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Vahşi Batı’nın en yalnız kovboyuna 
arkadaşlık etmeye gittik

Bizim Dolap’ın “çizgi roman anla-
tıcısı” ve “çizgi roman methedicisi” 
Yıldıray’dır. Okuyanlarınız bilir, bun-
dan önce onun defalarca çizgi ro-
manlardan bahsettiğine tanık olduk. 
Benim de çocukken ondan farkım 
yoktu. Çocukken okuduğumuz çizgi 
romanlarda Yıldıray’la genelde farklı 
beğenilerimizin yanı sıra, ikimizin de 
okuduğu kitaplar vardı elbette. Red 
Kit ya da özgün adıyla Lucky Luke de 
bunlardan biri. İşte bu yüzden Red Kit 
sergisini mutlaka görmemiz gereki-
yordu. Biz de gittik ve anında çocuk-
luğumuza ışınlandık.

Yapı Kredi Kültür Merkezi’nde 10 
Mayıs’ta açılan “Red Kit İstanbul’da” 
sergisi, Vahşi Batı’nın en ünlü ve en 
yalnız kovboyunu ayağımıza getir-

di. Sergi içeriğine geçmeden önce, size 
ortamdan söz etmeliyim. Daha bina-
ya girer girmez, merdivenin yanında-
ki duvara iliştirilmiş bir posta arabası 
gözünüze ilişiyor. Merdivenleri çıkarken 
bu kez ev sahibi Red Kit’i görüyorsunuz. 
Kovboyumuz gölgesinden hızlı silah çek-
mekle meşgul... Fuayeye varınca, Red 
Kit karelerinde belki yüzlerce kez gördü-
ğünüz çift kanatlı salon kapısı sizi içeri 
davet ediyor. Salon kapısının önünde 
bir an durun ve içeride canlandırılmış 
Vahşi Batı kasabasının tadını çıkarın. 
İçeriden Red Kit’in şarkısını duyacaksı-
nız. Bakalım siz de benim gibi her an 
bir toz kümesi uçarak geçecekmiş, pu-
suya yatmış Daltonlar’larla burun bu-
runa gelecekmiş ve kemiğini gömmeye 
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ı çalışan Rintintin’i görecekmiş hissine 
kapılacak mısınız? 

Sergide Red Kit ve Düldül’ün yanı sıra 
Daltonlar, Rintintin, Billy the Kid, Ca-
lamity Jane ve Red Kit maceralarında 
karşımıza çıkan başka kahramanlar 
tek tek tanıtılıyor. Beni Red Kit albüm-
lerinde çok etkileyen bir şey vardır: 
Zaman zaman cildin sonuna orijinal 
bir gravür ya da fotoğraf eklenir. Çiz-
gi öykülerden birinde rastladığınız bir 
karakterin aslında gerçekten yaşamış 
bir insan olduğunu görürsünüz. Sergi-
de de benzer bir durum vardı. Özellikle 
Billy the Kid’in ve Calamity’nin yaşamı-
nı anlatan panolar benim için çok etki-
leyiciydi.

http://www.birdolapkitap.com/biz-kimiz/
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Serginin en çarpıcı yanlarından biri de orijinal Red Kit çizim-
lerini görmek oldu. Red Kit’in efsanevi çizeri Morris’in son 
derece temiz ve kusursuz çizgileri karşısında etkilenmemek 
mümkün değil. Sergide bir yandan Morris’in bir diğer efsa-
ne olan Goscinny’yle giriştiği Vahşi Batı macerasını, diğer 
yandan 1940’lardan günümüze uzanan süreçte çizgi roman 
endüstirsinin  nasıl yol aldığını takip edeceksiniz. Red Kit’in 
çizgisel üslubunun gelişimini izlerken, Düldül’ün, Rintintin’in 
karakterini tanıyacak, Red Kit’in sigarayı bırakıp nasıl saman 
çöpüne geçtiğini, çizgi romanlardaki “öldürme” eyleminin 
nasıl son bulduğunu da öğreneceksiniz. Salon içine dağılmış 
vitrinlerdeyse Red Kit’in farklı baskılarına göz atabilirsiniz. 

