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MUTLU COCUK = MUTLU GELECEK,

İnsan yaşamının yöneticisi beyindir. Beyin anne 
karnından itibaren ilk 3 ayda gelişmeye başlar ve 
dış uyaranları alır. Doğumdan sonraki ilk üç yıl 
içinde beyin gelişimi hızlıdır. 3 yaşından ergenlik 
dönemine hatta orta yaşlara kadar hızı azalsa da 
gelişmeye devam eder. Beyin kalıtsal ve çevresel 
özelliklere bağlı olarak gelişir. Çocuğa yeterli çev-
resel uyaran vererek hücreler arasındaki bağlantılar 
oluşması sağlanır. 

Çocuklara sunulan ortam, gösterilen yaklaşımlar 
ve verilen uyarılar çocuğun yaşam sürecinin temel 
taşlarını oluşturur. Bu nedenle sosyal, duygusal, 
bilişsel, duyusal, motor alanların eş zamanlı destek-
lenmesi beyin gelişimi için çok önemlidir. Sağlıklı 
beyin gelişimi bebeklik döneminden itibaren oyun 
çeşitliliği ile desteklenebilir. Oyun çocuğun beyin 
gelişimi için olmazsa olmazdır.

Beyin arkadan öne içten dışa doğru gelişim göste-
rir. Beynin iç yapıları, kısa  bellek, beş duyu, kaygı, 
duygu ile ilgilidir. Bu yapıların gelişmesinin ardın-
dan korteks adı verilen beyin kabuğu gelişir. Beyin 
kabuğu (korteks) bu yapıların denetimini sağlar. 
Örneğin; bebekler karınları acıktıklarında ağlarlar, 
ancak büyüme ve gelişme ile sözel beceriler, muha-
keme gibi işlevler geliştikçe bebek acıkığını uygun 

yollarla ifade etmeyi öğrenir (“yasak”, “yapma” 
gibi olumsuz sözcükler çocuğun gelişimini bozabi-
lir, anlayacağı dil veya jestlerle nedenini anlatmak 
gerekir). Çocuğun derdini sözel ifade ile anlatması, 
3 boyutlu düşünebilme becerileri gelişim aşamala-
rında ilk ipuçlarındandır. Çocuk yetiştirirken veya 
eğitirken bu genel çerçeve içinde yönlendirme yap-
mak çocuğun potansiyelini geliştirmesini ve uygun 
şekilde kullanmasını destekler.  

Beyin ve beden bütüncül çalışır. Gelişimsel güçlük 
veya farklılık yaşayan çocukların büyük bir kısmın-
da bahsettiğim çoklu uyaranların (çoklu zeka değil) 
yetersizliğini görüyoruz. Genellikle aileler çocuğun 
iyi olduğu veya zorlandığı alanı güçlendirmeye 
odaklanıyorlar. Örneğin; erken çocukluk dönemin-
de sadece bilgi yükleyerek geliştirilen, erken yaşta 
tablet ile yakın arkadaş olan çocuklar belki yaşıt-
larına göre erken okumayı öğreniyor ama iletişim 
kuramıyor, göz göze gelemiyor, hayal kurup oyun 
oynayamıyor. Konuşamayan, duyusal bilgileri 

işlemlendiremeyen ama harfleri ya da 10’a kadar 
saymayı bilen 2-3 yaş çocuklarının sayısı giderek 
artıyor. Bazen de uyaranlar yeterli olsa da genetik 
faktörler, vb. etmenler nedeni ile gelişimsel gecik-
meler olabiliyor. 

Önemli olan gecikmeye neden olan beceri eksikli-
ğini ve nedenini gecikmeden farketmek ve eğitime 
başlamaktır. En önemli desteğiniz gelişim nörolojisi 
ile bilgi akışı sağlayabilen  eğitimci ile birlikte çalış-
maktır.. Yanlış tanı ile takip edilen veya geç fark 
edilen çocukların gelişimi istenilen hızda ilerleyemi-
yor, hatta tıbbı yönden isim konuluyor. Erken tanı 
ve erken eğitim çok önemli. Dikkat eksiliği nedeni 
ile takip edilen birçok çocukta dikkat eksikliğinin, 
yaşadığı başka sorunların (epilepsi, motor beceri 
sorunları, kaygı vb.) ikincil sonucu olduğunu görü-
yoruz. 

