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Farklıyız,
farkındayız,

bize
uğramadan

karar
vermeyin!

Grup Eğitiminin Önemi Özel Öğrenme Güçlüğü Özel Çocuklarda
Cinsel Gelişim

Salya Kontrol
Bozukluğu ve Tedavisi
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Önsöz

Gelişim ve  
Eğitimde 
“ BABA” faktörü

‘’Meğer candan öte can varmış, 
onun adı EVLATMIŞ’’ sözüyle 
başlayalım yazımıza.

Bilim adamlarının çocuklar üzerinde yaptıkları araştırmalar gösteriyor ki;

Babalar tarafından ilgilenilen ve sevilen çocuklar;

Babayla sağlıklı ilişkisi olmayan, yeterli ilgi ve sevgiyi görmeyen 
çocuklarda ise;

DEĞERLİ BABALAR…

Çocukların annenin yakın ilgisine 
ve şefkatine ne kadar ihtiyaçları 
varsa, babalarının da yakın ilgi ve 
şefkatine  ihtiyaçları vardır.

Aileyi oluşturan her birey 
(anne-baba-çocuk) birbirlerini 
etkilemektedir. Bu etkileşimde 
annenin önemli rolü olduğu kadar, 
babanın da önemli rolü vardır. 

Baba; çocuklar için dış dünyanın 
temsilcisidir, ailenin toplumla 
ilişkilerini kuran bir köprü 
konumundadır. Çocuğun 
sosyal gelişiminde ve özgüven 
kazanmasında önemli  katkı sağlar.

ALİ GÜLENÇ
KURUM MÜDÜRÜ

Duyusal açıdan daha dengeli, kendileri ile barışık, empati duyguları gelişmiş, arkadaşları ile 
uyumlu, okulda daha başarılı, daha az öfkelenen, özgüvenleri yüksek, liderlik özelliği gelişmiş, 
çoğu mutlu ve huzurlu, dünyaya daha pozitif açıdan bakan çocuklar oldukları tespit edilmiştir.

Uyum ve davranış problemleri, özgüven eksikliği, cinsel kimlik bozuklukları, öfkeli bir kişilik 
yapısı ve depresyon-alkol - madde bağımlılığı gibi olumsuz etkilerin görülme sıklığının arttığı 
görülmüştür.

Özellikle erkek çocuklar için baba, kişilik gelişiminde kendisi ile özdeşleştirdiği modeldir. Erkek 
çocuk babasının aynasıdır. Babayla yaşanan ilişki, ileriki yıllarda erkek ve kız çocukların cinsel 
kimliklerinin gelişiminde önemli rol oynar. Erkek çocuk cinsel kimliğini tanımak için babasını 
örnek alır ve taklit eder.

Güçlü ve sağlıklı bir baba-kız ilişkisinde baba modeli kız çocukları için karşı cinsin 
temsilcisidir. Kız çocuğuna karşı cinsi tanıması konusunda ipuçları verir, karşı cinse duyduğu 
güveni arttırır. Kız çocuğu ileride özgüveni yüksek, karşı cinsle sağlıklı ilişkiler kurabilen, 
kendini rahatça ifade edebilen liderlik vasfı olan ,hayata karşı daha pozitif birey olarak 
yaşamını sürdürürler.

Çocuğunuz annesiyle olduğu gibi, babasıyla da yakın  sıcak bir ilişki kurabilmeli ve üzüntü-
sıkıntı ve mutluluğunu paylaşabilmelidir.

 Babaların, çocuğun gelişimine olan katılımları arttıkça çocukların sosyal becerileri, kendilerine 
güvenleri ve kendilerini kontrol etme yetileri de iyileşir. Babası ile bağları kuvvetli olan 
çocukların ergenlikte riskli davranışlar gösterme eğilimleri oldukça azalır.
Oysa babasının kendisinden uzak olduğunu hisseden çocuklar, babalarıyla aralarında bir 
mesafe olması gerektiği mesajını alırlar ve bu tablo babalarına ihtiyaç duyduklarında gerekli 
desteği talep etmeleri konusunda çekingen kalmalarına neden olabilir. Öyle bir durumda 
çocuklar bu desteği başka kaynaklardan arama yoluna gidebilirler.