“Red Kit İstanbul`da” sergisi, 17 Haziran’a kadar açık kala-
cak. Sergi salonunun fuayesinde Red Kit, Düldül, Rintintin, 
Calamity Jane ve Daltonlar’la hatıra fotoğrafı çektirmeyi sa-
kın unutmayın!
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“R. Goscinny, Düldül ve Morris”

Dolap kapağı Banu 

mailto:banu@birdolapkitap.com
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http://www.redhouse.com.tr/product_detail.asp?product_id=499
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Ne yazık ki şiddet, günlük yaşamımızın bir parçası. Özel-
likle son yıllarda kadınlara yönelik gerçekleşen şiddet olay-
ları, haber bültenlerini korku filmine çeviriyor. Bu fiziksel 
şiddetin yanında, bir de etrafımızda her an gerçekleşen 
duygusal şiddet var. Şiddeti tamamen ortadan kaldırmak 
mümkün olmasa da, çocuklar için ne yapılabileceğini 
düşünmeden edemiyoruz. Bu hafta size, çocukların sos-
yal-duygusal becerilerini geliştirmeyi ve şiddeti önlemeyi 
hedefleyen ve 26 ülkede uygulanan 2. Adım Programı’nı 
Türkiye’ye uyarlayan ve uygulayan Günce Danışmanlık’tan 
Suzi Levi Mizrahi ile yaptığımız söyleşiyi 
sunuyoruz. 

Programı Türkiye’de uygulamaya na-
sıl karar verdiniz? 

2008 yılında çocuklarla yürütülen grup 
çalışmaları hakkında yaptığımız bir 
araştırma sonucu İkinci Adım progra-
mını geliştiren bir sivil toplum kuruluşu 
olan Committee for Children’ın (CFC) 
web sitesi ile karşılaştık. Programı 
Türkiye’ye adapte etmeden önce Seattle’da eğitime katıl-
dık. Eğitim tamamlanınca, pilot çalışmaya başlamak için 
partnerlik başvurusunda bulunduk. 

Programı Türkiye’ye uyarlama sürecini nasıl yürüttü-
nüz? 

Başvurumuz kabul edilince, çeviri ve adaptasyon süreci 
başladı. Her bir sınıf için, kartlar Türkçeye çevrildi; kontrol-

leri yapıldı. Türk kültürüne uymayan öğelerde değişiklikler 
yapıldı.

2009 yılında pilot çalışmalara başladık ve ilköğretim 1 ve 
5. sınıflar düzeyinde tüm sınıfları tamamladık. Pilot çalış-
malar sürerken, bir yandan da ders kartlarında yer alan 
ve orijinali siyah beyaz olan çocuk resimlerini Türk çocukla-
rıyla ve renkli olarak yeniden çektik. 

Bu süreçte bizi en çok zorlayan şey, hâlâ istediğimiz şekle 
getiremediğimiz videolar oldu. Her 
sınıf düzeyinde, tüm sene için üç adet 
video var. Bir video çekim denememiz 
oldu; ama istediğimiz kaliteye ulaşa-
madığımız için tüm videolara dublaj 
yapılmasına karar verdik. Önümüz-
deki dönemlerde, videolarla ilgili bir 
çalışma yapmayı düşünüyoruz. Pilot 
çalışması sırasında, uygulama yapan 
öğretmenler ile bir araya gelip değer-
lendirmeler yaptık. Onların geribildi-
rimlerine göre de değişiklikler yapıldı.

Bu sene, okul öncesi döneme yönelik de çalışmaya başla-
dık. Şu sıralarda okul öncesi dönemin çevirilerine devam 
ediyoruz.

Program nerede ve nasıl uygulanıyor?

İkinci Adım programı orijinal olarak okul öncesi dönemden 
(3-4 yaş) itibaren ilköğretim 8. sınıf (13 yaş) dâhil olmak 

2. Adım Sosyal-Duygusal Becerileri Geliştirme ve 
Şiddeti Önleme Programı
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http://www.ikinciadim.blogspot.com
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üzere uygulanılan bir program. Program okullarda, sınıf 
ortamında, İkinci Adım Öğretmen Eğitimini almış öğret-
menler tarafından uygulanıyor. Sınıf öğretmenleri tarafın-
dan uygulanması programın etkisini arttıran en önemli 
etken. Öğretmenler, tüm gün beraber oldukları öğrencileri-
ni İkinci Adım dersleri dışında da gözlemleyebiliyor. Bu da 
derslerde öğrenilen becerilerin günlük hayata geçirilmesin-
de yarar sağlıyor.

