklarından onları uzak tutabilmek, ancak ve ancak cinsel eğitimle mümkün-
dür. Bu yazımızda sizlere anne-baba olarak bilmeniz gereken cinsel eğitim bilgilerini aktarmayı hedefledik. Yazımızdan hareketle, 
çocuklarınıza merak ettikleri uygun ve sağlıklı bilgileri aktarabilir, olası risklerin önüne geçebilirsiniz. 

Ergenlik süreci çocuğun yetişkinliğe geçişi için büyüme atılımıdır.  Bu dönemde biyolojik ve cinsel olgunlaşma sözkonusudur. Er-
genlik döneminde yaşıtlarına göre erken ya da geç olgunlaşan çocukların bilmesi gereken temel bilgi, her bireyin bu atılımı farklı 
zamanlarda yaşayacağı ama mutlaka yaşayacağı gerçeğidir. Fiziki farklılıklar nedeniyle yaşanan endişeler öz değere zarar verebilir. 

Bu nedenle gelişim çizgisindeki bu farklılıklar aileler tarafından çocuğa anlatılmalıdır.

Ergenlik Bir Büyüme Atılımıdır

Oğlanlarda Görülen Cinsel Değişimler:
• Oğlanlarda gözlenen olgunlaşma belirtileri testislerin ve penisin büyümesi, cinsel organların çevresi ve bedenin kıllanması ile belirgin-

lik gösterir. Oğlanlarda ilk atılım, üreme hücrelerinin oluşumu ve erkeklik hormonunun salınımından sorumlu organ olan testislerin 
büyümesidir. Testisler büyür, testisleri çevreleyen deri torba (skrotum) esmerleşir, genişler ve pürtüklenir. Testisler, en erken 9,5 yaşın-
da, en geç 13 yaşında, sıklıkla da 12 yaşında büyümeye başlar. 

• Oğlanlarda meydana gelen ikinci değişiklik ise penis boyunun uzaması, kalınlaşması ve renginin koyulaşmasıdır. Penisin büyümeye 
başladığı en erken yaş 10, en geç 14, sıklıkla da 12 yaş olarak görülmektedir. Penisin büyümeye başlaması ile aşağı yukarı aynı dönem-
lerde penis üzerinde ve skrotumda seyrek kıllar çıkmaya başlar.

• Oğlanlar olgunlaştıkça cinsel organların etrafındaki kıllar koyulaşmaya, kalınlaşmaya ve kıvrılmaya başlar. Kıllanmanın görüldüğü en 
erken yaş 10,5, sıklıkla 12, en geç yaş ise 14 olarak belirlenmektedir. 
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Ergenlik dönemi ile gençlerin bedensel 
değişimlerine cinsel davranışlarda-
ki değişiklikler  eşlik eder. Bu durum 

ergenin yetişkin dönemindeki cinselliğine ha-
zırlık olarak nitelendirilir ve merak ile dene-
me- yanılma dönemini içerir. Ergen bir taraf-
tan cinselliğin ne olduğunun farkına varmaya 
çalışır, diğer yandan da bu farkındalık sonucu 
tedirgin olur. 
İlk olarak kendi bedenine karşı duyduğu ilgi 
ve merak ile başlayan bu süreç, çevresindeki-
lere yönelen cinsel bir merakla devam eder. 
Ergenlik ilerledikçe merak ve fantezilerin ye-
rini ufak cinsel deneyimler almaya başlar ve 
ergen kısa süreli öpüşme, okşama gibi sınırlı 
olan davranışlarla cinsel yaşamının sınırları-
nı keşfetmeye başlar. Ergen bu deneyimleri 
ile yavaş yavaş ergenlik döneminden uzun 
süreli ve duygusal ilişkilere doğru hazırlığını 
tamamlar.
Ergenlik dönemindeki cinsel değişim aşağı-
daki biçimde kategorilere ayrılabilir. Her ka-
tegorideki yaş gruplarının bireye özgü deği-
şiklik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Merak ve Deneme-Yanılma Dönemi

Kızlarda Görülen Cinsel Değişimler:

• Üreme sıvısı olan meninin ilk kez boşalması on üç ile on altı yaşları arasında ve genellikle farkında olmadan olur. Bu istem dışı boşal-
malar sıklıkla uykuda olduğundan, gece boşalması ya da ıslak rüya olarak da isimlendirilirler.

• Büyümenin başladığı en erken yaş 11.5, sıklıkla 14, en geç yaş ise 16 yaştır. Bu değişikliklerin yanı sıra boynun ön yüzündeki adem 
elması denilen çıkıntı da oğlanlarda bu dönemde görülen başka bir gelişmedir. 

• Ses kalınlaşır. Vücudun çeşitli bölümleri boyun, göğüsler, kalçalar, bacaklar, kollar kıllanmaya başlar. En son kıllanma yüzde bıyık ve 
sakalın çıkmasıyla tamamlanır.

• Kız çocuklarda ise ergenliğin gözlenen belirtileri, sırasıyla meme gelişimi, cinsel organlar çevresinde kıllanma, büyüme atılımı ve adet 
kanamasının başlamasıdır. Memelerde büyüme, kanda kadınlık hormonlarının düzeyinin artması ile başlar. Memelerin gelişmeye baş-
ladığı en erken yaş 8-9, en geç yaş 13 ve sıklıkla 11 yaştır. 

• Memelerin gelişmeye başlaması ile birlikte cinsel organ bölgesinde kıllanma başlar. Önceleri seyrek ve ince olan tüyler daha sonra ço-
ğalır, kalınlaşır ve koyu bir renk alır. Aynı zamanda koltuk altlarında kıllanma da ortaya çıkar. Kıllanmanın en erken görülme yaşı 9, en 
geç yaşı 13-14 ve sıklıkla 11 yaştır. 

• Büyüme boy uzaması, yağlanma, kalçaların genişlemesi ve kilo alma ile belirginleşir. Bu belirti en erken 10,5 yaşında, sıklıkla 12, en geç 
ise 14-15 yaşında ortaya çıkar. Büyüme adet gördükten sonra bir süre daha devam eder. 

• Kızlarda ergenlik gelişiminin en önemli belirtisi adet görmektir. Bu belirti üreme sisteminin olgunlaştığını gösterir. Kızlarda adet dön-
güsünün normale dönmesi yaklaşık bir yılı alır. Başlangıçta düzensiz adet görmek normaldir. İlk adet kanamasının en erken başlama 
yaşı 10,5, sıklıkla 12-13, en geç başlama yaşı ise 15-16’dır.
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Bütün cinsel kararların etkileri ve sonuçları vardır. İnsanların cinsel kararlarını verme hakları vardır. Ailelerin çocuklarına cinsellikle 
ilgili bilgi vermesi ve temel değerleri onlarla paylaşması toplumun yararınadır. 
Gençlerin cinsel olgunluğa ulaşmaları sürecinde cinselliklerini araştırmaları doğaldır. Bu araştırmalar sırasında ergenlerin bazen 

istemsiz bazen de istemli bir şekilde porno içeriklerle temas etme ihtimalleri yüksektir. Ayrıca temiz görünen ve bir çok kişinin ve çocuğun 
kullandığı sosyal medya hesapları ve oyunların içeriğinde ne yazık ki porno içeriklerin izleri ve daha fazlasının bulunduğu, araştırmalar 
sonucu ortaya çıkmıştır. Güvenlik filtresiz erişimlerle, çocukların porno içeriklere temas etme hızı ve yaşının küçük yaşlara indiği saptan-
mıştır.
Porno içeriklerin birçoğu değişik fantaziler,  şiddet, duygusal istismar içeren sahneler içermektedir.  Bu sahnelerin birçoğu ergen beynini, 
bedenini ve psikolojisini sürekli meşgul edecek cinstendir.  Ayrıca porno bir “kültür” olarak ergen ve akranları arasında hızlıca yayılan ve 
gençlerin merak ve ilgisi çerçevesinde, kendi aralarında oluşturdukları bir yapı şeklinde de ortaya çıkmaktadır. Ergenin bir gruba ait hisset-
me döneminin çok yoğun olduğu düşünülürse; porno içeriklerin yoğun olarak konuşulduğu bir grupta var olabilmek için bu içeriklerle ilgili 
bilgiye sahip olması gerekecektir. Ailesi ile bu konular çerçevesinde iletişimi olmayan bir gencin bu gruplarda yer alma ihtimali ne yazık ki 
artmaktadır.
Yapılan son araştırmalar yeni nesil porno piyasasının gençleri, bağımlı kılmasından kaynaklı olarak cinsel işlevsizliğe varacak derecede et-
kilediğini göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında da ergenin ebeveyni ile temas ettiği içerikler konusunda bilgi paylaşabilmesi, bu bilgilerin 
özellikle rahatsız edici kısımları ile ilgili aileden sağlıklı ve doğru yönlendirmeler alması ve gerekirse bir uzman desteğine baş vurulması çok 
önem taşımaktadır.
Porno içeriklere bu kadar hızlı ulaşılabilen şu günlerde sağlıklı ve cinsel açıdan olgunlaşmış, okur-yazarlığı olan bireyler yetiştirmek artık 
bir gerekliliktir. Çocuklara koruyucu cinsel davranışları öğretmek için ailelerin çocukları ile daha yoğun iletişim kurması ve cinselliğe dair 
doğru bilgileri vermesi gerekmektedir. Yanı sıra,doğru bilgiye ulaşmak adına bir danışmandan ya da sağlık merkezlerinden destek alınması 
da önerilmektedir.