Bu nedenle sorun yaşayan çocukların değerlendi-
rilmesinin nörolojik ve  gelişimsel yönden ayrıntılı 
değerlendirilmesi gerekiyor. Nörolojik muayenenin 
ardından çeşitli testler ve görüşmeler ile yapılacak 
gelişimsel değerlendirmeler çocuğun beyin işlevle-
rini nasıl kullandığını görmemizi sağlıyor. Böylece 
çocuğun ihtiyacına göre eğitim, terapi programları 
planlayabiliyoruz.

Gözlerinin içine sevgiyle 
baktığınız, kalbinizle kucak-
ladığınız, kokusunu içinize 
çekmeye kıyamadığınız biri-
cik yavrularınızın sağlıklı ve 
mutlu büyümeleri için her 
fedakârlığa katlandığınızı 
biliyoruz. Uykusuz geceler, 
hastalandığında hissedilen 
çaresizlik; yemek rutini 
zorlukları derken; anne 
olmanın hazzı, sorumluluk-
lar, kaygılar duygularımızı 
da gün içinde sürekli değişir 
hale getiriyor. Bir yandan 
dünyanın en zor ve en zevk-
li işini büyük bir titizlikle 
yapıyor; çocuk yetiştiriyor, 
diğer yandan 
aile, çevre ve 
kariyer sorum-
luluklarında da 
kadın mükem-
meliyetçiliğin-
den ödün ver-
meden yerine 
getiriyoruz. İşte 
kadın olmanın 
süper gücü-
nü, şefkat ve 
korumacılığını, 
detaycılığını 
doya doya yaşadığımızın en 
somut kanıtları. 
İyi eğitim alan, çok dona-
nımlı yetişen, bu bilinçle 
zaman yönetimine hakim; 
okuyan, sorgulayan, araştı-
ran ebeveynler bir sonraki 
kuşak için kendilerinden bir 
adım önde çocuklar yetiş-
tirmek istiyorlar; bu sadece 
boş bir dilek değil tabii ki; 
küreselleşme hayatımızın 
içindeyken hele .Teknolojik 
değişim ve gelişimlere göz 
atmak için bile yetişemiyor-
ken; temel evrensel değer-
lerdeki değişimleri yaşıyor 
ve sosyal medya içinde veya 
gözlemcisi olarak illaki hızın 
bir parçası oluyorken; hem 
temel hem evrensel değer-

leri güçlendirme çabamız, 
21. Yüzyıl’a doğru birey 
yetiştirebilme ikilemlerimiz; 
geçmiş kuşaklardan daha 
fazla sorumluluk yüklenme-
mize sebep oluyor. 
Amacımız her zaman 
sağlıklı ve mutlu çocuklar 
yetiştirmek olsun. Ancak 
sevgiyle büyüyen sağlıklı ve 
mutlu çocuklar öğrenmeye 
açık olurlar. Öyleyse; tüm 
kaygılarınızı bir yana bıra-

kıp; sevgiyi hep koşulsuz, 
hep en temel, en özgüven 
sağlayacak şekilde tutalım 
çocuğumuzla ilişkimizde. 
Yüzyılın gereği değişim ve 
dönüşüm yadsınamazken, 
değişmez gerçek; erken 
çocukluk dönemindeki hızlı 
gelişim ve değişimdir. Ye-
tişkinlik sürecinde yaşanılan 
sıkıntıların; erken çocukluk 
döneminde yaşanılanlara 
bağlı olduğuna savunan 
uzmanlara hep beraber 
kulak vererek; sizlerle çocuk 
yetiştirme sorumluluğunu 
paylaşıyoruz. 
2 yaşından itibaren çev-
resini fark etmeye başla-
yan çocuk; 3-4 yaşındaki 
hareketli ve çok soru sorar 

haliyle; zekâsının 
bu dönemdeki 
hızlı gelişimini 
ve öğrenmeye 
ne kadar hazır 
olduğunu sizlere 

gösterecektir. Ailesinden 
gerekli sevgiyi gören, mutlu 
olan ve özgüveniyle sosyal-
leşme sürecinde okula baş-
layan çocuk; geleceğe yön 
verecek bir birey olmanın 
ilk adımlarını 67 yıllık köklü 
bir eğitim kurumunda atıp; 
İzmir Özel Türk Kolejinin 
Ailesinin önce binlerce 
öğrencisinden, sonra on 

binlerce me-
zunundan biri 
olma yolunda; 
İTK ailesinin 
de sevgisi, bi-
linci eğitim du-
ayenliği ve özel 
eğitim öğretim 
programlarıyla 
büyüyecektir. 
Akademik 
olarak sağlam 
bir altyapıyla, 
sosyal, sanat-