“Sosyal-duygusal beceriler” ve “şiddet” kavramlarını bi-
raz açıklayabilir misiniz?

Yetişkinler gibi çocuklar da günlük hayatta çözmeleri gere-
ken birçok problemle karşılaşıyorlar. Arkadaşlarının alayı-
na maruz kalabiliyor veya arkadaş grubuna dahil olmakta 
zorluk yaşıyorlar. Şiddet dendiğinde aklımıza genelde fizik-
sel şiddet gelir. Oysa çevremizde duygusal şiddete de sıkça 
rastlarız. 

Çocuklar olumsuz duygularıyla, kendilerine ya da çev-
resindekilere zarar vermeden nasıl baş edebilirler? İkin-
ci Adım bu noktada nasıl devreye giriyor?

İkinci Adım programının temel amacı çocuklara sosyal-
duygusal becerileri kazandırmak ya da var olan beceri-
lerini geliştirmek. Çocuklara empati kurmayı, kendilerini 
sakinleştirmeyi, dürtü kontrolünü sağlamayı, problemlerini 
çözmeyi ve yoğun duygularıyla baş edebilmeyi öğretiyoruz. 
Sosyal-duygusal gelişimini uygun şekilde sürdüren çocuk-
ların olduğu ortamlarda, çocuklar kendilerini kontrol edip, 
empati kurup, problemlere çözüm bulabildikleri için olası 
anlaşmazlıklar önlenmiş, daha az fiziksel ve duygusal şid-
det içeren ortamlar yaratılmış oluyor.

Problem çözmenin ilk adımı nedir? 

Problem çözmenin ilk adımı aslında “sakinleşmek”. Çocuk-
lara önce duygularını tanımayı, ardından güçlü duygular-
la karşılaştıklarında nasıl sakinleşebileceklerini öğretiyoruz. 
Bir sonraki adımda yaşadıkları problemi tanımlamayı 
ve alternatif çözüm yolları düşünmeyi öğreniyorlar. Son 
adımdaysa buldukları çözümlerin adil olup olmadığını, 
işe yarayıp yaramayacağını, başkalarının bu çözümle ilgili 
nasıl hissedeceğini düşünüp değerlendirmeleri ve en uygun 
çözümü seçip uygulamaya geçmeleri bekleniyor. Çocuk-
ların özellikle problem çözmede aktif rol almaları, sorun-
larına kendilerinin çözüm üretmeleri çok kolay bir beceri 
değil. İkinci Adım programı okul öncesi dönemden itibaren 
çocuklara bulundukları yaş dönemi özelliklerine uygun be-
ceriler geliştirmelerini öğretiyor. Süreç içinde bu beceriler 
çocuğun gelişiminin bir parçası oluyor.

Problem çözmeyi öğrenen bir çocuk, nasıl bir yetişkin 
olur? 

Problem çözüp inisiyatif alabilen bireyler hem akademik, 
hem de sosyal alanda yaşıtlarına göre daha ön plandadır-
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lar. Kendi ayakları üzerinde durup, sorumluluklarına sahip 
çıkabilen bir birey hem iş, hem de özel hayatında daha ve-
rimli ve etkili biri olur. Problem çözmek demek hayatın her 
alanında karşılaştığı zorluklarla bir şekilde baş edebilmek 
anlamına gelir. Sağlıklı bireyler sağlıklı toplumları oluştu-
rur. Problem çözme becerisine sahip bireylerden oluşan bir 
toplulukta dürtüsel davranışların ya da sosyal olarak uy-
gun olmayan tepkilerin daha az olmasını bekleriz. 

İkinci Adım, çocuklara yardım etmede yetişkinlere ne 
öneriyor?

Programın belkemiği öğretmenler. İkinci Adım aslında sa-
dece İkinci Adım dersleri sırasında öğrenilmiyor. Çocuklar 
günlük hayatlarında birçok olay ve problem ile karşılaşı-
yorlar. Sınıf öğretmenleri çocukların davranışlarını gözlem-
leyip geribildirimde bulunduklarında program içinde öğ-
retilenlerin günlük hayata geçirilmesi desteklenmiş oluyor. 
Zaten programın ana öğelerinden biri de “Öğrenme Akta-
rımı”. Eğitimde ve her ders kartında, öğretmenlerin öğren-
cilere ne şekilde geribildirimde bulunacakları belirtiliyor.

