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İSTOÇ’A BİR SÖZÜMÜZ VAR

Zamanın ne kadar hızlı geçtiği ortada… Ge-
riye dönüp baktığımızda yolumuz, unutmak 
istemediğimiz anlarımızla dolu.

İşte o anlarımızı yaprak yaprak sayfalara ta-
şıdık yine. Zihinlerimizi tazelemek, tebes-
sümlerimizi birleştirmek, yorgunluğumuzu 
dindirmek, ve ümitlerimizi yeşertmek için… 
Tüm yılın emekleri ile taçlandırdığımız bu 
dergimiz de çocuklarımızın başarıları, kah-
kahaları, keşifleri, eğlenceleri, gezdikleri, gör-
dükleri ile dopdolu. 

Çocuklarımız ve onların her birinin gözünde-
ki umut dolu ışığın vesilesi olan sizler bu yolu 
güzelliklerle doldururken yanımızdaydınız. 
Bu anlar hepimizin ve biz onları sizlerle pay-
laşmak istedik. Her yaprakta sizden bizden 
bir şeyler olsun diye “İstoç Ailesi” olarak ver-
dik el ele , en güzel anlarımızı yazdık resmet-
tik dergimize.

Son olarak İstoç’a da bir sözümüz var elbette:
“Teşekkürler”
YAYIN KURULU
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Okul Müdürü

Sevgili Okurlar;
Emek ve özveri ürünü dergimizi sizlere sunmak, bizleri oldukça mutlu etmektedir. 

Dergimizin her yıl yeni bir sayısını çıkarıp okurlarımıza ulaştırmak, eğitim-öğretim 
faaliyetlerimiz içerisinde özellikle dikkat ettiğimiz çalışmalardan biridir. Biz mut-
luluklarınızı, başarılarınızı, öğrendiklerinizi, gördüklerinizi, gezdiklerinizi, tecrübe-
lerinizi paylaşarak çoğaltmak,  okulumuzun bir parçası olarak hayatınızın en güzel 
yıllarına dönüp baktığınızda birer güzel anı, yüzünüzde bir tebessüm birazda özleminiz 
olmasını istedik.

       Sizlere sunmaktan şeref duyduğumuz, emek harcadığımız dergimizle özellikle 
okumayı tekrar hatırlatmayı bir görev olarak görmekteyiz. Sizleri yani geleceğimizin 
her bir parçasını ayrı ayrı önemsedik. Sizleri geleceğimize yön vermek için okuyan, 
araştıran, dinleyen, kendini ifade eden bireyler olarak gördük ve her birinizin bunu 
başaracağınıza inandık. Sizin başarılarla dolu bir geleceğin bireyleri olduğunuzu şim-
diden görebiliyor ve buna katkıda bulunmuş olmaktan gurur duyuyoruz.

Daha nice güzellikleri paylaşmak dileğiyle.
Olcay YILMAZ

Okul Müdürü
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İdareci Kadromuz

Müdür Yardımcısı Eylem Sezgin

Müdür Yardımcısı Cüneyit Yılmaz

Müdür Yardımcısı Hilal Mavus,
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Öglenci Ögretmenlerimiz--

Sabahçı Ögretmenlerimiz-

Eğitim Kadromuz
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Okul Aile Birliği ve Personelimiz

Yardımcı Personellerimiz-

Okul Aile Birligimiz-
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15 Temmuz Şehitleri Anma Günü

Milletimiz 15 Temmuz 2016’da tarihinin 
en uzun gecesini yaşadı. Sakin ve hu-

zurlu bir şekilde evlerinde ve dışarıda bulu-
nan halkımız birden bire darbe kalkışma-
sıyla karşı karşıya kaldı. Milletin iradesini ve 
gücünü hiçe sayan bu kalkışma karşısın-
da canla başla direnen halkımız, bu mü-
cadeleden zaferle çıktı. Ancak hainlere 
milletin iradesi üstünde hiçbir gücün dura-

mayacağını gösterirken, verdiğimiz şehit-
lerimizin sayısı hiç de az değildi. O karanlık 
gecede 248 şehit verdik. Bunun yanında 
2 bin 193 vatandaşımız da gazi oldu. Şe-
hitlerimizi rahmetle anıyor, acılı ailelerine 
başsağlığı diliyoruz. Tüm şehitlerimize ve 
gazilerimize minnet ve şükran borçluyuz. 
Milletimizin böylesine karanlık bir olayı bir 
daha yaşamamasını diliyoruz.
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ELA: Oyuncu olmaya nasıl karar verdiniz?