Ebeveynler cinsel konularda çocuklarının ilk eğitmenidir. Ebeveynler; bebeklikten çocukluğa kadarki zamanda, çocukları ile ko-
nuşurken, duygularını paylaşırken, sevgilerini gösterirken,  onları giydirirken, beden temizliğini gösterirken, vücut bölümlerinin 
isimlerini öğretirken aslında çocuklarına cinsellikle ilgili ilk mesajları verirler. 

Porno İçeriklere Karşı Cinsel Eğitimin Önemi

Ergenlerin Dünyasında Ebeveynin Cinselliğe Karşı Tutumları için Öneriler

• 12-13 Yaş Cinsel Değişim: 
Bedendeki değişikliklerin hem sosyal hem de kişisel anlamları vardır. Beden çok önemlidir ve dikkat bedene yönelmiştir. Beden-
deki değişiklikler güvensizlik hissi verir. Karşı cinsiyet ile ilgili ilgi ve merak artar. Kızlar ve erkekler arasında farklar ortaya çıkar. 
Kendi cinsinden olan kişilerle daha çok iletişim kurulur (kız grupları ve erkek grupları). Cinsel ilişki ve cinsiyet farklılıklarına 
merak ve ilgi artar. Cinsel fanteziler kurulmaya başlanır. 
• 14-15 Yaş Cinsel Değişim: 
Birisiyle duygusal birliktelik ve temas etme isteği oluşur. Cinsel ilişkiye girme isteği gelişebilir. Partner varsa, öpüşme ve okşama 
gerçekleşebilir. 
• 16-17 Yaş Cinsel Değişim: 
Kısa süreli ilişkiler başlayabilir. Öpüşme, okşamaya ilişkin uygun davranışla ilgili birçok endişe ve kaygılar oluşur. İlişkilere çok 
fazla zaman ayrılabilir. 
• 18-19 Yaş Cinsel Değişim: 
Uzun süreli ilişkiler başlayabilir. Kızların kendisinden büyük arkadaşları olabilir. Duygusal ilişkiler kurulabilir. İlişkiler çok fazla 
önemsenebilir.
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Daha da fazlası, cinsellikle ilgili kendi değer yargılarını da aktarırlar (pipi, kuku kelimeleri ile cinsel organın adından kaçınmak, dokunul-
maz, ayıp,cıs diyerek dokunuşu yasaklamak, iğrenç,kirli gibi nitelemelerle değersizleştirmek veya yüceleştirecek sıfatlarla anmak, temizliği-
ne ve korunmasına önem vermek, toplumsal hayat için mahremiyet eğitimi vermek gibi). 
Ergenliğe gelindiğindeyse, ebeveynler bir yandan çocuklarının büyümesine sevinirken bir yandan da yetişkinliğin provalarını cinsel gelişim 
anlamında yapmalarından korkarlar. Bu yoğun duygular içerisinde ergen ile iletişim kurmak gittikçe zorlaşır. Ergen, çocukluk ve yetişkinlik 
arasındaki bu iki dünyada sıkışıp kalmış hissederken, bir yandan duygularını bir yandan da cinsel merakını kontrol etmek konusunda ebe-
veynine ihtiyaç duymaktadır. Cinsel merakı ve yaşadığı durumlar nedeniyle yalnızlık, öfke, utanç ve can sıkıntısı yaşamaktadır. Bu durumda 
ebeveynin eleştirel, yargılayan ve öğüt içeren bilgilerle değil; ergen merakını anlayan, ilgi ve şefkati barındıran bir ilişki tarzını benimsemesi 
fazlaca önem taşımaktadır. 
Ergen için ergenlik döneminde, cinsellikle ilgili alınan kararlar ileriye dönük bedensel ve psikososyal sağlığa etki etmektedir. Bu tür kararları 
verirken gençlerin en önemli dayanağı, cinsellikle ilgili değer ve bilgileri doğru kaynaklardan edinmiş olmalarıdır. Bu bakımdan, ergenlik 
döneminde cinsel davranışları yönlendirecek toplumsal değerlerin aile, okul ve diğer sağlık kurumlarının işbirliği ile kazandırılması büyük 
önem taşımaktadır.

Hazırlayanlar:  Burcu Ay Solmaz ve Elif Arpacı   (Anabilim Anaokulları Rehber Öğretmenleri)

Kaynaklar: •    www.cetad.org.tr, Bilgilendirme Dosyası 7, ‘Gençlik Ve Cinsellik’.
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ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN 
İHTİYAÇLARINI ANLAMAK

1. Kimdir üstün yetenekli birey? 

2. Üstün yetenekli çocukların sosyal duygusal ihtiyaçlarındaki farklılıklar neler olabilir? Ve bu ihtiyaçlar nereden 
kaynaklanır?

3. Üstün yetenekli çocuklarda görülebilen sosyal duygusal gelişimleri ile ilgili yaşadıkları zorluklardan biri olan sosyal 
izolasyon, yalnızlık ve uyum probleminin önüne nasıl geçilebilir?  Aileler bu konuda çocuklara nasıl yaklaşmalıdır?

Üstün yetenekli birey, başta zihinsel kapasite olmak üzere, yaratıcılık, liderlik, sanat alanları, kinestetik beceriler, akademik beceriler gibi 
konularda yaşıtlarının ilerisinde performans sergileyen bireydir. Bu tanıma daha sonra eklenen sosyal duygusal açıdan da farklılıkları olan 
birey kısmı, üstün yetenekli çocukları anlayabilmemiz ve onlara bütüncül bir destek sağlayabilmemiz adına da büyük önem taşımaktadır. 
Sosyal duygusal gelişimleri ile ilgili kısım önemlidir çünkü özellikle yukarda sayılan becerileri sergileyebilmek ve sürdürebilmek adına sahip 
olunması gereken motivasyon gibi faktörler sosyal duygusal gelişimlerinden çok fazla etkilenmektedir. 

Üstün yetenekli çocuklar farklı gelişim alanlarında yaşıtlarından farklılıklar sergilemektedir. Bunlardan bir tanesi de sosyal- duygusal ge-
lişim alanıdır. Sosyal kabul görme, yalnızlık, duyguları diğerlerinden daha yoğun yaşama ve bununla ilintili olarak aşırı duyarlık sergile-
meleri, bazılarında gözlemlediğimiz mükemmeliyetçilik, çevrenin beklentilerine karşılık verme noktasında yaşadıkları sorunlar bunlardan 
sadece bazılardır. Bu farklılıklar başta toplumun bu çocukları algılayış şeklinden kaynaklanmaktadır diyebilirim. Kültürel olarak zekaya 
atfettiğimiz anlam, zeki olmanın beraberinde oluşturduğu beklentiler ve tabii ki de çocuktan çocuğa göre değişebilecek kişilik özelliklerin-
den de etkilenmektedir. 

Açıkçası ben yalnızlığı her zaman bir sorun olarak görmüyorum. Burada özellikle çocuğun yalnızlığa bakış açısı çok önemli. Bazı üstün yete-
nekli öğrenciler özellikle yalnız kalmayı kendileri tercih ediyor. Ancak aileleri bu konuyu sorun edebiliyor ‘çocuğum çok yalnız, hiç arkadaşı 
yok’ şeklinde. Bununla birlikte dediğim gibi eğer bu çocuğun kendi tercihi ise ve bu durumdan şikayetçi değilse üzerinde durulması gereken 
bir konu değil. Çünkü belirli konularda üstün yetenekli çocuklar kendilerine odaklanmayı, yalnız kalmayı, bir proje üzerinde çalışmayı çok 
da keyifli ve doyurucu bulurlar. Bu istisnai durumun dışında eğer bir dışlanma durumu söz konusu ise o zaman evet önlem almak gerekir. 
Bazı üstün yetenekli öğrencilerin iletişim kurma becerilerinin dolayısıyla da arkadaş edinme becerilerinin zayıf olduğunu görmekteyiz. Ya 
da yaşıtlarından çok daha farklı ilgi alanlarına sahip oldukları, bilgilerini de sürekli paylaşma eğiliminde oldukları için ‘ukala’ ‘çok bilmiş’ 
gibi lakaplar takılarak dışlandıklarını da görmekteyiz. Bu gibi durumlarda öncelikle sosyal ortam/çevrenin gözden geçirilmesi gerekiyor. 
Kabul edici bir ortamda bulunmaları hem öğretmenlerinin hem de diğer çocukların onları oldukları gibi kabul ettikleri ortamda olmalarını 
sağlamak önemli. Bu konudaki bir diğer önemli nokta da psikolojik sağlamlık dediğimiz becerileri geliştirme konusunda destek olmaktır. 
Bunu da yine bu alanda çalışan uzmanlar aracılığıyla sağlamak mümkün. 