Özellikle küçük yaşlarda , babalarıyla duygusal anlamda yakınlaşamayan çocukların ergenlik 
dönemlerinde daha büyük sorunlar yaşadıkları ve bu dönemin zorluklarıyla baş etme 
konusunda daha yetersiz kaldıkları bir gerçektir.

Aile ile birlikte geçirdiğiniz zamanlar elbette olacaktır. Ancak çocuğunuzla  baba çocuk olarak 
yalnız kaldığınızda etkileşim daha fazla olmaktadır.Bu nedenle  çocuğunuzla bir baba olarak  
teke tek konuşmak ve vakit geçirmek için fırsatlar yaratın.

 Baba çocuk arasındaki ilişki ,birlikte geçirilen zaman ile değil,birlikte geçirilen zamanın 
ne kadar kaliteli olduğuna bağlıdır.Kısıtlı zaman dilimleriniz olsa bile,çocuğunuzla birlikte 
yaptığınız, zevk aldığınız etkinlikleri arttırmaya çalışın.Yaş farkı ne olursa olsun aranızdaki 
paylaşım çok önemlidir.Örneğin birlikte maça gidin, spor yapın, sinemaya gidin, kitap okuyun, 
sevdiği bir müzik parçasını birlikte dinleyin, sevdiği bir diziyi birlikte seyredin vb.

Sizi tanımasına fırsat verin,örneğin çocuğunuzu bir günlüğüne de olsa kendi iş yerinize 
götürün. Gününüzün nasıl geçtiğiyle ilgili bilgi verin. Bu hem çocuğunuzun sizi anlaması hem 
de değer verildiğini hissetmesi açısından önemlidir.

Çocuğunuza doğru model olun. Söylemlerinizle değil yaptıklarınızla model olun. Disiplini 
sevgi ile oluşturun. Her koşulda onu sevdiğinizi belirtin. Değer verdiğinizi, onu önemsediğinizi 
davranışlarınızla gösterin. Fikirlerini dinleyin. Çocuğunuzla ilgili karar verirken onların 
görüşünü alın. Verdiğiniz sözü tutmaya çalışın, yerine getiremiyeceğiniz sözü vermeyin. 
Başkalarının yanında eleştirmeyin.

Çocuklarınızdan övgüyü eksik etmeyin, çocuğunuzu övmeniz gerektiğinde seninle olmaktan 
mutluyum, harikasın, başarıyorsun gibi içten ve cesaret verici kelimeler kullanın.
Çocuklarınızın özel günlerinde (doğum günü, veli toplantısı, ödül töreni, karne alma vs.) onların 
yanında olmaya çalışın. Çünkü bu tür özel günler çocuklar için çok önemlidir, çocuklarda 
önemli kalıcı izler bırakabilir.

ÖZETLERSEK; Çocuklarıyla sağlıklı ilişki içinde olan ve sevgi dolu olan baba, tek cümleyle 
akademik, sosyal, davranışsal ve duygusal alanlarda daha başarılı bir çocuk yetiştirmeye katkı  
sunar… KATKI SUNABİLMEK DİLEĞİYLE..SAYGILAR...



İÇİNDEKİLER

“Çocuklarımızla sağlıklı bir iletişim kurmayı başarabilmek için; onların duygu, 
düşünce ve davranışlarının nedenlerini iyi anlamamız ve onlara nasıl bir 
davranış yöntemiyle yaklaşacağımızı iyi tespit etmemiz önemlidir.“

Bültenimizin kış sayısıyla sizlerleyiz. Bu sayımız yine sevgi ve bilgi 
dolu. Kıymetli ve faydalı bilgiler ve paylaşımlarla sizlere ışık tutmak için 
titizlikle hazırladık. Beğenilerinize sunuyoruz. Ve yine çocuklarımız ve 
yine siz diyoruz. 