Çocukluğumdan beri oyun izlemeyi ve oynamayı çok se-
verdim. Daha sonra lise yıllarımda tiyatroya merak saldım. 
Tiyatro çok etkileyici geldi bana. Ortamın kokusunu, karan-
lık bir sahnede perdenin birden açılmasını, ışıklarla birlikte 
dünyanın aydınlanmasını çok sevdim ve o dünyanın içinde 
olmak istediğimi farkettim. Daha sonra araştırdım ve nasıl 
oyuncu olabilirim diye sordum, özel tiyatroların kurslarına git-
tim ardından da bu işin okulunu okudum ve oyuncu oldum.
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ELA: Akasya Durağı’nda komik bir 
karakteri, bu dizide daha ciddi bir 

karakteri canlandırıyorsunuz. Han-
gisini oynamak sizin için daha iyi?

Ben komedi oynamayı da, dram oy-
namayı da çok seviyorum. Ama uzun 

zamandır komedi oynadığım için şu 
anda dram oynamak beni çok mutlu 

ediyor. 

ELA: Oyuncu olmanın sizde uyandırdığı 
his nedir?

Benim için dünyanın en güzel duygusu. 
Niye derseniz burda bir babayı oynuyo-
rum, başka bir sahnede deliyi oynuyorum, 
başka bir sahnede şoförü oynuyorum, 
çocuk gibi hiç büyümeden oyun oynu-
yorum.

DİLAN: Oyunculuktan arta kalan zaman-
larda neler yaparsınız?

Spor yapıyorum, yürüyüş yapıyorum, kitap 
okuyorum, önemli güzel filmler varsa onları 
seyrediyorum, tiyatro izlemeye gidiyorum, 
olabildiğince mesleğimle ilgili çalışmalar 
yapmayı seviyorum.

DİLAN: Oyuncu olmanın zorlukları neler?

Çok zorlukları var. Bir kere özellikle tiyatro 
oyuncusu isen kendine çok iyi bakmalısın; 
hastalanmaya, üzüntü çekmeye hakkın 

yok. Yüzlerce kişi seni izlemeye geldiyse 
“Hastayım, canım çıkmak istemiyor” diye-
mezsin. Ne olursa olsun görevini en iyi şekil-
de yapmak durumundasın.

DİLAN: Çocuk oyuncu olmak isteyen ar-
kadaşlarımız varsa onlara neler söylemek 
istersiniz? 

Ben çocuk oyunculara çok üzülüyorum. 
Eğitimleri aksıyor, sağlıkları bozulabiliyor. 
Dizi çekimleri çok zordur, bazen olumsuz 
hava koşullarında çekim yaparız, bazen 
de çekimlerimiz saatler sürer. Bu koşullara 
bir çocuğun dayanması zordur. Ama illaki 
oyuncu olacağım diyen varsa onlara tav-
siyem şudur, ilk önce okullarındaki drama 
aktivitelerine katılsınlar, bol bol tiyatro izle-
sinler, çok kitap okusunlar, sonraki yıllarda 
hala bu istekleri devam ediyorsa mutlaka 
konservatuar eğitimi alsınlar. Çocuk oyun-
culuğa özenmesinler.

ELA, DİLAN: Bizlere zaman ayırdığınız için 
çok teşekkür ederiz. Bizim için çok güzel 
bir sohbet oldu.

Benim için de çok güzel bir sohbetti. Geldi-
ğiniz için teşekkürler.
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10 Kasım  Atatürk’ü Anma Günü

ATA’mızı Ölümünün 78.Yılında Özlem ve Saygıyla Andık.