Üstün yetenekli çocukların sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının fark edil-
mesi ve bu ihtiyaçlar karşılanamadığında meydana gelebilecek sorunla-
rın bilinmesi, bu sorunlara çözüm üretebilmek açısından önemlidir. Bu 
amaçla İstanbul Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Marilena Z. Leana –Taşcılar ile görüştük ve değerli bilgiler aldık. 
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Üstün yetenekli öğrenciler ve başarı benim son dönemlerde en çok üzerine okumalar yaptığım ve bilimsel araştırmalarımı da yoğunlaştır-
dığım bir alan. Öncelikle her ne kadar çevrenin beklentisi o yönde olsa da ‘her üstün yetenekli çocuk üstün akademik başarı sergileyecektir’ 
şeklinde bir genelleme yapmamız mümkün değil. Bunun en temel nedeni ‘zeka’nın tek başına ‘başarı’nın garantisi olmamasından kaynak-
lanmaktadır. Başarılı olabilmek için zeka kapasitesi dışında başka bir çok faktör vardır. Motivasyon, öz düzenleme becerileri, çevre desteği vs 
bunlardan sadece bazılarıdır. Bir diğer neden ise üstün yetenekli çocukların arasında ‘iki kere farklı’ dediğimiz özelliklere sahip olan çocuklar 
da bulunmaktadır. Örneğin bir çocuk üstün yetenekli olarak tanı almış olabilir ancak farkında olmadığımız dikkatini odaklama, okuma prob-

lemi (disleksi) gibi bir sorun alanı-
na da sahip olabilir. Bu çocukların 
bazıları bu sorun alanlarında da 
tanı almaktadır, ancak sıklıkla göz-
den kaçmaktadır ve sonuç olarak 
ya sadece üstün yetenekli ya da sa-
dece dikkat eksikliği hiperaktivite 
bozukluğu ya da öğrenme güçlüğü 
tanısı aldıklarını görüyoruz. Dola-
yısıyla iki kere farklı olmak da yine 
akademik başarıyı sekteye uğratan 
bir etmendir. 
Bir diğer önemli nokta da çoğun-
lukla çevre baskısından ve beklen-
tilerden kaynaklanan ya da uygun 
olmayan eğitim ortamından kay-
naklanan motivasyon sorunlarıdır. 
Bu çocukların okula karşı isteksiz 
olduklarını, ödevlerini yapmak 
istemediklerini ve okulu gereksiz 
gördüklerini söylemek mümkün. 
Bu nedenle tanı almış çocuklarının 

öğretmenlerinin ve özellikle de anne babalarının bu çocukların akademik başarıları ile ilgili beklentilerini sağlıklı bir düzeyde tutmaları 
büyük önem taşımaktadır. Yüksek ve ulaşılması zor beklentileri karşılayamayan üstün yetenekli çocukların akademik başarılarında düşüşler 
olduğunu görmekteyiz. 
 

4. Okulumuzda üstün yetenekli çocuklarımız kendi gelişimleri ile paralel bir eğitim almaktadır. Peki okul dışındaki sosyal 
hayatlarında yaşayabilecekleri olası iletişim problemlerinde aileler onlara nasıl yol gösterici olabilir?

5.Üstün yetenekli çocukların aileleri tarafından akademik süreçlerde de üst düzey performans sergileyeceklerine dair bir 
beklenti olabiliyor. Her üstün yetenekli çocuk akademik hayatta, sınava hazırlık süreçlerinde üst düzey başarı sergileyebilir 
mi? Çevre tarafından yaratılan bu beklentinin üstün yetenekli çocukların duygusal gelişimine etkisi nasıl olmaktadır?

Öncelikle iletişim problemlerinin kaynağının çok iyi anlaşılması gerekiyor. İletişim problemleri üstün yetenekli çocuktan mı kaynaklı yoksa 
çevreden mi? Daha önce de değindiğim gibi bazı üstün yetenekli çocuklar bu becerilere sahip olmayabilir. Bu konuda desteklenebilirler. 
Örneğin bazı üstün yetenekli çocuklar duygularını çok yoğun yaşayabilmektedir. Bazen bununla baş etmek çok da kolay olmuyor. Bu konu-
da duyguları tanımak, hem kendi üzerindeki etkileri hem de karşı taraf üzerindeki etkileri anlamaya çalışmak ve buna göre hareket etmek 
önemli. Ayrıca aileler her zaman rol model olarak da destek olabilirler. Kendi arkadaşlık ilişkilerinden örnekler vererek ya da yaşadıkları 
iletişim sorunlarından ve nasıl çözümlediklerinden de bahsederek model olabilirler. Bir diğer etkili kaynak da kitaplardır. Bibliyoterapi 
aracılığı ile okunan kitaplardaki kahramanlar üzerinden bu konular konuşulabilir ve somut örneklerle problem çözme becerilerinin nasıl 
uygulandığı çocuklara gösterilebilir. 
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Ergenlik her çocuğun gelişiminde sancılı bir dönem olduğu gibi üstün yetenekli çocukların da sancılı geçirdikleri bir dönem. Ancak unut-
mamak gerekir ki ‘geçici’ bir dönem. Geçici olmakla birlikte elbette nasıl geçirileceği çok önemli. Burada ailelere önemli bir görev düştüğünü 
düşünüyorum. Öncelikle bizler yetişkin olarak kendimizi daha iyi kontrol edebilme becerilerine sahibiz. Bu nedenle bu gerçeği hiç aklımız-
dan çıkarmamız gerekiyor. Bu bağlamda bazı önerilerde bulunmak isterim. 

• Öncelikle çocukların onları oldukları gibi kabul eden ebeveynlere olan ihtiyaçları ergenlik döneminde artıyor. Bu nedenle gereksiz ça-
tışmalardan kaçınmakta fayda var. Biraz sabırlı olmak, makul olma noktasında onlara örnek ve rol model olabilmek çok kıymetli. Özel-
likle de karar verme süreçleri daha yeni yeni geliştiği için bu konuda da sabırlı ve mümkün olduğunca yol gösterici olmamız gerekiyor. 

• Seçenek sunmak işlerini kolaylaştırır. Böylece yetişkinler fazlasıyla dayatmacı bir tavır sergilemekten de imtina etmiş olurlar. Çünkü 
ergenlik dönemimdeki çatışmaların büyük bir çoğunluğu bu dayatmacı tavırdan kaynaklanmaktadır. Oysa seçenek sunduğunuzda 
seçenekler arasından kendisi için en uygun olanı kendisi seçecektir. 

• Kariyer gelişimi de bu yaşlarda önem teşkil etmeye başladığı için bu konuda da destek olmak ve farklı staj imkanlarını deneyimlemesi 
için de iyi bir zaman dilimi olarak düşünülebilir. Bu doğrultuda çeşitli yerlerde gözlem yapabilmesine olanak sağlamak da ebeveyn 
ergen ilişkisini besleyen bir unsur haline gelir. Deneyimleri üzerine sohbet etmek, ilgi alanlarının geliştiğini izlemek de ebeveyn için 
keyiflidir. 

• Ergenlik dönemi kişiliğin oluşması konusunda da merakların tatmin edilmeye çalışıldığı bir dönemdir. Burada anne babalar için en 
zoru belki de çocuklarındaki bu değişimi gözlemliyor olmaktır. Kendilerini bulmaya çalıştıkları bu dönemde anne babaya garip gelen 
pek çok şeyi denemek isterler. Anne babalar bu deneyimleri ne kadar anlayışla karşılarlarsa dönem o kadar çatışmasız geçecektir. 

• Yakın aile ilişkileri, büyüklerle sohbetler bu dönemde daha da büyük önem kazanır diyebiliriz. Bu konuda da rol model olmak ve 
özellikle de zor bir durumla karşı karşıya kaldıklarında gelip bir aile büyüğü ile dertleşebileceğini bilmesi, ne olursa olsun ailesinin onu 
koşulsuzca sevdiğinin farkında olması bir ergen için çok önemlidir.  

Röportaj:   Gizem Aras ve Edibe Mutlu    (Anabilim İlkokulu ve Ortaokulu Rehber Öğretmenleri)

6.Ergenlik dönemindeki ilişkiler aileler tarafından daha henüz ergenliğe girmeden kaygı uyandıran bir konu haline gelmiş 
durumda. Özellikle bu konuda, üstün yetenekli çocukların aileleriyle yaşadığı olası bir kriz durumunda aileler nasıl 
yaklaşmalı? Bu krizi nasıl yönetmeliler?
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KOZASINDAN ÇIKAN KELEBEK
ERGENLİĞE MERHABA

Ergenlik dönemi; fiziksel, bilişsel ve duygu-
sal gelişimdeki değişimi ifade eder. Tıpkı 
bir kelebeğin yaşam döngüsünde olduğu 

gibi. Kozasından çıkıp başka bir forma dönüşmesi 
gibi. Çocuğunuz da artık bir başkalaşım içerisin-
dedir. Hayatı yön değiştirir; bedeni, düşünme bi-
çimi, duygularının yoğunluğu, alışkanlıkları, ilgi-
leri, beklentileri, hayalleri, hedefleri gözle görülür 
biçimde değişir. Yeni formuna ayak uydurmaya 
çalışır, bunu yaparken de sendeleyebilir, yolunu 
şaşırabilir. Tüm bunlara yakından şahit olmak çok 
keyiflidir ancak aynı zamanda ebeveynler ve etra-
fındaki yetişkinler için kaygı verici olabilir. Unu-
tulmamalıdır ki onu tamamlayacak olan da, yanlış 
ya da doğru olan yaşantılarıdır.