Şüphesiz her anne baba için hayatındaki en önemli şey çocuğudur. 
Çocuk öyle bir hazine, öyle bir hediye, öyle bir nimettir ki; yavrumuz 
bizi üzer affederiz, kızdırır o gülünce her şeyi unuturuz, yorar ama 
ona bir şey olmasın diye dünyanın yükünü sırtımızda taşırız. Bazen 
karşılarında kendimizi o kadar çaresiz hissederiz ki, hangi çözüme 
sarılacağımızı şaşırırız. Bazen güldürür, bazen ağlatır, bazen biraz 
sussa da kafamı dinlesem deriz, bazen yanımda olsa da biraz 
koklasam sevsem deriz. Çocuğumuzla ilgili planlar yaparız, sonra tek 
canı sağolsun da her şey hallolur deriz.

Beni geçsin, benden iyi olsun, ben yapamadım o yapsın, ben 
yaşayamadım o yaşasın derken…boynuz kulağı geçerde farkında bile 
olmayız. 

Çocuklarımızla sağlıklı bir iletişim kurmayı başarabilmek için; 
onların duygu, düşünce ve davranışlarının nedenlerini iyi anlamamız 
ve onlara nasıl bir davranış yöntemiyle yaklaşacağımızı iyi tespit 
etmemiz önemlidir.  Onların bizlere gerek sözel gerek beden diliyle 
verdikleri mesajları iyi algılamak gerekmektedir. Bu mesajları doğru 
algılayan ebeveynler çocuklarıyla doğru iletişim kurmayı da başarmış 
demektir.  Çocuklarımız elbette birbirinden farklıdır.  Önemli olan 
onların bu farklılıklarıyla neleri başarabileceklerine odaklanmaktır. 
Onlara inanıp güvenelim. Başarı işte tam da biz onları farkettiğimizde 
gerçekleşecektir.

Çok sevdiğmiz yavrularımızı en iyi şekilde yetiştirmek hepimizin 
hayalidir.  Sımsıkı sarılalım o halde bu hayale. Gönüllerimizin istediği 
bu dilek, en güzel gerçeğimiz olsun  mu?....Olsun!!! 

Grup Eğitiminin 
Önemi

İlk defa özel çocuğa
sahip olduğunu
öğrenen ailelerin
verdiği tepkiler

Özel Eğitimde Hastane ve
Ram Aşamasında
Neler Yapılmalı ?

Özel
Öğrenme Güçlüğü

Özel Gereksinimli
Çocuklarlarda
Cinsel Gelişim

Salya
Kontrol Bozukluğu
ve Tedavisi

Sayfa 05

Sayfa 07

Sayfa 10

Sayfa 11

Sayfa 12

Sayfa 13

Merhaba Kıymetli Okurlarımız,

AYSUN ELMAS
SOSYOLOG/HALKLA İLİŞKİLER

Editör’den AYSUN ELMAS | SoSYoLog/HALkLA İLİşkİLEr
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İyi günde 
kötü günde 

velilerimizle 
hayatı 

paylaşıyoruz. 

Kar; bir çift 
eldiven, ya da 
içimizdeki çocuk, 
ya da sevgiyle 
bakan bir çift 
gözdür.
Dışarıya kar 
yağarken içimizde 
çiçekler açtı.



grup Eğitiminin Önemini 
Biliyor musunuz?

