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ETKİNLİKLERİMİZ

MENDİLİMDE KAN SESLERİ

Ve o çocukların dünyayı düzeltecek ellerini işlerdi bir dantel gibi

O çocuklar büyüyecek

O çocuklar büyüyecek

O çocuklar...

Bilmezlikten gelme Ahmet Abi

Umudu dürt

Umutsuzluğu yatıştır  

Edip CANSEVER

İyi ki varsınız…

Sosyal Sorumluluk projeleri Kültür Koleji Fen Lisesi’nde okul rehberli-
ğinin kalbini oluşturur. Her bir öğrencimizin katılımıyla şekillenen proje-
lerimizde;  fikir aşamasından kaynak oluşturmaya ve hayata geçirme 
süreçlerine kadar öğrencilerimiz aktif rol üstlenir.
Kültür Koleji Fen Lisesi’nde sosyal sorumluluk projelerinde sadece ‘yar-
dımseverlik’ değeri işlenmez. Öğrencilerimiz ‘gönüllülük’ kavramıyla ta-
nışır ve grup çalışması içinde üretimde bulunur. Amacımız; toplumsal 
duyarlılık kazanmış; dezavantajlı grupları önceleyen ‘gönüllülüğü’ ya-
şamının bir parçası olarak benimsemiş bireyler yetiştirmektir.  
Kültür Koleji Fen Lisesi olarak geçtiğimiz yıllarda uzun süre işbirliği yap-
tığımız Omurilik Felçlileri Derneği ve İşitme Engelliler Okulu’nun yanı 
sıra otizmli öğrenciler için düzenlediğimiz özel eğitim sınıfı projeleriyle 
ülke çapında ödüller aldık. Çağımızda hızla ilerleyen farklı gelişimin bir kolu olan otizmli öğrencilerin kendilerine uygun eğitim 
ortamında ideal eğitim materyalleriyle okul hayatlarını sürdürebilecekleri özel sınıflar oluşturduk.  Kültür Koleji Fen Lisesi’nin tüm 
sosyal sorumluluk projelerinde ‘sürdürülebilirlik’ esastır.  
Bu çerçevede adını öğrencilerimizin koyduğu “Benim Okulum Engelsiz” projesi 2016-2017 eğitim yılının sosyal sorumluluk pro-
jesi seçildi. Halen devam eden “Benim Okulum Engelsiz” projesi öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Hayallerime Ortak Ol

Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu’nda eğitim gören 
anasınıfı ve ilkokul öğrencileri için Kültür Koleji Fen Lisesi 
Radyo Kültür Kulübü öğrencileri Kültür Radyoda masallar 
okudular, kayıt aldılar ve bu masalları yeni yıl kartlarına QR 
kod ile basarak öğrencilere teslim ettiler. Kültür Koleji Fen 
Lisesi öğrencileri görme engelli minikler için masal kartlarının 
yanı sıra yeni yıl hediyeleri de hazırladılar.