Olumlu Beden Algısı Oluşturmak

En çok fark edilen değişim fiziksel özelliklerinde görülür. Bu değişikliklerin sebebi cinsiyet hormonlarıdır: östrojen ve testoste-
ron. Genel anlamda kilo artışı, boy uzaması, yağlanmanın artışı, kıllanma ve tüylenme, vücut şeklinde ve üreme organlarında 
değişim olur. 
Kız çocuklarında memelerde büyüme, kıllanma, kalçalarda yağlanma, ilk adet kanaması, yumurtlama görülürken oğlan çocuk-

larında ses kalınlaşması, testislerde büyüme, kıllanma, kas gelişimi, penis sertleşmesi, sperm üretimi, ilk boşalma gözlenir. 
Çocuğun etrafında gözlemlediği ancak kendisinde ilk defa gördüğü bu değişiklikleri anlamlandırma ve kabullenme süreci önemlidir. Yaş 
düzeyine uygun olarak bu değişiklikleri bilmesi, özellikle güvendiği yetişkinlerin ona aktarması gereklidir. Ebeveyn olarak cinsiyet farkı 
olmaksızın çocuğunuzla merak ettiği bilgileri paylaşabilir, aklında oluşabilecek soruları cevaplayabilir, her zaman sizinle konuşmasını ve 
destek olacağınızı söyleyebilir, hissettirebilirsiniz. Konunun uzmanlarına danışabilir, onlar tarafından yazılan yayınları takip edebilir, yaş 
düzeyine uygun olan yayınları onun da okumasını sağlayabilirsiniz. 
Tüm bunların yanında değişen, gelişen bedenine uyum sağlamakta zorlanabilir, değişen görünüşünü beğenmeyebilir. Çünkü bu görünüş 
onun için önemlidir. Bedeni ile ilgili oluşturduğu düşünceleri ve duyguları beden algısını oluşturur. Bedeninin görünüşü ile beden imgesi 
arasındaki gerçekçi eşleşme istediğimiz durumdur ancak her zaman tutarlılık göstermeyebilir. Örneğin boyu ve kilosu yaşıtlarıyla uyum-
ludur; ama onun aklında olmasını istediği başka bir ideal vardır, kendini kıyasladığında normal bulmayabilir. Olumsuz beden imgesi 
geliştirebilir, bu da ruh sağlığını etkileyebilir. 
Kendisi ile ilgili oluşturduğu olumsuz değerlendirmeler benlik saygısının da düşük olmasına yol açabilir. Çocukluktan ergenliğe beden 
görüntüsüyle, bedensel yeterlilikleri ile ilgili çocuğunuza eleştirel, alaycı yaklaşmamanız önemlidir. Fazlaca güzelliğe ve estetiğe düşkün bir 
bakış açısında olmanız ve bunu ona da empoze etmeniz, gençlikte olumsuz beden algısına sahip olmasına neden olabilir.
Spora teşvik etmeniz, hareketi hayatınıza yerleştirmeniz, sağlıklı beslenmeyi ailece uygulamanız ve beden görüntüsüne diğer gelişim alan-
larına olduğu kadar önem ayırmanız dengeyi korumasına yardımcı olur.  Çocuğunuza vereceğiniz olumlu mesajlar onun kendisini değer-
lendirirken olumlu düşünceler geliştirmesine destek olacaktır.
Tüm canlılarda olduğu gibi insanın yaşam döngüsünde de gelişim evreleri vardır. Bu gelişim evrelerinde tamamlaması gereken bir de 
görevleri bulunur. Ergenlik döneminde de en önemli görevi kişiliğini oluşturmasıdır. İlişkide bulunduğu kişilerin beğendiği özelliklerini 
içselleştirme eğiliminde olur ve yavaş yavaş kendi kişilik özelliklerini ortaya çıkarır. İlişkilerinde ve belki de en çok ebeveynleriyle çatışma 
içerisinde olması bu sebepledir. Artık ‘ben’ diyebildiği zaman gelmiştir, bilişsel, duygusal ve davranışsal değişim de gözle görülmektedir.
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Ergenler hangi bireysel sınırlara ihtiyaç duymaktalar?
Duygusal gelişim süreci hayat boyu devam eder. Hayatımızın her bir evresinde olduğu gibi ergenlik döneminde de duyguları besleyen 
olaylar, duygusal tepkiler, duygu durum değişiklikleri farklıdır. Ergenlerin duygusal özellikleri bebeklik ve çocukluk dönemlerine göre 
farklılıklar gösterir. Kızlardaki duygusal gelişim erkeklere göre daha hızlıdır. Kızlar daha erken duygusal olgunluğa ulaşırlar. Çocukluk 
döneminde öfkelenmek, sevinmek, kızmak gibi duyguları tepkisel ifade ederken, ergenlikte bu duygular adeta maskelenmiştir. Çocukluk 
dönemi ile ergenlik dönemi arasındaki duygusal anlamda en büyük fark budur.

• Arkadaşlık ilişkileri ile kendi benliğini rahatça ortaya koyabilir; Akranlarına kolaylıkla aktarım yapabilir. Çünkü onlarla daha iyi 
anlaşabilmektedir, onların kendisini daha iyi anlayabildiğini düşünmektedir. Bu nedenle arkadaşlarının yapıp ettiklerini örnek alması, 
paylaşımlarını daha çok onlarla yapması doğaldır. Bu süreçte ilişkilerini onu yargılamadan yönlendirmeye çalışmak, yapıcı olmak 
önemlidir. Önce kendisinin iyi bir arkadaş olmasını sağlayın. Akranlarıyla zaman geçirmesine fırsat verin. Arkadaşları konusunda 
tercihlerini yargılamayın, kullandığınız dil suçlayıcı değil, yapıcı olmalı. Gelebilecek zararları anlatın, birlikte değerlendirmeler yapın. 
İlişkilerinde çatışma yaşadığında öğüt vermeye çalışmayın, duygularını anlatmasına olanak sağlayın, önce onu anlamaya çalışın. 

• Flört, ikili ilişkiler kurma isteği bu dönemde sıkça görülebilir; Karşı cinsin beğenisini kazanmak onun için önemlidir. Roman-
tik ilişkiler kurmak ister, bu nedenle karşı cinse ilgisi de artmıştır. Bu durum onun aynı zamanda toplumsal cinsiyet kimliğinin de 
gelişimine yardımcı olur. Hissettiği özel duygularını sizinle paylaşacak güveni ve anlayışı ona sunmanız da ebeveyn olarak sizlerden 
beklenen davranışlardır. Karşı çıkmak, ‘ Bu yaşta olur mu?’ demek, kendi ergenliğinizle kıyaslamak doğru değildir. Aynı zamanda 
gizleme eğiliminde de olabilir. Onu anlatmak konusunda zorlamak da yanlış bir davranıştır. Sizinle paylaşsın ya da paylaşmasın, özel 
alanına saygı gösterin ve aşırı tepkiler vermekten kaçının. Eğer riskler görüyorsanız da yine yapıcı bir ifade ile onunla konuşmaya 
çalışın.

• Sorumluluklarını yerine getirmekte zorlanmalar yaşayabilir; Çünkü ilgisi, yönelimleri değişmiştir. Özellikle akademik süreçlerde 
verilen görevleri yerine getirmek istemeyebilir. İlgisi, dikkati başka noktalara kaydığı için atılgan, girişken tavırlar yerine üşenme, ertel-
eme, yapsa bile geciktirme davranışları görülebilir. Bunlara bağlı olarak performansının düştüğü durumda da gördüğü başarısızlıkları 
genelleme yoluna gidebilir, ‘Ben zaten yapamıyorum, başarısızım.’ algısı oluşturabilir. Bu durumda kişilik özellikleri ve ilgileri önem-
senmelidir. İlgi alanında olmayan bir sorumluluk verilirken onun fikrini almak, kararları ya da sorumlulukları birlikte belirlemek, ya-
pabileceklerinin ölçüsünü bilmek sizlere kolaylık sağlayacak yöntemlerdir. Aynı zamanda tutarlı davranışlar ile baskı hissettirmeden 
takip etmek de önemlidir. Çocuğunuzun attığı her olumlu adımı destekleyin ve bunu her zaman hissettirin. 

• Öfke duygusunu daha yoğun hissederken, duygularını kontrol etmekte zorlanabilir; Öfke ergenlik döneminde sosyal kaynak-
lardan ortaya çıkar. Özellikle; ergenle alay edilmesi, ona yalan söylenmesi onda öfke oluşturmaktadır. Bütün bu nedenlerin dışında 
ergenin, gösterdiği öfkesi nedeniyle istediklerini elde edebildiğini görmesi bu tarz tutum ve davranışların devam etmesine neden 
olmaktadır. Onun öfkesini anladığınızı hissettirin ve bu öfkeyi yenmenin yollarını birlikte arayın. Ona karşı değil, her zaman yanında 
olun.

• Çoğu zaman yalnız kalmayı da tercih edebilir; Ergenlikteki bir kız veya erkek belli zamanlarda başkalarından uzaklaşmak, kendisi ile 
baş başa kalmak isteyebilir. Anne-babanın ve arkadaşların beraber olma isteğini reddedip içe dönebilir. Bu süreç biyolojik değişiminin 
bir muhasebesini yapmak onları gözden geçirmek ve yeni duygularına alışmak istemektir. Odasına çekilen ve yalnız kalmak istediğini 
söyleyen bir ergenin ciddi bir sorunu olduğu düşünülüp kaygılanılmamalıdır. Ergen kendisi ile baş başa kalıp yaşadıklarının ve 
yaptıklarını düşünme ihtiyacı hissedebilir. Kendini daha fazla inceler, sorgular, hayaller kurar.Şiir yazması veya müzik dinlemesi, 
bitmek bilmeyen telefon konuşmaları sıkça görülür. Özel alannına saygı duymak, ama aynı zamanda ailece keyif alınarak yapılan 
rutinleri bırakmamak gözetilmesi gereken bir dengedir.