sal, sportif olarak hayata 
hazırlanacaktır; çocuk için 
hazırlanan güven ortamıy-
la; bilmek değil davranışa 
dönüştürmeyi önceliğimiz 
kabul ederek, çocuklarımızı 
vizyon sahibi bireyler olarak 
yetiştiriyoruz. 
Bizlere duyduğunuz gü-
venle nesilden nesile İTK’lı 
olma geleneğini sürdüren 
kocaman ailemizle daima 
el ele, gönül gönüle, sizleri 
anlayarak ve çocuklarımıza 
Ailemizin tüm sevgisini 
vererek hep beraber yetiş-
tirme yolunda; nice sağlıklı, 
mutlu ve sevgi dolu yıllar 
diliyoruz.
Saygılarımla.

Sevgili anne babalar

Birçok insan ya yoğunluktan ya 
da ne yapacağını bilememekten 
kendisini ihmal eder. Hatta 

bunun farkında bile olmayanlar var. 
Eğer günün her hangi bir zamanında 
başlayan ve uzun süren keyifsizliğiniz 
varsa muhtemelen kendinizi 
korumuyor ve ilgilenmiyorsunuzdur. 

Yeryüzünde ihmal edilmiş hiçbir şey 
kendiliğinden var olmaya devam 
edemez. Kendisini ihmal eden 
insanları çok da uzakta olmayan 
trajediler kapısını çalar.

Hastalandığında, kilo aldığında, 
depresyona girdiğinde kişi kendisini 
hatırlıyor. Kilo almışsa birden diyet 
yapmaya, tansiyonu çıkmışsa spor 
yapmaya, hastalanmışsa doktora 
gitmeye başlıyor. Çoğunlukla 
olumsuz bir durumdan sonra 
başlayan bu çabalar kısa sürüyor ve 
kişi eski günlerine dönüyor.

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisini 
göz ardı ettiğinizde ya da 
günlük olayların akışına fazlaca 
kaptırdığınızda kendinize ne 
olduğunu uzun süre anlayamazsınız. 
Temelde kendine bakım derken 
şunları kastediyoruz:
· Su iç,
· Sağlıklı beslen,
· Egzersiz yap,
· Dışarı çık,
· Duş al.

Liste son derece basit görünüyor.  
Eğer bunları yapıyorsanız bir biçimde 
kendinizle ilgileniyorsunuzdur. 
Listeyi tekrar okuyun ve gerçekten 
bunları yapıyor musunuz? Bunları 
depresyona girdikten yada bir sağlık 
sorunu yaşadıktan sonra yapmaya 
başlamışsanız üzgünüm çok az işe 
yararlar.

Eğer kişi kendisini, sevdiklerini, işini 
ve geleceğini önemsemiyorsa yada 
bazılarını önemsiyor bazılarını ihmal 
ediyorsa orada sorun başlar. İşini 
ihmal etmeye başladığında ciddi 
ekonomik ve kariyer sorunları yaşar. 
Kendisini ihmal ediyorsa bedensel 
ve ruhsal sorunlar başlar. Neyi ihmal 
ettiğini ya da yapmaktan kaçındığını 
iyi bilmek zorundadır. Örneğin 
kendisiyle ilgilenmiyorsa kendini 
beğenmek, sevmek yada değerli 
görmekle ilgili sorunu olabilir. 

Günümüz dünyası insanın kendisine 
bakmasını, önemsemesini bir 
değer olarak sunmuyor. Bunu ne 
teşvik ediyor ne de özendiriyor. 
Hayat, acı, kafa karıştırıcı ve şanssız 
olabilir. Başımıza gelenlerin çoğu 
kontrolümüz dışında gerçekleşir. Bizi 

fırtınaya karşı dayanıklı kılan şemsiye 
kendimize verdiğimiz bakımdır. Eğer 
çocukluğunuzdan beri kendinizle 
ilgilenme alışkanlığınız varsa zaten 
sorun yoktur, başa geleni gönderme 
konusunda pratiksinizdir. Ancak 
kendinize zaman ayırma konusunda 
sorunlarınız varsa aşağıdaki birkaç 
ipucu işinize yarayabilir:

1. İhtiyaçlarınızı belirleyin. 
Bedeninizi, sevdiklerinizi, kariyerinizi 
ve geleceğinizi düşünün. Bu 
dört alandan hangisini ihmal 
ediyorsunuz? Son bir aydır 
yaptıklarınızı düşündüğünüzde 
bu dört alandan hangisine daha az 
zaman ve emek harcadınız? Burası 

sizin ihtiyaçlarınızın giderilmediği 
yerdir. 