Çocuğun dil gelişimi doğumdan itibaren izlendiğinde 
doğuştan getirdiği bir ses kapasitesinin olduğu 
görülmektedir. Doğumdan sonraki ilk aylarda bebek 
ağlama, gülme, hıçkırma, bağırma gibi kendiliğinden 
birtakım sesler çıkartırken, dışardan işittiği sesleri de 
taklit etmeye başlar. Ses taklitleri, hece tekrarları ve 
ilk sözcüğün söylenmesi gibi dil gelişimindeki belirgin 
aşamalar izlenerek, çocuğun konuşulanları anlaması ve 
konuşmaya başlaması gerçekleşir. Çocuk olgunlaştıkça 
konuşma üzerindeki denetimi artmakta, bunun yanı sıra 
çevrenin ve eğitimin gelişim üzerindeki etkisi de önem 
kazanmaktadır.

Çocuğun konuşması yaşından beklenenden çok geri 
ya da konuşma gelişimi açısından çok daha yavaşsa, 
o çocuğun konuşması gecikmiş konuşma olarak 
adlandırılır. 

Çocuğun konuşmasının neden geciktiğini öğrenmek 
alınacak önlemler konusunda bir fikir verebilir. Zihinsel 
yetersizlik temel becerilerin gelişimini geciktirebilir, hatta 
engelleyebilir. Yarık damak gibi konuşma organlarında 
oluşan bir problem doğrudan dil ve konuşma gelişimini 
geciktirebilir. Fiziksel yetersizlik, işitme kaybı ve görme 
özürü gibi bazı duyusal kayiplar, erken dil ve bilişsel 
gelişim için önemli olan deneyimleri engelleyebi lir, bu 
durumda da çocuk çevrenin ve duyuların zengin kay- 
nağından ve sonuç olarak bilgiden yoksun kalabilir.
Bazen çocuğun geçmişinde veya çevresinde, 
konuşmasındaki gecikmeye etki edecek herhangi 
bir neden görülmeyebilir. Bazen de bir çok problem 
vardır. Fakat hiç biri dilde gecikme yaratacak kadar 
önemli ya da şiddetli değildir. Çocuk her nedense 
konuşmamaktadır. Bu konuşmalarında gecikme olmuş 
bir çok çocuk için geçerlidir.

Gecikmiş konuşma  derece ve tür olarak çok değişiklik 
gösteren bir dil ve konuşma güçlüğüdür. Tanılamada siz 
anne babaların gözlemleri önemli bir yer tutmaktadır. 
Çocuğunuzu gözlem lerken, aşağıdaki belirtilerin onda 
olup olmadığına dikkat etmeniz yapılacak tanılamayı 
kolaylaştıracaktır. 
Gecikmiş konuşması olan çocukların: 

» Sevginiz çocuğunuzun sağlıklı biçimde büyümesine, gelişmesine her şeyden daha çok 
yardımcı olur. Ona sevildiğini, ailenin önemli bir üyesi olduğunu, kabul edildiğini hissettirin. 
» Acıma, kızma, suçlama, aşırı koruma gibi aşırı duygulardan kaçının.
» Ailenizdeki her üyenin, arkadaşlarınızın, komşularınızın onun için yapabileceği bir şeyler 
mutlaka vardır. Onların da bu sürece katılmalarına fırsat verin, işbirliği yapın. Size nasıl yardımcı 
olabileceklerini önceden anlatın, ortak bir tutum belirleyin.
» Çocuğunuzun kardeşlerinin, arkadaşlarının yaptığınız etkinliklere katılmalarını sağlayın, 
çünkü çocuklar birbirlerinden çok şey öğrenirler. Akran iletişimi çok faydalıdır.
» Çocuğunuzun beslenmesine dikkat  edin. Doğal ve katkısız yiyecekler bilişsel gelişim için 
oldukça önemlidir.
» Televizyon tablet gibi sadece alıcı dilin aktif olabileceği, çocuğa ifade etme şansı sunmayan 
ekran kullanımını sınırlandırın. 
» Çocuğun dikkatini dağıtacak ve zihinsel gelişimine hizmet etmeyen faydasız ve miktarca 
fazla  oyuncak edinmesinden kaçının.
» ‘Bekleyip görelim, amcası halası da geç konuşmuştu.’ gibi kulaktan kulağa teskin edici bir tür 
halk inanışı şekline gelen sözleri dinlemeyin. Uzman yardımı için gecikmeyin.
» Uzmanlara ulaşıp soru ve sorunlarınızı paylaşın. Gerekli bilgileri en doğru kaynaktan yani bu 
konunun uzmanlarından edinin.