Öğretmenin bir başka önemli görevi ise model olma. İkinci 
Adım derslerinde öğrenilen becerileri öğretmenin de uygu-
laması, öğrencilerin bu becerileri içselleştirmesi için önemli.

Evlere gönderilen İkinci Adım mektupları, aileyi hem İkinci 

Adım konuları, hem de derste belirlenen problem çözme 
adımları hakkında bilgilendiriyor. Ailelerin de bu bilgiler 
ışığında çocuklarının davranışlarını gözlemleyip geribildi-
rimlerde bulunması, çocuklara kendi davranışlarıyla mo-
del olması becerilerin günlük hayata aktarılmasına fayda 
sağlıyor.

Öğretmenlerin aldığı eğitimden biraz söz eder misiniz?

Sınıf öğretmenleri programı uygulamadan önce yedi saat-
lik bir eğitim alıyorlar. Eğitimde İkinci Adım programının 
dayandığı teorik arka plan ile sosyal-duygusal öğrenme 
becerilerinin önemini, programın içeriğini, çocuklara İkinci 
Adım programını öğretirken dikkat etmeleri gereken nok-
taları, pratik uygulamaları öğreniyorlar. Eğitimin sonunda 
ise okulda İkinci Adım programını yaygınlaştırmak için ne-
ler yapabilecekleriyle ilgili katkıda bulunuyorlar. 

İkinci Adım sisteminde ne tür malzemelerden yararlanı-
lıyor? 

Sosyal ve duygusal gelişim ve şiddet konularında 
sürekli bir araştırma halindeyiz, yaptığımız 

araştırmalar, bulduğumuz farklı yayınları hem 
www.ikinciadim.org sitemizde hem de yaklaşık 15 

günde bir yeni yazı yayınladığımız blogumuzda 
(www.ikinciadim.blogspot.com ) paylaşıyoruz.

http://www.ikinciadim.org
http://www.ikinciadim.blogspot.com
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İkinci Adım programının temelinde ders kartları var. Ders 
kartlarının ön yüzünde o günkü konu hakkında bir fotoğ-
raf; arkasındaysa fotoğrafın küçük bir kopyası, öğretmene 
konu hakkında bilgiler, o haftanın anahtar kelimeleri, ge-
rekli malzemeler, işlenecek konunun öyküsü ve tartışma so-
ruları var. Çocuklardan gelebilecek olası cevaplara da yer 
verilmiş. Öykü ve tartışma bölümünün yanında, etkinlik 
önerileri de yer alıyor. Son bölümde ise konunun özetine, ek 
etkinlik önerilerine ve kitap önerilerine yer veriliyor. Progra-
mın öneri kitaplar listesini Bir Dolap Kitap hazırladı.

Bazı ders kartlarında fotoğraf yerine videoya yer veriliyor. 
Çocuklar, izledikten sonra video hakkındaki sorular üzerine 
fikirlerini belirtiyorlar.

Ders işlenirken her ünitenin bir posteri oluyor. Bu poster 
sınıfta asılı oluyor. Çocuklar ihtiyaç duyduklarında bu 
posterlerden fikirler alabiliyorlar. Uygulama yapan bazı 
okullarda bu posterler aynı zamanda okulun koridorlarına 
da asılmış. Böylece çocuklar derste işlenilen konuları, belir-
lenen problem çözme adımlarını bir kez daha hatırlamış 
oluyorlar. Gerekli durumlarda posterleri göstererek birbirle-
rine de destek oluyorlar.

Türkiye’deki pilot çalışmanın ardından, çocuklarda ne 
tür değişiklikler gözlendi?

Pilot okuldaki rehber danışmanlar, programın uygulanma-
ya başlanmasıyla birlikte çocukların yaşadıkları çatışma-
ları kendi aralarında çözme becerilerinde artış olduğunu, 
rehberlik servisine akranlarıyla yaşadıkları çatışmalar için 
daha az başvurduklarını fark etmişler. Çocukların prob-
lemlerini kendi başlarına çözebilmeleri tam da olmasını 
istediğimiz bir sonuçtu. 