Kanser Kaderimiz Değildir
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü ile ortak-
laşa yürütülen çalışmalar kapsamında geçen yıl 
kuruluşuna katkıda bulunduğumuz kan transfüz-
yon laboratuvarı kullanıma açıldı. Kültür Koleji Fen 
Lisesi olarak bu haklı gururu velilerimiz ve öğren-
cilerimizle yaşadık. Gerek sosyal sorumluluk ala-
nında gerekse misyonu olan bilimsel üretimde halk 
sağlığına ilişkin tüm imkanları kullanabilmek adına 
Kültür Koleji Fen Lisesi Veli Konseyi ve Kültür Ko-
leji Fen Lisesi Öğrenci Meclisi bu öğretim yılında 
da ana amacını kanserle mücadele olarak belirledi. 
Sosyal sorumluluk projelerimizde bize ışık olan İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü’nün idealist ve gayretli öğretim üyeleri, 
Kültür Koleji Fen Lisesi öğrencilerinin yolunu aydınlatmış varlıklarıyla öğrencilerimizi yeni projeler için cesaretlendirmişlerdir.
Kanserle mücadelede azim, inanç ve birlikte mücadele kadar elbette teknik imkanlar da çok önemli. Bu yılki projemizde gırtlak 
kanserinin erken tanılanmasında büyük önem taşıyan sıfır derece endoskopun temini için harekete geçildi. Görülme sıklığı ma-
alesef hızla artan gırtlak kanserinin tedavisinde erken teşhis çok önemli. Bu aparat sayesinde hastaların durumu ve hastalığın 
aşaması çok daha hızlı sürede ölçülebilecek ve tedaviye başlanabilecektir.
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Son yıllarda, anne-çocuk ilişkisi konusunda yapılan araştırmaların önemli bir bölümünü bağlanma konusunun oluşturduğu 
görülmektedir. Bu durumun en önemli nedeni ise, anne baba çocuk ilişkisini ayrıntılandırabilmenin her iki nesil için de 
giderek önem kazanmasıdır. Çünkü bağlanma, çift yönlü bir süreçtir. Pek çok araştırmacı anne-çocuk ilişkisinin sürekliliğinin 
sonraki yaşantıların temelini oluşturduğunu ileri sürmektedir. Galbo, genç bir kişinin yaşamındaki en önemli kişilerin annesi 
ve babası olduğunu; LeCroy, anne ve baba ile yakın ilişkide bulunmanın gençlerin ruh sağlığında belirleyici rol oynadığını 
belirtmiştir. Doğumla birlikte kurulan bağlanma ilişkisinin niteliği, bebek ile anne arasında kurulacak olan iletişimin kalitesini 
de belirlemektedir. Öyle ki doğum, anne 
ile bebeğin dokuz aylık birlikteliklerindeki 
ilk ayrılıştır. Böylece yaşam için biyolojik 
gereksinimlerin karşılandığı kan alış verişi de 
sona ermektedir.

Birincil bağlanma figürü çoğunlukla annedir. 
Buna karşın, pek çok bebekte temel bağlanma 
anneyle olduğu kadar babayla da iyi olmaktadır. 
Anne tarafından desteklenen babaların, 
bebekleriyle aralarında güvenli bir bağlılık 
geliştirebilme olasılıkları yüksektir. Baba-bebek 
bağlanmasında bağlanma şekli ve ilişkinin 
ayrıntıları anneye bağlı olarak değişmektedir. 
Eğer anne-babadan her ikisi de uyarıcı 
kaynağı ise, bebeğin, hem annesine hem de 
babasına güvenli bağlanma geliştirebilmesi 
olasıdır. Bunun gerçekleşmesinde, bebeğin 
algıları da etkilidir. Baba, anneye göre daha 
farklıdır. Sesinin tonu, giyimi, verdiği tepkileri, 
kokusu ve dokunuşu farklıdır. Bu sayede, 
bebek, anne ve babasının iki farklı kişi olduğunu öğrenmektedir. Anne ya da babasından ayrıldığı durumlarda da bebek, 
farklı bir sevgi kaynağının yanında olduğunu bildiğinden rahattır. Bu dönemde bebekler acıktıklarında ve yorulduklarında 
annelerini, aktif oyunlarda ise babalarını tercih etmektedirler.

Güvenli Bağlanmanın Önemi
Her anne-baba yeni doğan bebeğinin temel ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini bilir. Bir bebeğin en temel ihtiyaçları; 
beslenme, güvenlik ve sevgidir. Yeni doğan bebeğin sağlıklı bir gelişim göstermesi için fiziksel ve duygusal ihtiyaçları 
karşılanmalıdır. Temel ihtiyaçların karşılanması sağlıklı fiziksel gelişimin yanında bebek ve birincil bakım vereni arasında 
sağlıklı bir güvenli bağlanma oluşmasına katkı sağlar. Bu bağ bebeğin ilerideki sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimini 
destekler ve yetişkin bir birey olduğunda kuracağı ilişkileri, dünyayı güvenli ya da güvensiz bir yer olarak görüşünü, benlik 
algısını ve kişiliğini etkiler.