• Aile içi iletişimde çatışmalarda artış, kendini huzursuz ve kaygılı hissetme görülebilir; Çünkü karamsarlık, mutsuzluk ve iç 
sıkıntısı gibi hoşa gitmeyen duygulardan bunalır ve hatta bu duyguları gözünde bazen büyütebilir. Kendisine güven verecek ve bu
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• duygusal durumların yaşa bağlı olduğunu ve geçici olduğunu anlatacak bir ebeveyne ihtiyacı vardır. Anlaşılmamak  ergenlikte en be-
lirgin sorunlardandır. Çocuğun söylediklerini onu eleştirmeden, küçümsemeden ve yargılamadan dinlemek, ciddiye almak, kendisini 
anlatmasına fırsat tanımak yararlıdır.

• Ergenlik döneminde dikkatin sürdürülmesinde ve odaklanmada zorlanmalar görülebilir; Ergenlik döneminin etkileri ve hormonal 
değişimler dikkatte dalgalanmalar yaşatabilir. Yapısal bir sorun olan Dikkat Eksikliği Bozukluğu’ndan bağımsız olacak şekilde, döneme 
özgü çıkan bu dağılmalar akademik sorunlar veya dalgınlık sonucu hatalar yapmasına neden olabilir. Bu dönemde ders dinleyememe-
leri, ödev yapma sorunları ve sorumluluk almamaları nedeniyle akademik başarılarında belirgin düşüş gözlemlenebilir. Dikkatteki 
bu dalgalanmalarla birlikte, sabah uyanmakta güçlük, gece uykuya dalamama, ders dinlerken ve ders çalışırken uykulu olma durumu 
da görülebilir. Bu durum karşısında onu eleştirmeden durumun fizyolojik nedenlerini anlatın. Kendi sinir sistemini en iyi ne şekilde 
yönetebileceği hakkında konuşun, beraber kararlar alın. Uygulamasında yardımcı olun ve sabırlı olun. Onu destekleyici ve motive edici 
konuşmalar yapın. Kendisine güvenmesini sağlayın ve dikkatini toplaması noktasında öğretmenlerinden öneri ve destek isteyin.

• Dijital ve sanal dünyada vakit geçirme isteğinde artış görülebilir; Ergen bireyler, yaşadıkları karmaşık duygu ve düşünceler sonucu 
içe kapanıklık, çevresinden uzaklaşma, yalnızlık, ebeveynle çatışma, arkadaşları ve çevre tarafından beğenilmeme ve onaylanmama 
korkusu vb. ile ilgili olarak kaygı yaşarlar ve bütün bunların sonucunda kendilerine yeni bir dünyada yer açmak isteyebilirler. Dijital 
dünyaya dalabilir, gerçek dünyanın zorluklarından kaçınabilirler. Ya da sosyal medyada hayal ettikleri imajlara uyan kişileri rol model 
alarak, benzer içeriklerle kendilerini sergilemek isteyebilirler. Ergenliğin en temel ihtyiacı sosyal onay ve akran kabulüdür. Dijital dünya 
ise ‘like’larla, takipçilerle bu onay ve kabulü karşılayabilecek araçtır. Dijital dünyanın okur-yazarı olacak şekilde, dijital dünyanın etiği, 
kullanım kuralları konusunda çocuğunuzu bilgilendirmeniz, sağlığı ve aile değerleriniz açısından en doğru davranışlar konusunda 
anlaşma yapmanız ve güleryüzlü biçimde anlaşmanıza uyması konusunda takipçi olmanız yeterlidir.

Hazırlayan:  Canan Yılmaz ve Derya Düzgün  (Anabilim Ortaokulları Rehber Öğretmenleri) 
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DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE 
BOZUKLUĞU’NU (DEHB) TANIYALIM

1. Toplumda kıpır kıpır ve hareketli olan her çocuk “hiperaktif” olarak düşünülebiliyor. “Hiperaktif çocuk”  ile “hareketli 
çocuk”, “iç enerjisi yüksek çocuk” veya “sınırsız” diye tanımlanan çocuk birbirinden farklı mıdır?

Çocuklarda bol miktarda enerji bulunmaktadır. İç enerjisini boşaltamayan çocuğa ayak uydurmak oldukça yorucu olabilmektedir. Çocukta 
bulunan bu enerjiyi boşaltmak ona ortamlar hazırlamak çocuğu rahatlatacaktır. İç enerjisi yüksek çocukları bir spor dalına yönlendirmek, 
aşırı şeker alımını önlemek, çocuğa ev içinde iş yaptırmak ve sorumluluklar vermek, arkadaşları ile oynamasına izin vermek önemlidir.  
Ebeveyn tutumunun niteliği çok önemlidir. Çocuk bu tutumlar sayesinde kuralları öğrenir veya öğrenmez. Aile içinde konulan kurallar 
etkisizse, sosyal hayata çocuğu hazırlar nitelikte değilse, sürekli çiğneniyorsa, çocuğun buradan öğreneceği şey belirsiz ve uyumsuzluktur. 
Böyle yetişen çocuk sınır tanımadığı için sınırsızdır. Çocuklara sınırları öğretmek için, konulan kurallara neden uyulması gerektiği öğretil-
meli ve uygulamada istikrarlı ve net olunmalıdır.

“Çocuğum sürekli hareket halinde, yerinde durmakta zorlanıyor. Yaptığı 
çalışmaları tamamlamakta güçlük çekiyor. Sırasını beklemekte zorlanı-
yor, duygu durumu çok hızlı değişiyor. Dikkati çok çabuk dağılıyor. Ak-
ranlarına göre unutkan, sakar, sıklıkla eşyalarını kaybediyor.” Her çocuk 
bu ve bunun gibi belirtileri zaman zaman gösterebilir. Bu davranışların 
var olması bir sorun olarak görülse de Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 
Bozukluğu tanısı alabilmesi için yeterli değildir. Bu davranışların sıklığı 
artıyor, her alanda öğrenme süreçlerini ve sosyal ilişkilerini engelleyici 
bir etki gösteriyorsa bir uzman değerlendirmesi alınmalıdır. 
Çocuğun ebeveyniyle, kardeşleriyle, akranlarıyla ilişkisini ve akademik, 
sosyal-duygusal yaşantısını etkileyen “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite 
Bozukluğu”nu, Ponte Psikoloji’den Klinik Psikolog Kerem Gencebay 
ile değerlendirdik.
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2. Çocuğun veya ergenin DEHB tanısı alabilmesi için görülmesi beklenen belirtiler nelerdir,  belirli bir yaş skalası var 
mıdır?

3. DEHB’i açacak olursak dikkat eksikliği ile hiperaktivite her zaman birbirine eşlik eder mi?

4. Çocukların DEHB’li olmasında ebeveyn tutumlarının ve çevresel koşulların etkisi nedir?

5. Pandemi döneminde çocuklar ekrana çok daha fazla maruz kaldı. Bu durum DEHB’li çocuklar üzerinde tetikleyici oldu 
mu?

     Yalnızca A veya B maddesinden birini karşılayacak şekilde;
A. Dikkatli olmamanın belirtilerinden (örnek olarak; dikkat etmemekten ortaya çıkan yanlışlar, yeteri kadar dinlenmemek, talimatları ta-
kip etmemek, dikkatinin çabuk kaybolması, yaşanılan olaylarda unutkanlıkların olması) altı veya daha fazlasının, altı ay süresince kişinin 
uyumsuzluğuna sebep olacak biçimde ve kişinin gelişiminin düzeylerine göre ters bir şekilde devam etmesi.
B. Hiperaktivite ve dürtüsellik belirtilerin (örnek olarak; kişinin olduğu yerde sabit duramaması, uygun olmayan biçimde koşuşturması-ye-
tişkin kişilerde ise huzursuz olmak “motor takmış gibi hareket fazlalığı, konuşma sırasında bölme, sürekli konuşma, müdahalede bulunma) 
6’sının veya daha çoğunun altı ay süresince kişinin uyum bozukluğuna sebep olacak biçimde ve kişinin gelişiminin düzeylerine göre ters bir 
şekilde devam etmesi.
• Yukarıda sayılan belirtiler bireyde on iki yaşından evvel meydana gelmiş ise,
• Bu belirtiler bireyin girdiği ortamlarda -ev, okul, iş- kendini gösteriyorsa,
• Sosyal hayata uyumunda, derslerindeki başarı durumunda veya iş hayatındaki işlevselliğinde gözle görülür derecede bozulmalar olu-

yorsa,
• On yedi yaşında veya yaşı on yediden daha fazla olan bireyler için dikkat eksikliği belirtileri ya da Hiperaktivite- Dürtüsellik belirtile-

rinden yalnızca beşinin olması kişiye tanının konulması için yeterli olmaktadır 

DEHB’ nin görülme yaşı 3 yaş civarında olmaktadır fakat tanı, öğrenimin başladığı, gerekli olan dikkatin ve konsantrasyonun oluşmasının 
zamanı olan ilkokul dönemidir. DEHB belirtileri için ruh sağlığı uzmanlarının değerlendirme kriterleri şunlardır:

Bu iki durum bir arada görülebileceği gibi ayrı ayrı da görülebilmektedir. Dikkat eksikliği nörolojik bir bozukluktur. İkisi de birbirine karış-
tırılsa da kişiler farklı belirtiler gösterirler. Örneğin; Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) belirtisi olan çocuk sınıf ortamında  
davranış sorunları gösterirken, Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DEB) belirtisi olan çocuk okulda yıkıcı hareketler göstermez. Genellikle okul 
ortamında sessiz ve sakindirler.