İkinci Adım’ın etkiliğini ölçmeye yönelik, Boğaziçi Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi’nde bir yüksek lisans tezi çalışması da 
yapıldı. Bu araştırmanın sonuçları 2013 yılında paylaşıla-
cak. Uygulamaya bu yıl başlayan bir okulda ise çocukların 
İkinci Adım becerilerini tam olarak kullanamamalarına 
rağmen çatışma durumlarında derslerde öğrendikleri 
becerileri birbirlerine hatırlattıkları, öğretmen ve rehber 
danışmanların dikkatini, çekmiş. “Bak İkinci Adım dersini 
hatırla, sakinleşmek için derin nefes al,” diyerek arkadaşla-
rının zor durumla baş etmesine destek olamaya çalıştıkla-
rını belirtiyorlar.

İkinci Adım Türkiye’nin bundan sonraki adımı nedir?  

En büyük hedefimiz, bu programdan olabildiğince çok ço-
cuğun yararlanması. Sosyal ve duygusal becerileri küçük 
yaşta edinmelerinin ve bu becerileri kullanmalarının birey-
sel katkılarının yanında, toplumsal refahı arttırmaya kat-
kısının da büyük olacağını düşünüyoruz.

İkinci Adım projesi tüm dünyada 26 ülkede yürütülüyor: 

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Amerikan Samoası, Birleşik Krallık, El Salvador, Filipinler, Guam, 
Guatemala, Irak, Kanada, Meksika, Porto Riko, Venezuela, Yeni Zelanda, Şili, İsveç, Danimarka, Finlandiya, 
Almanya, İzlanda, Japonya, Norveç, Litvanya, Slovakya, Grönland, ve Türkiye.
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Yaz sezonu takvim üstünde yaklaşı-
yor da, bir türlü güneş yüzünü gös-
termedi bu hafta. Olsun, yine de ka-
palı havaya inat, biz dışarıya taştık! 
Hatta geçtiğimiz hafta DÜŞEVİ’nin 
ilk “açık hava atölyesini” Bir Dolap 
Kitap’ın kapaklarından Banu’yla 
beraber gerçekleştirdik. Oldukça 
hareketli bir grup çocuğa origami 
öğretmek her babayiğidin harcı de-
ğildir, ama sevgili Banu sağ olsun, 
her zamanki gibi sakin ve keyifli bir 
şekilde üstesinden geldi. Atölyeden 
ayrılırken çocuklar yeni kitap ay-
raçlarını nasıl kullanacaklarını an-
latıyorlardı birbirlerine. Biz de yaz 
için daha zor modelleri de kapsa-

yan 1 aylık 
bir Origami 
Atölye’si dü-
zenlemeyi ko-
nuştuk. Çok 
yakında sizi 
de gelişme-
lerden haber-
dar ederiz.

O k u l l a r ı n 
k a p a n m a -
sına az bir 

süre kala, yaz için çeşitli program-
lar düzenlemeye başladık. Bir nevi 
“mini mini yaz okulu” diye de dü-
şünebilirsiniz. Bunun içinde her za-
man yaptığımız Deney ve Tasarım 
Atölyeleri’nin yanı sıra İngilizce Sa-
nat Atölyesi ve Origami Atölyesi de 
olsun diye hazırlık yapıyoruz. Yazın 
sıcak ve rehavet dolu günlerine bi-
raz ek eğlence, eğlenirken de öğret-
me olsun isterseniz, programımızı 
takip edin deriz.

Düşevi’nde yapılan aktivitelerden, 
yeniliklerden haberdar olmak ister-
seniz, bize e-posta atabilir (duse-
vikitapevi@gmail.com) ve e-posta 
grubumuza ve Facebook’da “Dü-
şevi Kitapevi” grubuna üye olabi-
lirsiniz ya da Twitter üzerinden @
dusevikitapevi adresini takip edebi-
lirsiniz. Ama en güzeli, gelip bizimle 
konuşarak, kitaplar hakkında soh-
bet ederek, düşlerimizi paylaşarak 
mutluluğumuza ortak olabilirsiniz. 
Sizin için haftanın 7 günü açığız.

