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1970 yılında Çanakkale – Biga’ da doğdu. İlk-orta ve lise eğitimini Biga’ da tamamladıktan 

sonra 1993 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesini bitirdi. İş hayatına İstanbul’ 

da insan kaynakları uzmanı olarak başladıktan sonra, uzun bir süre Çanakkale’ de rehber 

öğretmenlik yaptı. 2008 yılında 4 psikolog arkadaşıyla Terapim Eğitim ve Psikolojik 

Danışmanlık merkezini kurdu. Çanakkale Dardanelspor ve Çanakkalespor Futbol okullarında 

sporculara yönelik çalışmalalar yaptı. Halen Özel Barbaros Polikliniğini, , Alara Kreş’in  

Psikolojik danışmanlık görevini yürüten Şahintürk bir kız çocuk babasıdır. 

2019 Haziran ayında yayınladığı ÇOCUĞUM ZEKİ AMA ÇALIŞMIYOR isimli kitabı 

satıştadır.  

Çanakkale Olay Gazetesi köşe yazarlığı da yapan Şahintürk’ ün İlgi alanları arasında ergenlik 

psikolojisi ve öğrenme psikolojisi vardır.  
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SEMİNERLER 

Türk Eğitim Sisteminde öğrenci başarısının sınavlarla ölçülüyor olmasını nedeniyle bir üst 

eğitim kurumuna geçişlerin de merkezi sistem sınavlarla gerçekleşmesi binlerce öğrencinin 

sınavlara hazırlanması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır.  

Bu durum öğrencilerin yaşam dönem özellikleri düşünüldüğünde kişilik gelişimlerine, sosyal 

gelişimlerine olumsuz etkileri olmakta, ailelerin de çocuklarının geleceklerini düşündükleri için 

iyi bir gelecek için nitelikli bir eğitim alma zorunluluğu nedeniyle duydukları kaygı 

gençlerimize yansımaktadır. 

Sınavlara hazırlanan gençlerimizin ve ailelerin duydukları kaygıyı hayatlarına en az düzeyde 

hissetmeleri bazı durumlarda çok zor olmaktadır. Bu seminerlerin çoğu zaman uzman yardımı 

alma gereği duyan gençlerimize ve ailelerine bu süreçte sağlıklı iletişim kurma ve kendi 

farkındalıklarını arttırabilmeleri için düzenlenebileceği belirtmek isterim. 

 

Adı geçen seminerler : 

 

1. ÇOCUĞUM ZEKİ AMA NEDEN ÇALIŞMIYOR ? (ÖĞRENCİ BAŞARISINA 
AİLENİN KATKISI): Ebeveynlerin çocuklarının akademik başarısına katkılarının 
irdelenmesi, sınavlara hazırlık sürecinde anne babaların olumlu tutum ve davranış 
geliştirmesine destek amaçlı seminer.  
 

2. BAŞARI VE MOTİVASYON: ( Öğrenciye yönelik )Sınava hazırlık sürecindeki 
öğrencilerin, hazırlık döneminde karşılaşacakları motivasyonel ve psikolojik sorunların 
çözümüne yönelik seminer. 
 

3. ÇOCUKTA DİSİPLİN (ÖDÜL MÜ CEZA MI) : Okul öncesi ve ilköğretim 
dönemindeki çocukların istendik davranış geliştirebilmeleri için uygulanabilecek disiplin 
yöntemleri içerikli seminer. 

 
4. ÇOCUK İSTİSMARI : Ailelerin ve çocukların her geçen gün daha fazla rahatsızlık 

duyduğu bir konu olan istismarın çok yönlü incelenmesi ve çocuklar üzerindeki 
psikolojik etkilerinin değerlendirilmesi amaçlı seminer. 
 

5. ÇOCUKLARDA GÖRÜLEBİLECEK PSİKOLOJİK SORUNLAR (Tüm veliler ) :  

Çoğu zaman ailelerin fark edemediği sorunların tanıtımı ve çocuklarını hangi durumlarda 

bir uzmana götürmeleri gerektiği içerikli seminer. 

6 .STRES YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROL(Tüm veliler ve eğitmen kadrosu) : 

Günlük yaşamda karşılaşılan olumsuz duygu tetikleyicileri ile yüzleşmeyi öğrenme ve daha 

etkin bir duygu yönetimi amaçlı seminer. 



Yukarıda detayları verilen seminerlerin fiyatları her oturum başına 3.000 TL (KDV Hariç) 

olarak belirlenmiş olup tarih konusunda karşılıklı mütabakat sağlandıktan sonra 

uygulanabilmektedir. 

 