Bağlanma bebek ve birincil bakım veren arasında gelişen, bir tarafın veya iki tarafın da yakınlık aradığı, stres ve ayrılık 
durumlarında kendini daha çok gösteren duygusal bağdır. Her anne-baba ve bebek arasında bir bağlanma oluşur fakat 
bağlanma türü anne-bebek bağlanması ve bebeğin ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması ve nasıl karşılandığı ile ilgili 
olarak değişir.

Bağlanmanın en önemli unsuru bebeğin ihtiyaçlarının bakım veren tarafından anlaşılması ve uygun şekilde karşılanmasıdır. 
Anne-babanın, bebeğin mizacını anlayıp bebeğe uygun iletişim yöntemleri belirlemesi ve ihtiyaçlarını anlayıp kısa sürede 
bu ihtiyaçlara cevap vermesi güvenli bir bağlanma oluşması için oldukça önemlidir. Bebek daha çok vakit geçirdiği kişi ile 
değil, ihtiyaçlarını karşılayan kişi ile arasında sağlıklı bir bağ geliştirir.

Anne Çocuk Arasındaki Büyülü İlişki
Güvenli Bağlanma

Tabiat İçin Empati
Kültür Koleji Fen Lisesi Dans Kulübü öğrencileri ve Hakan Ceyhan 
Dance Company Topluluğu Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği yararına 
düzenlenen gecede “Tabiat için Empati” adlı dans tiyatrosuyla sahneye 
çıktı. Müzik Direktörlüğünü Kerim Altınok ve Selim Altınok’un üstlendiği 
gösterinin geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne aktarıldı. Tabiat 
için Empati Dans Tiyatrosu 11 Mayıs 2018 günü İstanbul Kültür Üni-
versitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi sahnesinde sergilendi.
Organizasyonda sadece kulüp öğrencileri değil 9. ve 10. Sınıf öğren-
cilerinden oluşan 72 kişilik bir öğrenci grubu destek verdi. Fotoğrafçılık 
Kulübü öğrencilerinin çevre ile ilgili açtığı fotoğraf sergisi projeye destek 
oldu. Tabiat için Empati Dans Tiyatrosu yaklaşık 450 kişilik bir izleyici 
kitlesine ulaşmış ve büyük başarı elde etmiştir.

Projelerimizi Nasıl Belirliyoruz?  Nasıl Gelir Elde Diyoruz?
Kültür Koleji Fen Lisesi’nde sorumluluk bilinci sadece bireysel olarak değil aynı zamanda toplumsal olarak da algılanmaktadır. 
Kültür Koleji Fen Lisesi öğrencileri eşit, demokratik ve adil bir okul yapısı içinde fikirlerini beyan eder; katıldıkları komisyonlarda 
yıl içinde yapılacak çalışmalar hakkında düşüncelerini paylaşır. Öğrenci meclisi fikirlerin iletilmesinde önemli bir komisyondur. 
Kültür Koleji Fen Lisesi’nde sosyal sorumluluk projeleri için para toplanmaz. Her bir öğrencimiz projenin bir parçası olarak kay-
nak elde edilecek fikirler öne sürer ve yaptıkları görev paylaşımlarıyla bu fikirleri hayata geçirir.
Örneğin okul içinde yapılan meyve satışları sayesinde elde edilen gelir projeler için bağış olarak toplanır. Okul içinde meyve 
satışı aynı zamanda obeziteye karşı sağlıklı beslenme hareketi olarak da öğrenciler arasında benimsenmiştir. Her Perşembe 
günü belirlenen bir sınıfın evden getirdiği meyveler okul içerisinde satılmaktadır.