Okullar kapanmadan son kış sezo-
nu atölyelerimiz için yandaki prog-
rama bakabilirsiniz...

www.dusevikitapevi.wordpress.com  Facebook/ düşevi kitapevi     Twitter/ dusevikitapevi Tel: 0212 322 92 12 (Göktürk)

DÜŞEVİ ATÖLYE PROGRAMI:

26 Mayıs Cumartesi

DENEY ATÖLYESİ (5-10 yaş)- 14.00- 15.00

Karışımlar yapalım, ayrıştıralım, hep birlikte 
maddelerin özelliklerini öğrenelim. Ücret: 40 
TL+KDV

TASARIM ATÖLYESİ (6-12 yaş) - 15.30- 16.30 
Yaratıcı çocuklarınızı çeşitli kumaş ve aksesu-
arlarla dilediklerini tasarlayabildikleri bir 
atölye çalışmasına bekliyoruz. İster bebekleri-
ni alıp gelsinler onlara kıyafet tasarlasınlar, 
ister kendilerine çanta, odalarına asmak için 
süs eşyası ya da taç, toka yapsınlar. Ne ter-
cih ederlerse etsinler, hocamızın portatif dikiş 
makinesinde diktiği tasarımlarını yanlarında 
alıp götürebilecekler. Ücret: 40 TL+ KDV

mailto:dusevikitapevi@gmail.com
mailto:dusevikitapevi@gmail.com
www.dusevikitapevi.wordpress.com
www.dusevikitapevi.wordpress.com
https://www.facebook.com/groups/dusevikitapevi/?ref=ts
https://twitter.com/#!/dusevikitapevi
www.dusevikitapevi.wordpress.com
www.dusevikitapevi.wordpress.com
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Bu cümleler sizin olmasın! Bunu isteme-
yiz değil mi? Ama çocuklu herkes bir se-
yahat macerası yaşamıştır. Bu konuda 
hemfikiriz sanırım. Bu maceralardaki so-
runların tek olumlu yanı ise bir sonraki 
seyahat için ders çıkarmamızdır. Siz de 
çocukla seyahat deneyimlerinizi ve çö-
zümlerinizi Facebook ve Twitter sayfa-
mızdan bize yazın ki, yaklaşan yaz mev-
siminin tadını çıkarmaya başlayalım.
Ama şimdi çocukla seyahate nasıl çıkılır 
bir bakalım!

“Baby on board!”
Açıkçası çocuklarla kendi aracınızla se-
yahate çıkmak cesaret işi. Öncelikle bu-
nun için tebrik ediyoruz sizi. Bu seyahate 
başlamadan önce bir kontrol listesi ha-
zırlamanızı öneririz. İşte kontrol listenize 
yardımcı olacak ipuçları!

• Boyu 135  cm’nin, ağırlığı da 36 kg’ın 
altındaki (12 yaş) çocukların oto gü-
venlik koltuklarında seyahat etmeleri 
zorunlu hale getirildi. Bu bilgiyi unut-
mayın. 

• Mümkünse çocuğunuzla birlikte arka 
koltukta seyahat edin. 

• Çocuğunuzun tüm ihtiyaçlarını tek 
bir çanta içinde toplayın ve bu çan-
ta yol boyunca elinizin altında olsun.

• Gerekli olacak olan ilaç, krem vb. me-
dikal ihtiyaçları bir arada ve çantanı-
zın içinde bulundurun.

• Çocuğunuzu yol tutması olasılığına 
karşı kusma torbası hazırlayın ve ko-
lay ulaşılır bir yere koyun.

• Her ne kadar yol boyunca mola vere-
cek olsanız da, mola yerleri arasında 
çocuğunuzun seveceği meyve vb. yi-
yecekleri yanınıza alın.

• Yolculuk süresince tuzlu gıdalardan 
uzak durarak, fazladan su tüketimi-
nin ve dolayısıyla fazladan mola ihti-
yacının önüne geçebilirsiniz.

• Temizlik ihtiyaçları için havlu kağıt, 
ıslak mendil gibi ürünleri yeterli mik-
tarda yanınızda bulundurun.

• Gündüz yolculuk yapacaksanız ve 
hava sıcaksa, koltuklara sermek üze-
re çarşaf, havlu gibi serin tutabilecek 
kumaşları bulundurmak yararlı ola-
caktır.

• Gece yolculukları için ise yanınıza ço-
cuğunuz  uyurken kullanabileceğiniz 
bir örtü veya battaniye alabilirsiniz.

Çocuklar elimizde, çantalar belimizde, 
biz gideriz tatile hey tatile!
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“Ayy gelene kadar bir dakika 

durmadı. Arabanın içinde delirtti 

beni”
“Çocuklar yüzünden yarım saatte bir çiş molası verdik.”