ATA’ya Veda Konulu Resim Sergimiz
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Kutlu Dogum

Haftası
˘

Belirli Günler ve Haftalar

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ PROGRAMIMIZ

12 MART İSTİKLAL MARŞI’NIN KABULÜ VE 
MEHMET AKİF ERSOY’U ANMA GÜNÜ 
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Kutlu Dogum

Haftası
˘

Kutlu Doğum Haftası

Hz. Muhammed’in  (S.A) dünyaya teşriflerini okulumuzda 
çeşitli etkinliklerle kutladık.
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Projelerimiz

Tüm sınıf öğretmelerimiz, belirlenen kriterler doğrultusun-
da her ay İstoç’un Yıldızlarını seçmeye devam ediyorlar. 
Olumlu davranışlar kazandırmayı amaçladığımız bu pro-
jenin başarılı sonuçlarını görmekten mutluyuz.

İSTOÇ’UN YILDIZLARI

KİTABIMI PAYLAŞIYORUM PROJESİ
Kitabımı paylaşıyorum projesi kapsamında 2. ve 3. Sınıf öğrencilerimiz birinci sınıflardan 
gelen arkadaşlarına hikaye ve masal okuyarak kitap okumanın zevkini onlara tattırıyorlar. 
Birinci sınıf öğrencilerimiz bu projeyle eğlenceli bir ders geçiriyorlar. 

Beslenme Dostu Okul Projesi

Temiz Okul Sağlıklı Okul Projesi



15

Yarışmalarımız

ATA’YA VEDA RESİM YARIŞMASI
ATA’ya Veda Konulu resim yarışmasında dereceye 
giren öğrencilerimize ödüllerini Okul Müdürümüz 
Olcay Yılmaz verdi. Öğrencilerimizi tebrik ediyor 
ve başarılarının devamını diliyoruz.

KARACAOĞLAN ŞİİR YARIŞMASI
Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu tarafından düzenle-
nen Şiir Dinletisi yarışmasında okulumuzu başarıyla 
temsil eden 3/M sınıfı öğrencisi Naz KARAKUŞ ve öğ-
retmenimiz Burcu DEĞİRMEN’ e teşekkür ediyoruz.

İSTOÇ ŞİİR OKUYOR
Okulumuzda yapılan “İSTOÇ ŞİİR OKUYOR” adlı şiir okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilerimize belge-
lerini ve hediyelerini Okul Müdürümüz Olcay YILMAZ verdi. Dereceye giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarı-
larının devamını diliyoruz.

BAĞCILAR ŞİİR OKUYOR
Hasan Kağnıcı İlkokulu tarafından hazırlanan 
“Bağcılar Şiir Okuyor” adlı ilkokullar arası şiir oku-
ma yarışmasına, okulumuz 1/N sınıfı öğrencileri-
mizden oluşan bir ekibimiz katıldı. Yarışmanın so-
nunda dereceye girenlerin ödüllerini Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa YILMAZ, ve Bağcılar Belediye 
Başkanı Lokman ÇAĞIRICI birlikte verdiler.

İSTİKLAL MARŞINI OKUMA YARIŞMASI
12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü Ve Mehmet Akif Er-
soy’u Anma Programımız 12 Mart İstiklal Marşı´nın 
Kabulü ´nün 96. yılında okulumuzda yapılan İstiklal 
Marşı okuma yarışmasında dereceye giren öğren-
cilerimize ödülleri verildi.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ 
Öğretmenler günü kapsamında «Öğretmenime 
Mektup» Yarışması ve «Benim Öğretmenim» adlı şiir 
yarışmasında dereceye giren öğrencilerimiz ödül-
lerini aldı. 



16

Gezilerimiz

2.sınıf Öğrencilerimiz JurassicLand´ı ziyaret ede-
rek dinozorların dünyasını keşfettiler. Öğrencileri-
miz; Soyları 65 milyon yıl önce tükenmiş ve geze-
genin en görkemli canlıları olan dinozorları tanıma 
ve maketlerini yakından görme fırsatı buldular.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimiz Bağcılar ilçemiz-
deki Çanakkale Zafer Müzesini ziyaret ettiler. Müzeyi ilgiyle 
gezen öğrencilerimiz, Çanakkale Zaferi ile ilgili birçok bilgiye 
sahip oldular.