Benim Okulum Engelsiz - Hakkari Yüksekova
Benim Okulum Engelsiz projesi ile Kültür Koleji Fen Lisesi 
öğrencilerinin eğitim hareketi İstanbul sınırlarını aşıp Hakka-
ri’ye kadar ulaştı.
Hakkari Yüksekova’da Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’ndaki 
görme engelli öğrenciler için özel eğitim sınıfları materyalleri 
temin edilerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğ-
rencilere ulaştırıldı.

Bir Sinerji Odağı: Okul Aile Birliği
Ayrıca Kültür Koleji Fen Lisesi Okul Aile Birliği, projeler için kaynak oluşturmada 
önemli bir rol üstlenmektedir. Son derece aktif çalışan velilerimizin gerçekleş-
tirdiği çalışmalar arasında, velilere yönelik kahvaltı ve yemek organizasyonları, 
öğrencilere yönelik okul içi düzenlenen kermesler bulunmaktadır.

Yaşamın Kendisi Eğitim:  Sosyal Sorumluluk
Projelerimiz Devam Edecek
Gelecekteki meslek seçimi süreçlerine de katkı sağlamasını umduğumuz sosyal sorumlu-
luk projelerimiz kapsamında bu yıl Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev 
yapan asistan ve uzman doktorlara dinlenme odaları yaptık.
Aynı zamanda öğrencilerimizin bizzat katılımlarıyla İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi bölümünde tedavi görmekte olan çocuklara 23 Nisan etkin-
liği planladık. Bilinen adıyla Çapa Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi bölümünün sınıf öğret-
meniyle oluşturulan etkinlikte öğrencilerimiz atölye çalışmaları ve sahne gösterileri yaptı-
lar. Yaklaşık 30 çocuğun katıldığı 23 Nisan törenlerinde çocukların mutluluğu gözlerinden 
okunuyordu. 
Kültür Koleji Fen Lisesi’nde eğitimin en önemli bileşenlerinden biri olarak sosyal sorumlu-
luk projeleri ve gönüllülük çalışmaları devam edecektir.
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Güvenli Bağlanma Belirtileri
Anne-baba ile arasında güvenli bir bağlanma olan çocuklar, anne-babanın her zaman yanında olduğunu ve ihtiyaçlarına 
cevap vereceğini, her zaman ulaşılabilir olduğunu bilir. Anne-baba yanlarındayken etrafı rahatça keşfeder, sosyal ipuçlarını 
almak için uğraşır ve sosyal tepkileri anne-babaya yöneliktir. Güvenli bağlanma gösteren çocuk anne-babanın yokluğunda 
tepki gösterir fakat geri döndüğünde rahatlıkla sakinleşir. Güvenli bağlanma gösteren çocukların aksine güvensiz 
bağlanmada çocuk ayrılığa ya çok fazla tepki gösterir ya da ilgisiz durur, anne-babanın dönüşünde sakinleşmez ya da 
yine ilgisizliğini sürdürür. Güvensiz bağlanmada bakım veren ulaşılabilir değildir, çocuk ihtiyaçlarına cevap verileceğinin 
güvenini almaz.

Güvenli bağlanma gösteren çocuklar hayatlarının ve gelişimlerinin birçok alanında avantajlıdır. Bu çocuklar olumsuz 
duygularını kontrol etmede ve stresli durumlarla başa çıkmada daha başarılıdır; sosyal becerileri daha gelişmiştir, etrafında 
olanları ve diğer insanların duygularını daha iyi anlarlar; çevrelerini daha rahat keşfederler; özsaygı ve özgüvenleri 
gelişmiştir, diğer insanlar ile empati kurma konusunda daha yeteneklidirler; hayatları boyunca çok daha sağlıklı ilişkiler 
kurarlar.

Bağlanma 8.-12. hafta ve 6 ay arasında kendini göstermeye başlasa da güvenli bağlanma için bebeğin fiziksel ve duygusal 
ihtiyaçlarının doğduğu andan itibaren karşılanıyor olması gerekir.