Kişilerin ileriki dönemlerinde DEHB belirtileri sergileyip sergilemeyeceği genetik faktörlerle belirlenir. Ancak kimi zaman genetik faktör-
lerin dışında biyolojik faktörlerin etkileşimiyle de DEHB görülebilir. Bu etkileşim annenin hamilelik sürecinde sigara kullanması, kurşun 
ve radyoaktif gibi bazı zehirli maddelere maruz kalması en önemli rol sahibidir. Genetik yatkınlık ve çevresel etkenlerin birleşmesi sonucu 
kişinin beyin yapısında olumsuz gelişimler olur bunun sonucunda DEHB ‘ye sebep olan bozukluklar ortaya çıkar.
Bebeğin hayatındaki çevresel biyolojik faktörlerinin genetik yatkınlık ile etkileşmesiyle DEHB oluşturacak seviyeye ulaştığında ortaya çıkar. 
Beyindeki bu bozukluklar doğum sırasında ve sonrasında ya da ilk yıllarında çoğalma veya azalma eğilimi gösterebilir. Sağlıklı süreç bu 
bozukluğun artmasını engeller ve DEHB’ nin şiddetini azaltabilir. Bu dönemlerde çevresel, biyolojik ve psikolojik etkenler belirtilerin ortaya 
çıkmasına neden olabilir. Radyoaktivite, kurşun, uyuşturucu, alkol ve sigara gibi çevresel biyolojik etkileşimler DEHB’ nin çoğalmasına ne-
den olabilir. Bunların dışında ailenin psikolojik durumu, aile huzursuzluğu, ilgisizliğe de DEHB ‘nin şiddetlenmesine sebep olabilmektedir. 

Ekran süresinin uzaması DEHB bozukluğunun sıklığının artmasına neden olmaktadır. Çocukların sportif aktivitelerle uğraşması gelişim ve 
enerjilerini arttırmaları için çok önemli bir durumdur. Pandemi ile çocuklar evlere kapanmış ve ekran süreleri artmıştır. Eve kapanan çocuk 
kendini ekranla, internetle, bilgisayar oyunlarıyla oyalamaya başladığı için, semptomlar üzerinde fazladan etki sağlamaktadır. Bu çocuklarda 
dikkat eksikliği fazlalaşmakta, öğrenme problemleri yaşanabilmekte ve adaptasyon sorunları ile karşı karşıya kalınabilmektedir. Bunun dı-
şında özellikle DEHB’si olan çocukların, diğer çocuklara oranla biraz daha fazla enerjilerini atmaya ihtiyaçları vardır. Onların kısıtlanmaları, 
enerjilerini atamamaları DEHB’ yi tetiklemektedir. 
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6. DEHB’li çocukların akranlarıyla okulda veya sosyal
alanlarda yaşadığı sorunlar nelerdir?

7. Okul çağında olan DEHB’li çocukların bilişsel
becerilerde yaşadıkları sorunlar nelerdir?
(Okuldaki akademik başarısı, ödev süreçleri gibi)

8. Ders çalışma düzenini oluşturmak ve motivasyonunu arttırmak için neler yapılabilir? 

DEHB ‘li çocukların okul ve sosyal çevrelerinde yaşadıkları en önem-
li sorun arkadaş ilişkileridir. Çok kolay arkadaşlık yapmalarına rağmen 
bu arkadaşlığı sürdürme safhasında çok zorlanırlar. Bu sürede kendilik 
algılarında olumlu olmayan belirtiler ortaya çıkmakta bu da ilişkilerini 
olumsuz etkilemektedir. Bu çocuklarımız kuralları tanımaz ve genellikle 
kendilerinden istenen bir şeyin tam tersini yaparlar. İlişkilerinde emir ve-
rici, denetleyici ve çoğunlukla saldırgan davranışlar sergilerler. Örneğin; 
kural tanımadıkları için oyunlarda sıra bekleme davranışı göstermezler 
ve davranışlarının sonuçlarını düşünmeden hareket edebilirler. Yıkıcı ve 
olumsuz hareketleri yüzünden çevrelerinden eleştiri, ceza ve tepkiler ala-
bilmektedirler. Bu yaşadıkları olumsuzluklar DEHB’li çocukların redde-
dilme ve özgüven eksikliği gibi sorunlar yaşamasına sebep olmaktadır.

Dikkat eksikliği çocukların düzensiz ve dağınık olmalarına 
sebep olmakta bu yüzden genellikle okul araç gereçlerini, ve-
rilen ödevleri unutmakta, üstlerine düşen görevleri sırasıyla 
yapmakta zorlanmaktadırlar. Kendilerine birden çok görev ve-
rildiğinde plan yapıp sıraya koyamadığı için bocalamaktadır. 
Sınıf içinde sürekli hareket halinde olduğu için dersin düzenini 
bozduğu gibi, tahtada yazılanları defterine yazmakta da zorluk 
çekerler. Defter sayfalarını düzenli kullanmazlar, yazıları düz-
gün değildir, yazım kurallarına dikkat etmezler, ödevlerini ta-
mamlamakta problem yaşarlar. Bu yaşanılanlar onların bilişsel 
becerilerini ve okul başarılarını etkilemektedirler. 

• Ders yapmalarını kolaylaştıracak faktörleri gözlemleyin,
• Dikkatini dağıtacak etkenleri azaltın ve konsantre olmalarının daha kolay olduğu zamanlarda derse başlatın,
• Sevdiği ve onun dikkatini çekecek kolay konularla başlatın,
• Çocuğunuzun bir çizelge hazırlamasını, buradan  ödev, proje, sınav tarihlerini kontrol etmesini sağlayın,
• Çalışma düzeni mutlaka çocuğunuzla beraber  oluşturun ve buna uymasını sağlayın.

9. DEHB’li çocuklarla nasıl iletişim kurmalıyız? Davranış sorunlarını arttıran veya azaltan okula özgü faktörler var mıdır?

• Ses tonunuz çocuğunuz ile iletişimde çok önemlidir.
Çocuğunuzla sakin ve yumuşak bir ses tonu ile konuşun. Yüksek ses çocuğunuzu uyarabilir. Böyle durumlarda onun yanından uzaklaşıp 
onun dikkatini çekecek sessiz bir aktivite önerin. Unutmayalım ki sakinlik olumlu etkileyecektir.

• Ona beklentilerinizi açık ve net olarak açıklayın.
Sizin ondan ne beklediğinizi bilmesi onu daha sakin ve uyumlu davranmaya yatkın hale getirir. Ödüllendirici olumlu davranışlar ileriki 
dönemlerde aranızdaki işbirliğini desteklemek için önemlidir. 

DEHB’ li çocuklarda iletişim kurarken kişiler zor zamanlar yaşayabilirler. İletişim ise ilişkilerde hayati önem taşımaktadır; bu yüzden farklı 
iletişim stratejilerine ihtiyaç vardır. 

• Çocuğunuzun size dikkatini verdiği zamanları fark edin. 
DEHB’li çocukların zihni bizlere göre çok hızlı çalışmaktadır. Bu yüzden göz temasında sorun yaşarlar. Aslında bu onların sizi dinlemediği 
anlamına gelmez. Çocuğunuzun verdiği ipuçlarına dikkat edin ve ona göre davranın.

• Çocuğunuza onun anlayacağı şekilde çok kısa ve basit yönlendirmelerde bulunun. 
Ona bir şey öğreteceğiniz zaman adım adım talimatlar verin. Tüm bu adımları bir arada verdiğinizde sıralamada zorluk çektiği için bocalar. 
Dikkatini çekecek farklı iletişim yolları üretin.

• Çocuğunuza seçenekler sunun. 
Ondan herhangi bir şey yapmasını istediğinizde örneğin yemek vakti geldi, ‘Çorba mı, sebze mi yemek istersin?’ diye sorabilirsiniz. Sundu-
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10. Günümüzde DEHB’li çocuğun tedavisinde kullanılan en etkili ve güvenilir yöntemler nelerdir?

11. Ailelere ve öğretmenlere bu çocukları daha iyi anlamak ve süreci daha iyi yönetmek adına verebileceğiniz öneriler 
nelerdir?

• Çocuğun DEHB düzeyine göre okulla
işbirliğinde olun, okul içi alınabilecek tedbir-
lere birlikte kafa yorun.
Okullarda en önemli sorun sınıfların kalaba-
lık olmasıdır. Öğrenci sayısının fazla olması 
öğretmenlerin denetimini azaltmaktadır. Öğ-
retmenin tutumu, uzlaşmacı olması, çocuğun 
sınıf içindeki yeri, düzen bozan davranış ser-
gileyen çocukların sayısı, ders saatinin uzunlu-
ğu, ödev çokluğu davranış sorunlarını arttıran 
veya azaltan okula özgü faktörlerdir. DEHB’ li 
öğrencilere uygulanacak yöntemler konusunda 
öğretmen eğitimli olmalı ve bir plan dahilinde 
uygulamalıdır. Yeterince yapılandırılmamış, 
açık ve tutarlı olmayan yaptırımlar davranış so-
runlarını çoğaltmaktadır. Özellikle de DEHB’ li 
öğrencilerin sınıf içindeki hareketlerinden do-
layı hedef gösterilmesi de büyük sorunlar oluş-
turmaktadır.