ÇANAKKALE ZAFER MÜZESİ
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Gezilerimiz

Okulumuzun ders dışı aktiviteleri hızlı bir şekilde sürüyor. Tüm sınıflarımızdan  gezi-
mize katılan öğrencilerimiz, okulumuzun önünden otobüslerle Kidzania’ya doğru 
hareket ettiler. KidZania’ya ulaşan öğrencilerimiz, büyük bir heyecanla oyun ala-
nına girdiler ve tüm gün burada eğlenceli dakikalar geçirdiler.
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Çanakkale Deniz Zaferinin 102. Yıl kutla-
maları kapsamında okulumuzda gerçek-
leştirdiğimiz törende öğrencilerimiz çok 
keyifli bir program sundular. Kendilerine 
ve öğretmenlerine teşekkür ediyoruz.

ve ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ
ÇANAKKALE ZAFERİ

18 MART
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Egzersizler



Sunum

20

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan ortaklaşa yürütülen okul sütü programı 
kapsamında okulumuzda  okul sütü dağıtım 
programı gerçekleştirildi. Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütü-
len okul sütü programı kapsamında anaoku-
lu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğren-

cilerine süt içme alışkanlığı kazandırılması, 
yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda 
bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin 
sağlanması amacıyla Kaymakamımız Sayın 
Orhan ÇİFTÇİ, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Mustafa YILMAZ, Belediye Başkanımız Lok-
man ÇAĞIRICI, İlçe Tarım Müdürü Fikri EV-
KAYA, İl Sağlık Müdürü Arzu AYDINLI okul sütü 
dağıtım programını gerçekleştirdi.
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Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafın-
dan ortaklaşa yürütülen okul sütü programı 
kapsamında okulumuzda  okul sütü dağıtım 
programı gerçekleştirildi. Gıda Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütü-
len okul sütü programı kapsamında anaoku-
lu, uygulama sınıfı, anasınıfı ve ilkokul öğren-

cilerine süt içme alışkanlığı kazandırılması, 
yeterli ve dengeli beslenmelerine katkıda 
bulunarak sağlıklı büyüme ve gelişmelerinin 
sağlanması amacıyla Kaymakamımız Sayın 
Orhan ÇİFTÇİ, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz 
Mustafa YILMAZ, Belediye Başkanımız Lok-
man ÇAĞIRICI, İlçe Tarım Müdürü Fikri EV-
KAYA, İl Sağlık Müdürü Arzu AYDINLI okul sütü 
dağıtım programını gerçekleştirdi.
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Belediye Başkanımıza Ziyaret

23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı 
nedeniyle, Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man ÇAĞIRICI makamını Okulumuz 4-K sınıfı 
öğrencisi Nehir TATLI’ya devretti. Öğrencimiz;-
Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcılarıyla ta-

nıştıktan sonra onlardan ilk isteği okul bahçe-
lerinin duvarlarının çizgi film kahramanlarıyla 
donatılması oldu. Bizleri makamlarında kabul 
eden Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lok-
man ÇAĞIRICI’ya çok teşekkür ediyoruz. 
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İstoç Yönetimine Ziyaretlerimiz

İSTOÇ Yönetim Kurulu Başkanı Nahit KEMALBAY’a teşekkür ziyaretinde bulunduk. İSTOÇ 
Cami ve Okulu Yaşatma Derneği’ne, İSTOÇ Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Nahit KEMALBAY’a okulumuza vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz.
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Haberler

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılına hazırlık çalışmalarımızdan biri de okul bahçemizde bu-
lunan istinad duvarımızın güçlendirilmesi idi. Bu kapsamda istinad duvarımız yıkıldı ve 
güçlendirilerek yerine yenisi inşaa edildi.

Okulumuzu yeni eğitim öğretim yılına ter-
temiz bir şekilde hazırlamamız için bize 
Bağcılar Belediyesi çalışanları  iç temiz-
liğimizi yapmak üzere  okulumuza geldi-
ler. Bağcılar Belediyesi çalışanlarımıza ve 
bize bu imkanı sağlayan Bağcılar Bele-
diye Başkanımız Sayın Lokman ÇAĞIRI-
CI’ya teşekkür ediyoruz.