 Bebek ile güvenli bir bağlanma sağlamak için anne-babaların dikkat etmesi gereken temel noktalar şunlardır:

• Bebeğin duygularına uygun şekilde karşılık vermek ve ulaşılabilir olmak. Bebeğin korktuğunda, üzüldüğünde olduğu gibi 
olumlu duygular yaşadığında da anne-babasının dikkatini alabileceğini bilmesi gerekir.

• Doğduğu andan itibaren bebek ile iletişim kurarken gözlerinin içine bakmak da bebek ile anne-baba arasındaki bağı 
kuvvetlendirir.

• Evden hiçbir zaman gizlice çıkmamak, gideceğini bebeğe belli etmek, vedalaşıp tekrar geri geleceğini belirterek evden 
ayrılmak çocuğun kendini terk edilmiş hissetmesinin önüne geçer ve güvende hissetmesine yardımcı olur.

• Bir süre ayrı kaldıktan sonra bir araya gelindiğinde bebeğin ne kadar süre anne-baba ile vakit geçirmeye ihtiyacı 
olduğunu iyi gözlemlemek, bebeğe bu süreyi verdikten sonra başka işler ile meşgul olmak, bebeğin ayrı kaldıktan sonra da 
anne-babaya ulaşabileceği ve duygusal ihtiyaçlarını karşılayabilecek zamanın ona tanınacağını öğrenmesine ve kendini 
güvende hissetmesine yardımcı olur.

Bağlanmanın en önemli unsuru güven duygusudur. Fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının karşılanacağını bilen bebek önce 
anne-babası ile güvenli bir bağlanma oluşturur, daha sonra bu bağlanma tipi ve anne-baba ile ilişki çocuğun diğer ilişkilerini, 
sosyal yaşantısını, benlik algısını ve dünyaya bakışını şekillendirir.

Güvenli Bağlanma Süreçleri Geleceği Nasıl Etkiliyor?
Erken Çocukluk Döneminde bağlanma sorunları yaşayan bireyler empati kurmada zorluk çekerler, istekleri karşılanmamış, 
reddedilmiş ya da önemsenmemiş olduğunda çocuk da kendini değersiz görme, güvensiz ve özsaygısı az olarak 
görmektedir. Farkedilmeyen çocuk zaman içerisinde yavaş yavaş sosyal ilişkilerinde de karşılık görememe, insanlara 
yönelik güvensizlik ve sıkıntı yaşamaya başlar. 

Anne baba başımız sıkıştığında ya da kötü bir şey yaşadığımızda bize destek vermesini istediğimiz kişilerin başında gelir. 
Biliriz ki, aradığımızda bize destek olacak, varını yoğunu ortaya koyarak elinden gelenin en iyisini yapacak, işte bu destek 
alabilecek olma garantisi insanın kendini daha rahat ve güvende hissetmesine izin veriyor. Hayat karşısında daha dik 
ve emin olabiliyoruz. Bunun tam tersini düşünelim, başımız sıkıştığında ya da olumsuz bir olayla karşılaştığımızda kimin 
bizim yanımızda olacağından emin olamazsak, o zaman attığımız adımları hep daha kontrolcü ve güvensiz atarız, çünkü 
biliyoruz ki bizi kollayacak ve destekleyecek kişinin bizim için neler yapacağından emin değiliz. Korunma ve kollanma 
ihtiyacımız var ve bunu doyuracak kişinin varlığından emin olamadığımızda hep tetikte oluruz ve ilişkilerimizde sürekli 
sorgulamalar yaparak, ilişkiyi ilerletmekte sıkıntı yaşarız. Dünya bizim için daha güvensiz bir yerdir. Ve ilişkilerimizde tam 
olarak bir bağlanma yaşayamayız, çünkü geçmiş deneyimlerimiz bize insanlarla ilişkimizde hep kontrolcü ve güvensiz 
olmayı öğretmiştir.