 İlaç Tedavileri ve psiko- sosyal tedavilerdir. Bilişsel Davranışçı Terapi de zihnin enerjisini ve davranışı şekillendirmeye yarayan bir terapi 
yöntemi olarak öne çıkar. Yanı sıra anne baba eğitimi önemlidir. Eğitimin desteklenmesi için okulda alınacak tedbirler destekleyicidir; sınıf 
içi fiziksel şartların düzenlenmesi, uyum önlemleri, dikkat becerisi için yapılan eğitimler, ders çalışmasının desteklenmesi gibi.
Bunların dışında bireysel tedaviler, öfke kontrolü, sosyal beceri eğitimi, aile terapisi uygulanan diğer yöntemlerdir. 
Psikososyal tedaviler yanında hayat tarzında da düzenlemeler yapılması önemlidir. Bulunduğu yaşam alanının düzenlenmesi, doğru bes-
lenme yapılması, uyku rutininin düzenli ve yeterli olmasına dikkat edilmeli, düzenli egzersizler hareketleri yaptırılmalı ve oyun, etkinlik, 
hobiler beraber seçilip uygulanmalıdır.
Uzun soluklu ve okul-aile-uzman işbirliğinde yürütülmesi gereken;ancak o zaman sonuca ulaşılan bir tedavi süreci olmaktadır.

Öğretmenlerin üzerine düşenler; sınav ve öğrenme ortamlarında zaman kullanımına dikkat edilmeli, sınıf içinde dikkatlerini dağıtacak nes-
neleri en aza indirgemeli, ödev ve sınavlarda onların yapabileceği seviyede sorular sormaları (önceden okul içinde karar verilmişse) önem-
lidir. Çocukla yakın mesafe ilişki kurmak, anlatımları çocuğun anlayacağı şekilde yapmaları ve onlara özgüven vermek için cesaretlendirici 
olumlu cümleler kullanmaları çocuklar için yapıcı davranışlardır.
Ailelerin üzerine düşenler; bu sorunun dünyanın sonu olmadığı, dermanı olan bir sorun olduğunu öncelikle kabul etmelidirler.
• DEHB, bilmekten çok ‘bildiğini yapmak’ veya ‘bildiği halde yapmamak’ ile ilgili bir sorundur. Çocuğunuzun bu davranışları istemsiz 

yaptığını bilin ve onu bu yüzden suçlamayın. 
• Psikiyatri hekimi ve psikologla tüm olumsuz durumları paylaşın.
• Öğretmenlerle, ruh sağlığı uzmanlarının iletişim halinde olmasını sağlayın.
• Onlar için oluşturduğunuz düzenin rahatlayabildikleri ama kontrollü ve rutinler içeren bir düzen olmasına dikkat edin.
• İhtiyaçlarının görüldüğü ve mümkün ölçüde karşılanabileceği bir güven ilişkisini hissettirin.

Hazırlayan:  Ayşegül Kara ve Selcen Sertgöz  (Anabilim İlkokulları Rehber Öğretmenleri)
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DOĞRU MESLEK SEÇİMİ İLE MUTLU BİR HAYAT KURMAK

Meslek Seçimi hayatımızın geri kalan kısmını etkileyecek olan bir kariyer planlamasının adımlarından biri olarak düşünülmelidir. 
İyi bir kariyer elde etmenin ilk adımı kişiliğe uygun meslek seçmekle mümkündür. Birey, meslek seçimi sırasında yetenek, ilgi ve 
isteklerini göz önünde tuttuğu oranda başarılı ve mutlu olur. 

Meslek seçimi, belli bir gelişim 
süreci isteyen, aşamalı olarak 
kaydedilen uzun bir dönemi 

kapsar.  Bu dönem ilköğretimde başlayıp 
lise boyunca şekillenen ve üniversite yaşa-
mı boyunca devam eden bir süreçtir.  Bu 
nedenle öğrencilerin verdikleri kararların 
ya da zaman içinde düştüğü 
kararsızlıkların, değiştirdiği 
ilgi alanlarını zaman içinde 
dikkatle incelemek, meydana 
gelen değişim ve gelişmelerin 
takipçisi olmak gerekir.
Birey, kendisine uygun mes-
lekleri, çok yönlü olarak 
değerlendirip, kendi gerek-
sinmeleri açısından, istediği 
bir alana yönelmeye karar 
verirken seçeceği meslekler, 
o mesleğin beklentilerine ve 
kendi ilgi ve yeteneklerine 
uygun olmalıdır.  
Türkiye’de öğrencilerin mes-
lek seçimleri genellikle tesadüflere bağlı 
olarak oluşmakta ve öğrenciler üniversite 
sınavına girerlerken yapacakları tercihlerde 
öncelikle şu unsurları göz önünde bulun-
durup bunların doğrultusunda tercihlerini 

yapmaktadırlar. Bunlar ailenin beklentileri, 
mesleğin maddi getirisi, hayal dünyasında-
ki meslekler, toplumda ilgi gören meslekler 
şeklinde ifade edilebilir. Ancak ne var ki bu 
tercihler doğrultusunda üniversiteye giril-
se bile çoğu zaman görülen, öğrencilerin 
ilgi ve yetenekleri ile yukarıda belirtilen 

unsurlara bağlı olarak yapılan tercihlerin 
gerektirdiği özelliklerin birbirine uymadı-
ğıdır. Meslek, kişinin yaşamının ekonomik 
yönünün temelini oluştururken, psikolojik 
yönünü de büyük ölçüde şekillendirmek-

tedir. İdeal bir meslek seçimi, kişinin, mut-
lu, başarılı ve yararlı yaşam sürdürmesine, 
toplumun insan gücü kaynaklarını en iyi bir 
şekilde kullanmasına olanak verecektir. Bu 
noktada, meslek seçiminin ne kadar önemli 
olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 
Her insanın yapabileceği bir iş becerisi 

mutlaka vardır. Ancak, kimi insan bu 
becerisinin farkına varıp yetenekleri-
ni keşfedebilirken, kimi de yetenek-
lerini bilmeyip becerilerinin farkına 
varamamaktadır.  İnsanların bir kıs-
mı mesleki yaşamlarına tesadüfler 
sonucu başlarken, bir kısmı daha 
sonraki zamanlarda gerçek beceri ve 
yeteneklerine uyan mesleklere döner-
ken büyük bir kısmı da aynı mesleği 
sürdürmeye devam etmektedirler. İn-
sanların mesleki seçimlerinin onların 
yetenek ve ilgilerine uygun olarak ge-
liştirilmesi çok önemlidir. 
Burada önemli olan, öğrencilerin “ 
Hangi alanda olursa olsun üniversite 

sınavını kazanmalıyım” yaklaşımı ile olur 
olmaz tercihlerde bulunmalarını önlemek, 
onların, ilgi ve yeteneklerine uygun alan-
larda tercihler yapmasını ve bu tercihlerden 
birini kazanmasını sağlamaktır.

Meslek Seçimi Neden Önemlidir

Meslek Seçiminde Öğrencilerin Kendilerine Sorması Gereken Sorular Neler Olmalıdır?
• Ben kimim? Beni ne mutlu eder, nasıl bir hayat hayal ediyorum, önceliklerim nelerdir 
• Güçlü ve zayıf yanlarım neler
• Seçtiğim meslekten/çalışma hayatından beklentilerim nelerdir
• Hangi alanlara yeteneğim/ ilgim var/becerilerim neler
• Neyi değiştirmek istiyorum
• Dünya ve değişen koşullar neyi istiyor 
• Yabancı dil eğitimim ne düzeyde
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Üniversiteye girsem gerisi kolay; “Üniver-
siteye adım atmak” , “Hangi bölüm olursa 
olsun yeter ki mezun olmak”  bir mesleği 
garanti etmediği gibi çoğu zaman gencin 
mutsuzluk ve hayal kırıklığı yaşamasına 
neden olmaktadır. İyi bir üniversite ol-
sun da hangi bölüm olduğu önemli değil; 
Tercih döneminde yapılan en büyük yan-
lışlardan birisi hem öğrencinin hem de 
ailenin önce üniversite sonra bölüm ter-
cihi yapmasıdır. Bu durum öğrencinin is-
temediği bir bölümde okumasına ve son-

rasında mutsuz olmasına neden olmakta 
ve başarısızlıkları beraberinde getirmek-
tedir. Dört yıllık bir üniversite eğitimi 
saygın ve güvenceli bir meslek sağlar; Bazı 
öğrenciler iki yıllık ön lisans programla-
rını yükseköğretim olarak görmemekte, 
lisans eğitimini iş bulma ve kazanç elde 
etmede daha avantajlı olarak düşünmek-
tedir. Kendini iyi yetiştirmiş bir tekniker 
sıradan bir mühendisten daha uzun süreli 
işini koruyabilir ve ilerleyebilir. Geleceğin 
mesleğini seçmeliyim; Gençlerin birçoğu 

“Gelecekte hangi meslekler geçerli olacak-
tır?” sorusunu sıklıkla sormaktadır. Bu 
soruya bugünden cevap verebilmek çok 
kolay değildir. Bazı meslekler dönemsel 
olarak popüler olabilir. Bir süre sonra bu 
popüler meslek teknolojik gelişme ve eko-
nomik değişiklikler, birçok kişinin o alana 
girmesi sonucu popülaritesini yitirebilir. 
Bu sebeple popüler mesleklerden çok hızlı 
değişime ayak uydurabilmek için bireyin 
hangi meslek olursa olsun ne gibi bilgi ve 
becerilerle donanmış olduğu önemlidir.