Mart ayında Okul Aile Birliğimiz tarafın-
dan organize edilen Anneler Tanışıyor 
Etkinliğine ilgi büyüktü. Düzenlenen et-
kinlikte velilerimiz gönüllerince eğlenip 
güzel bir gün geçirdiler. 

BAHÇE DUVARI

OKULUMUZ TERTEMİZANNELER TANIŞIYOR
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Haberler

2-C Sınıfı öğretmeni Erhan AKBIYIK ve öğren-
cileri üretime katkıda bulunmak adına sınıf-
larında marul, maydonoz, sarımsak ve tere 
yetiştiriyor. Ektikleri tohumlar gibi sevgiyle ve 
emekle yeşerecek yürekleri. 

3-F Sınıfı öğrencilerimizin polislerimiz için 
yazmış oldukları mektupları ve resimle-
ri polislerimize teslim ettik.Bizleri misafir 
eden 100. Yıl Kemalpaşa Polis Merkezi 
ekibine teşekkür ediyoruz. 

Bağcılar Medipol Hastanesi’nden gelen doktorlar, okulumuzda 1. ve 3. sınıf öğrencile-
rimize sağlık taraması yaptılar. 

ELLERİMİZ TOPRAĞA
DEĞİYOR PROJESİ

POLİSİMİZİN 
YANINDAYIZ

BAĞCILAR MEDİPOL HASTANESİ’NDEN GELEN DOKTORLAR, 
ÖĞRENCİLERİMİZE SAĞLIK TARAMASI YAPTILAR
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Sara Brown Ziyareti

Dünya İnsani Zirvesi kapsamında ülkemize gelen İngiltere Eski Başbakanının Eşi Sarah Brown, 
Hilton Vakfı Direktörü Shaheen Kassım ve çeşitli dernek üyeleri ve beraberinde heyetle birlik-
te okulumuzu ziyarette bulundular. Misafirlerimiz okulumuzu ve sınıflarımızı gezdiler. İlçemizde 
bulunan Suriyeli öğrenciler hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürümüzden bilgi aldılar.



Muhtar ne demek?
Mahallesinde olan 
sorunların tespitini 
yapıp çözmek için 
çaba harcayan, gü-
venilir kişi demektir.

Mahallemizde kaç 
tane okul var ve bu 
okulların sayısı ye-
terli mi?
Mahallemizde bir il-
kokul, bir ortaokul ve 
bir lise olmak üzere 
üç okul vardır. Okul sayımız ise yetersizdir.

Mahallemize yeni okullar açılacak mı?
Mahallemize biri ortaokul,biri lise olmak 
üzere iki okul yapılmaktadır.
 
Mahallemizdeki yeşil alanlar, parklar ye-
terli mi? Bunlarla ilgili projeler var mı?
Mahallemizdeki yeşil alanlar ve parklar ye-
tersizdir. Bunlarla ilgili projelerimiz var. Muh-
tarlığımızın yanındaki park büyütülecek; az 
ilerisindeki boş araziye pazar yeri ve oto-
park yapılıp üstüne de oyun alanı ve Adı-
yamanlılar Vakfının yanındaki boş araziye 
nostalji bahçesi (nar bahçesi) yapılması 
düşünülüyor.

Bizlerin eğitimini ve öğretimini destekleyici 
faaliyetleriniz var mı, varsa da yeterli mi? 
Eğitimin kaliteli ve verimli olması için elimiz-
den gelen ne varsa yapmaya çalışıyoruz ve 
bu konuda her şeye hazırız. Mahallemizde 
bulunan bilgi evinin kapasitesinin yetersiz 
olduğunu düşünüyoruz; bunun için de sağ-
lık ocağını başka yere taşıyarak üst katlarını 

da bilgi evine dahil 
edeceğiz. Ayrıca 
o binaya kütüpha-
ne de açacağız. 
Bunlarla ilgili çalış-
malarımız devam 
ediyor.