2. Zaman yaratın. Hangi alanda 
ihtiyacınız var ve giderilmiyorsa 
o alanla ilgili zaman yaratın. Bu 
bazen birkaç dakikadır bazen günler 
gerektirir. Örneğin öğlenleri iş yerinde 
sağlıklı beslenmiyor iseniz doğal 
yemek yapan yerlere gitmeye çalışın 
ya da evden getirin. Sevdiklerinizi 
ihmal ediyorsanız arayın, yanlarına 
gidin. Bunları yapmadığınızda ne 
olur? Bir gün her ihmal ettiğiniz 
büyük bir borç yüküyle karşınıza 
çıkar: bedeninizi ihmal ediyorsanız 
hastalık, sevdiklerinize zaman 
ayırmıyorsanız yalnızlık, geleceği 
ihmal ediyorsanız zorluklar olarak 
karşınıza çıkar. Hayatın kendisine 
özgü bir ekonomisi var ve hiçbir 
alacağını silmez.

3. Sınır çizmeyi öğrenin. Zamanınızı 
çalan arkadaş, eş, dost yada gereksiz 
iş yükünden kurtulun. Hayır demeyi 
öğrenin. Çok yemek yiyorsanız 
dürtünüzü kontrol etmeyi öğrenmek 
bir sınır çizmektir. Yoğun iş yükünden 
kurtulmak için pratik olmayı ve 
ertelemeyi hayatınıza katın. Her 
istediğinizi yaptığınız arkadaşınıza 
meşgul olduğunuzu söyleyin 
döngüyü bozun ve ondan bir şeyler 
istemeye başlayın.

4. Ara faaliyetler yapın. İş sorunlarını 
eve taşıyor, orada olup bitenler 
ailenizle ilişkilerinizi bozuyor ise iş 
çıkışı bir yerlere gidin. Biraz dolaşın, 
kafanız dağıldıktan sonra eve gidin.

5. Hayatın püf noktalarını öğrenin. 
Bir işi en kısa sürede yapmanın 
yollarını araştırın. Kaygıyı azaltmak 
için en pratik yol nefes egzersizleridir. 
Birkaç dakikanızı alır ve her yerde 
yapılabilir. Kaygınızı erken bloke 
ettiğiniz için size ciddi zaman 
kazandırır. Ev işleri en pratik nasıl 
yapılır internetten araştırın. Bu 
hem size zaman kazandırır hem de 
beyninizi daha verimli kullanmayı 
öğretir.

6. En az bir hobi edinin. Eğer 
bir hobiniz varsa kendinizi 
seviyorsunuzdur. Eğer hiç hobiniz 
olmamışsa siz kendinizi hiç 
sevmemişsinizdir. Çünkü hobi sadece 
kendimiz için yapılan bir faaliyettir. 
Hiç kimseden onay beklemediğimiz, 
keyif aldığımız ve yaparken her şeyi 
unuttuğumuz bir alandır. 

Zihnimiz en değerli kaynağımız. 
Harvard’dan yakın zamanda 
çıkan bir araştırma yazısına göre, 
zihnimiz ortalama zamanın yaklaşık 
yüzde 47’sinde düşünceler içinde 
kayboluyor. Bu mutsuzluğun tipik 
bir belirtisi ya da nedeni olarak 
görünüyor. %47 ciddi bir rakam, 
Sanki ömür çok uzunmuş gibi yarısı 
düşüncelere veriyor olmak trajikomik 
bir durum. İlginç olan ömrümüzün 
önemli bir bölümünü şimdiki 
zamanda geçirmiyoruz. Ya geçmişin 
kızgınlıkları yada geleceğin kaygıları 
altındayız. Şu anı yakalamanın 
en pratik yolu kendine zaman 
ayırmaktır. Bunu, bazıları meditasyon 
yapmayı öğrenerek, bazıları ibadetle, 
bazıları sporu hayatlarına sokarak 
bazıları bir hobi edinerek yapacaklar. 
Yapmayanlar hiç merak etmesinler, 
hayat bir gün kendini ihmal etmenin 
bedelini keyifsiz ve zorunlu bir 
biçimde tahsil edecek.

Çocuklarımıza faydalı olmak için önce kendi “iyilik hal-
imizi” sağlamamız üzerine uzmanından paylaşımlar
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