Günümüzde bireylerin kendilerine uygun meslekleri nasıl seçtikleri tartışılan bir konudur. Bazı yazarlar bireyin sahip olduğu mesleğin 
önceden belirlenmiş olduğunu belirtirken, bazıları ise meslek seçimini tesadüfî bir takım olaylar sonucunda gerçekleştirdiğini ileri sürmek-
tedir. Hızlı sanayileşme sonucunda toplumlarda meydana gelen değişmeler, bireylerin meslek alanlarını genişletmiş ve mesleki kararlarını 
güçleştirmiştir. Artık önceki gibi kişilerin genellikle yakın çevrelerindeki insanların mesleklerini devam ettirmeleri çok zor bir ihtimaldir. 
Geleneksel sosyal yapının değişmesi ile bireylerin meslek seçme özgürlüğü artmış, bazı meslekler ön plana çıkarken, bazıları değer kaybet-
miş ya da nitelikleri değişmiştir. Bu değişimler karsısında bireylerin sağlıklı, başarılı bir meslek seçmesi zor ve karmaşık bir hal almıştır. 

MESLEK SEÇİMİNDE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Bunları Yapmadan Meslek Seçimi Yapmayın!

Meslek Seçiminde
Rol Oynayan Faktörler 

• Seçmek istenilen meslekleri belirledikten sonra araştırma yapılması
• İlgi duyulan mesleklerin çalışma koşulları, çalışma saatleri, fiziksel çevresi, gelir düzeyi hakkında araştırma yapılması
• Mesleğin piyasadaki yeri ve geleceği ile ilgili araştırma yapılması  
• Mesleki kuruluşlar ve meslek üyeleri ile bağlantıya geçerek mesleğin inceliklerini öğrenmek
• İstediğiniz mesleği yapan kişilere ulaşarak bilgi alınması. Bu şekilde, hayal ettiğiniz işin pratikte ne tip uygulama alanları bulunduğunu 

öğrenebilirsiniz.
• Tercih ettiğiniz mesleklerle ilgili staj, gönüllü çalışma, proje bazlı çalışma, dönemsel çalışma imkânlarını araştırın ve fırsat bulduğu-

nuzda deneyin.
• Sahip olduğunuz kişisel özelliklerle mesleğin ve sektörün gerektirdiği yeterlilikleri karşılaştırın.

• Fiziksel özellikler
• Toplumda mesleğe olan talep
• İstek ve hayaller
• Ailenin beklentisi
• İlgi ve yetenekler
• Akraba ve arkadaşların etkisi
• Ülkenin ekonomik durumu
• Ailenin ekonomik durumu  
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Değişen dünya sistemi, teknolojik yenilikler ve ilerlemeler iş dünyasında da mesleklerin şekillenmesinde\değişmesinde etkili olacaktır. Bu 
nedenle bireylerin bu değişime ayak uydurmak ve bir mesleğe yönelirken geliştirmesi gereken yetkinlikleri bilmesi önemlidir. Bu bağlamda 
öğrencilerin sahip olması beklenen 21.yy becerilerine bakmakta fayda var.

ÖĞRENCİLERİN SAHİP OLMASI GEREKEN 21.YÜZYIL 
BECERİLERİ NELERDİR?
Yaratıcılık ve Yenilenme

Eleştirel Düşünme ve Problem Çözme

İletişim ve İş Birliği

Bilgi Okuryazarlığı

Medya Okuryazarlığı

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Okuryazarlığı

Bilgi, Medya ve Teknoloji Becerileri

• Çalışma hayatında orijinalite ve yaratıcılık sergilemek
• Diğerlerinin işine yarayacak yeni fikirler geliştirmek, uygulamak ve anlatmak
• Yeni ve farklı bakış açılarına açık ve uyumlu olmak
• Yeniliğin geliştiği alanlarda yaratıcı fikirler ile somut ve yararlı yardımlarda bulunmak

• Anlamaya yönelik doğru akıl yürütmek
• Karmaşık seçimler yapmak ve kararlar vermek
• Sistemler arası ilişkileri anlamak
• Farklı bakış açılarını netleştirmeye ve daha etkili çözümler üretmeye yönelik sorular belirlemek ve sormak
• Problem çözmek ve soruları yanıtlamak üzere bilgiyi sınırlandırmak, çözümlemek ve birleştirmek

• Konuşurken ve yazarken düşünceleri ve fikirleri açık ve etkili bir şekilde birleştirip kullanmak
• Farklı takımlarda etkin çalışabilme becerisi göstermek
• Ortak bir amaca ulaşabilmek için gerekli çabayı gösterecek şekilde esnek ve istekli olmak
• İş birliğine dayalı çalışmalar için sorumluluğu paylaşmak

• Problemlerin çözümüne yönelik olarak; bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşmak, bilgiyi eleştirel ve yeterli düzeyde değerlendirmek, 
doğru ve yaratıcı bir şekilde kullanmak

• Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak

• Medyadaki iletilerin hangi amaçlara yönelik ve hangi araçları, özellikleri ve yenilikleri kullanarak nasıl yapılandırıldığını anlamak
• İnsanların iletileri nasıl farklı yorumladığını, değer yargılarının ve bakış açılarının nasıl işe koşulup koşulmadığını, medyanın inanç 

ve davranışları nasıl etkilediğini gözlemek
• Bilginin erişimine ve kullanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak

• Bilginin ekonomik kullanımına yönelik olarak, bilgiye erişmek, yönetmek, bütünleştirmek, değerlendirmek ve yaratmak üzere diji-
tal teknolojileri, iletişim araçlarını veya ağlarını uygun kullanmak

• Bilgiyi araştırmak, düzenlemek, değerlendirmek ve paylaşmak üzere teknolojiyi araç olarak kullanmak ve bilginin erişimine ve kul-
lanımına yönelik olarak etik ve yasal konularda temel bir anlayışa sahip olmak
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Sonuç olarak değişen ve gelişen dünya sistemi içerisinde bireyin kendisini tanıyarak ve küresel ölçekli ihtiyaçları görerek bir mesleğe yönel-
mesi, seçtiği meslekte bu ihtiyaçlara göre kendisini geliştirebilmesi meslek seçiminde etkili olacaktır.14-15 yaşlarında bir öğrencinin elbette 
bu kadar uzun ölçekli düşünebilmesi mümkün olmayabilir. Bu noktada ailelerin de bu değişimi takip ederek, çocuğun ilgi ve yeteneklerini 
de göz önünde bulundurarak süreçte ki desteği yadsınamaz.

Esneklik ve Uyum Girişimcilik ve Öz Yönelim

Sosyal ve Kültürler Arası Beceriler

Üretkenlik ve Sorumluluk Liderlik ve Sorumluluk

Yaşam ve Meslek Becerileri

• Farklı rol ve sorumluluklara uyum sağlamak
• Karmaşık ve önceliklerin değiştiği ortamlarda 

etkin olarak çalışmak

• Kendi anlayışını ve öğrenme gereksinimlerini gözlemlemek
• Uzmanlaşmak üzere temel becerilerin veya öğretim programının sınırlarını 

aşarak kendi öğrenme sınırlarını ve fırsatlarını keşfetmek, genişletmek
• Becerilerini profesyonel düzeye yükseltmek üzere girişiminde bulunmak
• Başkalarının gözetimi olmaksızın görevleri tanımlamak, öncelik sırasına 

koymak ve tamamlamak
• Zamanı etkili kullanmak ve iş yükünü idare etmek
• Öğrenmenin yaşam boyu bir süreç olduğuna ilişkin kararlı davranışlar ser-

gilemek

• Diğerleriyle uygun ve üretken bir şekilde çalış-
mak

• Uygun olduğunda grupların ortak anlayışını 
ayarlamak

• Yenilikleri arttırmak ve iş kalitesini yükseltmek 
üzere kültürel farklılıklar arasındaki boşlukları 
doldurmak ve farklı bakış açılarını kullanmak

• İşin zamanında ve kaliteli yapılabilmesi için yük-
sek standart ve hedefler belirlemek ve bunlara 
ulaşmak

• Titiz ve olumlu iş etiği sergilemek (örneğin, işe 
zamanında gelmek ve güvenilir olmak)

• Diğerlerini belirli bir hedefe yönelik etkilemek ve yönlendirmek üzere birey-
ler arası becerileri ve problem çözme becerilerini kullanmak

• Ortak bir hedefe ulaşmak üzere diğerlerinin güçlerini düzenlemek
• Dürüst ve etik davranışlar sergilemek
• Zihninde toplum yararını düşünerek sorumlu davranmak

Hazırlayanlar:  Gülhan Şengül ve Tuğba Sivas   (Anabilim Lisesi Rehber Öğretmenleri)

Kaynaklar: •    Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2014, Cilt. 19 Sayı 2, s137-157. 21p.
  •    KUZGUN, Y. (2000), Meslek Danışmanlığı Kuramlar ve Uygulamalar, Nobel Yayınları
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