Bizlerin sosyalleş-
mesi için faaliyet-
leriniz var mı? 
(Yüzme havuzu, 
sporsal faaliyetler 
vs. gibi)

Mahallemizde sosyal, sporsal ve kültürel 
anlamda bir tane kültür merkezi yapılıyor.3 
yıldır çalışmaları devam eden bu merkez ;1 
yıl içerisinde faaliyete geçecek. İçinde 4 
tane yüzme havuzu,başka alanlarda spor-
sal faaliyetler, bowling ,sinema salonu ve 
restorandı olacak. Bu merkez bütün ma-
halle halkına hizmet edecek, öğrencileri-
mizde indirimli faydalanabilecektir.

Mahallemizin genel nüfusu nedir?
Mahallemizin genel nüfusu 40000’in üzerin-
dedir. 

Mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine ulaşa-
biliyor musunuz? Ne gibi çalışmalar yapı-
yorsunuz?
Mahallemizde ihtiyaç sahipleri oldukça 
fazla ve bunlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ka-
yıtlı olan 500’e yakın ailemiz var. Bu ailele-
rimize aciliyetten normala doğru gidecek 
şekilde yardımlarımız yapılıyor.
2/B  Öğrt. Zeynep Gür 
Ahmet Efe KALECİK / Beyza ABALIK
Selin SEYİS / Yağmur Nisa ÖZGEN

Muhtarımız Mehmet KÜPÇÜK 
İle Röportajımız
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Spor Etkinlikleri 

Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından organize edi-
len İlkokullar arası Oyun ve Fiziki 
Etkinlikler Yarışmalarında okulu-
muzu her zümreden 20 öğren-

cimiz temsil etti. 1. Sınıf düzeyin-
de okulumuz  ilçe birincisi oldu. 
Öğretmenlerimizi ve öğrencileri-
mizi gayretlerinden dolayı tebrik 
ediyoruz.
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Bilgi Kültür Yarışması

Okulumuz genelinde 4. Sınıflar arasında düzenlendiğimiz  Bilgi Kültür Yarışmasında, ilk önce 
14 sınıf yarıştı. Yarışma sonunda en yüksek puan alan ilk  7 sınıf yarı finale çıktı. Finalde de 
4/C,  4/M,  4/E dereceyi belirlediler. Buna göre 4/E birinci, 4/M ikinci ve 4/C üçüncü olmuştur. 
Yarışmada dereceye girenlerin madalyaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
Törenimizde Okul Müdürümüz Olcay YILMAZ tarafından kendilerine verildi.

Y RA S a II M ZM

B LI IG K LU RUT



34

Çocuk üzerinde etkili bir anne-baba olmak için 
yapılması söylenen birçok öneri ve görüş vardır. 
Ancak her şeyden önce ilk olarak çocuğa ve-
rimli bir vakit ayırmak gerekir. Hem anne hem de 
baba günlük düzenli olarak çocuğuyla konuş-
malı, iletişime geçmeli ve çocuğun isteklerini-so-
runlarını dinlemelidir. Bu yapılmadan uygulanan 
diğer taktiklerin çocuk üzerinde etkisi oldukça 
azalabilir. Üstelik kendi anne-babasıyla iletişime 
geçmeyen ya da olumsuz bir şekilde iletişim ku-
ran çocuk, büyüdükçe farklı ve istenmedik dav-
ranışlar ortaya çıkarabilir.

Çocuğunuzla olumlu bir ilişki kurmak istiyorsanız 
ilk olarak çocuğunuzu korkutmayın. Çocuğa faz-
la baskı uygulamaktan kaçının. Kesinlikle dayak 
gibi bedeni cezalarda bulunmayın. Çünkü prob-
lemleri çözmek için dayağı kullanırsanız çocuk 
büyüdükçe dozu artırmanız gerekebilir. Öyle bir 
gün gelir bünye bu dayağı kaldırmayabilir. Evden 
kaçma, size karşı gelme ve hatta intihar gibi bir 
durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer ailevi bir 
probleminiz varsa bunları çocuğunuzun yanında 
tartışmayın. Sizin yapmış olduğunuz tartışmalar 
çocukta güvensizlik ve endişe duygusu oluştura-
bilir.