“Hiç susmadı, ağlamaktan 

perişan oldu. Bütün otobüse 

de rezil olduk.”
“Biberonu almayı unutunca, 
uçakta fazla biberonu olan var 
mı diye bile sordum vallahi!”

mailto:umut@birdolapkitap.com


• Emzirme dönemindeyseniz, çocuğu-
nuzu araç içinde emzirmeniz gereke-
bilir. Bunun için oturduğunuz camı 
kapatacak bir miktar kumaşa ya da 
göğsünüzdeki çocuğunuzun üzerine 
örtebileceğiniz genişçe bir tülbente 
ihtiyaç duyabilirsiniz.

• Çocuğunuzu oyalamak için tek par-
çadan oluşan oyuncakları yolculuk sı-
rasında yanınıza alabilirsiniz. Böylece 
araç içinde kaybolan oyuncak paniği 
yaşanmaz.

• Yolculuk sırasında çıkan çöpleri bi-
riktirmek için yanınıza poşetler alın. 
Böylece araç içerisinde fazladan da-
ğınıklılığı ve kirliliği önlemiş olursu-
nuz.

• Yanınıza çocuk kitapları almayı unut-
mayın. Onlara kitap okumanız yolcu-
luğunuzu keyifli hale getirecektir.

• Farklı yaş gruplarına göre hazırlan-
mış oyun kartlarından çantanıza bir 

tane atın.Çocukların araç içerisinde 
sizin gibi uzun süre yolculuğa daya-
namayacağını bilin. Sık sık mola ve-
rin.

• Yolcuğun çocuklar için daha sıkıcı ve 
yorucu olduğunu unutmayın. Yolcu-
luk sırasında çocuklara karşı anlayış-
lı, sabırlı ve kararlı olun.

Çocukla uçmak...
Uçak yolculuklarını otomobil ile yaptığı-
nız yolculuklardan daha konforlu olarak 
düşünebilirsiniz. Ama çocuklarla yapılan 
bir uçak yolculuğu tahmin edilmeyen so-
runlar çıkarabilir. Örneğin, okyanus aşı-
rı uçuşlarda istediğiniz zaman mola ver-
mek gibi bir şansınız olmayacaktır. Ama 
dikkatli bir planlama ile bu sorunların 
da önüne geçebilirsiniz.

• Araçla yolculukta bahsettiğimiz ihti-
yaçlar çantasını burada da hazırla-
manız yararlı olacaktır.

• Hatta uçak yolculukları için bu çan-
tanın içeriğini biraz daha genişlet-
meniz gerekebilir. Çünkü olası rötar-
ları da düşünmek gerekir.

• Çocuklarınızın yaşına göre ayrı koltuk 
almanız gerekip gerekmediğini kont-
rol edin.

• Daha rahat bir yolculuk için koridor 
tarafında koltukları tercih edin.

• Çocuğunuz yemek konusunda seçiciy-
se, uçak menülerinde sıkıntı yaşama-

mak için yanınıza küçük aperatifler 
alabilirsiniz.

• Yanınızda kalkış ve inişlerdeki kulak 
sorunlarının çözümü için emzik ve bi-
beron, daha büyük çocuklar için sa-
kız bulundurun.

• Çantanızda kitap, oyun kartı gibi 
ağır olmayan ama çocuğunuzun dik-
katini çekecek malzemeler alabilirsi-
niz. 

Hangi araçla ya da nereye gidiyor olur-
sanız olun, çocuklar seyahati bir ulaşım 
biçimi gibi değil, birçok şey öğrendikleri 
yeni bir deneyim olarak algılar ve yaşar-
lar. Bu deneyimin külfete dönüşmemesi 
için yapılacakları planlamak yeterli ola-
caktır. Ayrıca çocuklara seyahatiniz ve 
yol hakkında bilgiler vererek onları ha-
zırlayabilirsiniz.
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Hangi araçla ya da nereye 
gidiyor olursanız olun, çocuklar 
seyahati bir ulaşım biçimi gibi 
değil, birçok şey öğrendikleri yeni 
bir deneyim olarak algılar ve 
yaşarlar. Bu deneyimin külfete 
dönüşmemesi için yapılacakları 
planlamak yeterli olacaktır. 
Ayrıca çocuklara seyahatiniz ve 
yol hakkında bilgiler vererek 
onları hazırlayabilirsiniz.
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