Çocuk bağımlılık sürecinden bağımsızlık sürecine doğru büyüyüp, ilerlerken ona sağlıklı şekilde rehberlik etmek, sevildiğini 
ve karşılıksız olarak ihtiyaçlarının karşılandığını hissettirmek çocuğa dünyanın güvenli bir yer olduğunu öğretir, bu da 
bağımsızlaşma sürecinde daha hızlı ve rahat sürece girmelerine fırsat tanır. Güvenli bağlanma, rahat bağımsızlaşma 
sürecinin temelini oluşturur.

Kaynak:   -Bebeklik Dönemindeki Bağlanma Sürecine Genel Bir Bakış (A.Ş. Soysal, Ş. Bodur, E. İşeri, S. Şenol)
-www.cocukludunya.com

YETİŞİN ÇOCUKLAR
Çocuklarımız için her şeyi “doğru” yapmanın reçetesini ararken çoğunlukla kendimizi 
strese boğuyoruz. Bu gerçeklikten yola çıkan Prof. Dr. Selçuk Şirin, 20 yıl süren akade-
mik çalışmaların bir ürünü olan Yetişin Çocuklar’da ebeveyn ve eğitimcilere sesleniyor. 
Şirin, bu kitapla özellikle “mükemmel ebeveynlik” baskısını hissedenlere bilimsel ve yalın 
bir yaklaşımla iç ferahlatıcı bir başucu kitabı sunuyor. Bu kitap çocuk yetiştirirken somut, 
uygulanabilir çözümler arayan herkese çok iyi gelecek! 

Bebeklerle ilk diyaloğu nasıl kurmalıyız?

Erken yaşta zihinsel gelişimi desteklemek için ne yapmalıyız?

Disiplin ama nereye kadar?

Çocuklara ikinci dil öğretmenin ideal yaşı nedir?

Tatilde öğrenme kaybı nasıl önlenir?

Çocukları ekran bağımlılığından nasıl koruyabiliriz?

Ergenlerle sağlıklı diyaloğun formülü nedir?

Okul tercihinde nelere dikkat etmeli?

Gençleri hangi adımlar zirveye taşır?

Okulöncesinden ergenliğe, Türkiye ve dünyada pek çok bilimsel çalışmaya imza atan, ABD Bilimler Akademisi’nin çocuk yetiş-
tirme komisyonunda görev alan Selçuk Şirin, bu kitabın hikâyesini şöyle anlatıyor: “20 yıl önce yazmayı tasarladığım bu kitabı 
ve notlarımı kendi çocuklarımı yetiştirmeye başlayınca rafa kaldırdım. Çünkü ebeveyn olmak, çocuk gelişimi üzerine bildiğim 
her şeyi temize çekmemi sağladı. Şimdi pratikle terbiye edilmiş kuramsal bilgileri paylaşma zamanı. Bu kitapta, içime sinmeyen 
hiçbir şeyi okura önermiyorum.“

Umut, çocukların kuracağı dünyada! Yetişin çocuklar…

KİTAP ÖNERİMİZ

ÇOCUKLUK (BOYHOOD)
Yönetmen Richard Linklater’ın, 2002 yılından beri her sene 4 oyuncusuyla buluşarak 
çektiği Çocukluk’un Çekimleri 12 yıl sürdü. Ellar Coltrane’in canlandırdığı Mason adlı bir 
çocuğun ilkokul yıllarından koleje girmesine kadar olan süreçteki büyümesine tanıklık 
ettiğimiz film, onun bir yandan boşanmış anne ve babasıyla yaşadıklarına odaklanırken, 
bir yandan da Linklater’in kendi kızı Lorelei Linklater’ın canlandırdığı sinir bozucu kız 
kardeşi Samantha ile olan ilişkisini beyaz perdeye aktarıyor. Mason’a çocukluktan er-
genliğe geçişteki 12 yıllık yolculuğunda eşlik ettiğimiz Çocukluk; bize hiç çaktırmadan 
deneyimin, büyümenin, değişen ve kaçan anların benzersizliğini anımsatıyor. İzlemenizi 
tavsiye ederiz.
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