Her çocuğun ayrı bir kişilik yapısı vardır. Sizin ço-
cuğunuz olsa bile sizden ayrı bir kişiliğe sahiptir. 
Bu nedenle onu tanımaya ve anlamaya çalışın. 
Kardeşleriyle veya başka çocuklarla kıyaslama-
ya gitmeyin.

Okul içinde sorunların çoğalmasını istemiyorsa-
nız,  çocuğun yanında okulu, öğretmeni eleştirip 
tartışmayın. Böyle davranışlar çocuğun okuldan 
ve öğretmeninden soğumasına neden olabilir. 
Çocuğunuz okulda yaptıklarını size anlatmak is-
tiyorsa onu dinleyin. Onu önemsediğinizi ona his-
settirin. Onu önemserken aynı zamanda bazı ya-
şantıları kendisinin yaşamasına izin verin. Sürekli 
korumayın, her adımını size sorarak adım atması-
na izin vermeyin. Aşırı koruyucu bir ailede yetişen 
çocuk yaş olarak büyüse dahi çocuksu davra-
nışlar sergilemeye devam ederler. Okul içinde en 
çok uyumsuz davranış sergileyen çocuklar, ge-
nellikle her istediği karşılanan ve anne-babası tu-
tarsız çocuklar oluyor.  Bu nedenle çocuğunuzun 

her isteğini karşılamayın, onlara tutamayacağınız 
sözleri vermeyin. Çocuğunuzu ne kadar sevseniz 
dahi ona karşı kararlı ve kesin davranışlar sergi-
leyin. Eğer çocuğunuza tutarsız davranışlar sergi-
lerseniz çocuk size karşı bir bocalama yaşayabilir 
hem de sizin bu zafiyetinizden faydalanmak iste-
yebilir.

Çocuklar zaman zaman şiddet duygusu ve et-
rafına zarar verme duygusuna kapılabilirler. Ço-
cukların bu duygusuna belki engel olamazsınız 
ama çevreyle ilişkilerinde şiddet kullanmalarını 
engelleyecek kurallar koyabilirsiniz. Koyduğunuz 
kuralları da mutlaka ödün vermeden uygulayın. 
Çocuklarınızın şiddet duygusunu bastırmayın, 
duygularını size açmasına fırsat verin. Duygularını 
size aktarırken çocuğu eleştirmeyin. Eleştiri çocu-
ğun duygularını sözle dışarı vurmasını engelleye-
bilir. Duygularını dışarı vuramayan çocuk bunu 
şiddet olarak arkadaşına, çevresine ve hatta 
kendisine yansıtabilir.Bunlar çocuğunuzu yetiş-
tirirken dikkat etmeniz gereken ufak ama etkili 
sadece birkaç detaydır. Çocuk büyürken anne 
babanın dikkat etmesi gereken daha birçok de-
tay, göz önünde bulundurulması gereken birçok 
olay vardır. Daha fazlası için okul rehberlik servisi-
ne başvurabilirsiniz. (Soner ŞAHİN)

NASIL ETKİLİ ANNE-BABA OLUNUR?
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İngilizce 
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Merak Ettiklerimiz
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Karikatür
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Sınıflar
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Sınıflar
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Sınıflarımız

1 - A

1 - E

1 - İ

1 - M

1 - B

1 - F

1 - J

1 - N
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Sınıflarımız

1 - C

1 -G

1 - K

1 - O

1 - D

1 - H

1 - L
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Sınıflarımız

2 - A

2 - E

2 -  J

2 - B

2 - F

2 - K
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Sınıflarımız

2 - C

2 - H

2 - L

2 - D

2 - İ

2 - M
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Sınıflarımız

3 - A

3 - E

3 - İ

3 - N

3 - B

3 - F

3 - K

3 - O
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Sınıflarımız

3 - C

3 - G

3 - L

3 - D

3 - H

3 - M
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Sınıflarımız

4 - A

4 - E

4 - İ

4 - N

4 - B

4 - F

4 - K
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Sınıflarımız

4 - C

4 - G

4 - L

4 - D

4 - H

4 - M

Özel Eğitim Sınıfılarımız



48