*  Kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır. Ya hiç konuşmazlar 
ya da zor anlaşılan birkaç sözcük kulla-nabilirler.
*  Yutma, çiğneme, salya akıtma sorunları olabilir. 
*  Düşünce ve isteklerini anlatmada zorlanabilirler. Jest, 
mimik, işaret kullanmaya yönelebilirler. iletişim kurmaya 
karşı isteksiz davranabilirler. 
*  Çevrelerindeki seslere, konuşmalara ilgisiz 
davranabilir, dinlemez görünebilirler. Anlaşılmaz sesler 
çıkarabilirler. 
*  Çevreleriyle ve girdikleri yeni ortamlarda uyum 
güçlükleri gözlenebilir. 
*  Yalnız kalmayı tercih edebilirler.
*  İsteklerini dile getirirken hoş olmayan (vurma, 
ağlama,bağırma) davranışlarda bulunabilirler.

Bireysel eğitimin yanı sıra, grup 
eğitimi özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezlerinde sunulan eğitimin önemli 
bir parçasıdır. Çocuklar ilk senelerini 
devamlı aile ortamında geçirir; onların 
duygusal-sosyal gelişimlerini belirleyen 
en önemli etken en başta annesi ve 
diğer aile fertleriyle geçirdiği zamandır. 
Zaman geçtikçe çocukların önceliklerinde 
arkadaş çevresine ve sosyal çevreye 
doğru yönelme gözlemlenir. Çocuklar 
yaşıtlarıyla olan bir grup ortamında birçok 
beceriyi daha rahat ve daha hızlı öğrenir. 
Grup eğitimi onlara alıştıkları aile ortamı 
sınırlarından çıkıp fiziksel, zihinsel, dil ve 
sosyal gelişimlerini besleyen eğitsel ve 
sosyal bir ortam sunar.

• Nesnel dünyayı kolaylaştırır: renk, 
sayı, az-çok, küçük-büyük, uzak-
yakın, uzun-kısa gibi kavramların 
temelini oluşturur, 

• Duyularının etkin kullanılmasını 
öğrenir,

• Dikkat süresinin uzatılmasını sağlar,
• Doğru algılamada yardımcı olur,
• Problem çözme becerilerini geliştirir.
• Grup eğitiminin, bireyin dil gelişimi 

üzerinde olan faydaları:
• Evcilik oyunu, müzik köşesi, bloklar, 

renkli kalem ve oyun hamuru ile 
yapılan çalışmalar, resim yapma, 
makasla kesme gibi etkinliklerle dil 
kullanımı pekiştirilir,

• Kullandığı ve anladığı kelime 
haznesini zenginleştirir,

• Dili doğru kullanmayı, kendini daha 
rahat ifade etmesini öğrenir,

• Başkalarıyla daha sağlıklı iletişim 
kurabilir,

• Düşüncelerini sözel olarak açıklama 
imkânı sağlar.

• Grup eğitiminin, bireyin sosyal 
gelişimi üzerinde olan faydaları:

• Olumlu davranışları geliştirir ve 
kazandırır, olumsuz davranışları ise 
söndürür,

• Özgüveni ve merak duygusunu 
arttırır,

• Çevreye daha dönük olmasını sağlar,
• Bağımsızlık duygusunu ve liderlik 

fikrini geliştirir,
• Paylaşma ve birlikte çalışma 

eğilimini teşvik eder,
• Kendine yetmesini ve kendini 

yönetmesini sağlar,
• Toplumsal yaşam kurallarını öğrenir,
• Çevreye uyumunu kolaylaştırır,
• Günlük yaşam ve öz bakım 

becerilerini pekiştirir.

Grup eğitiminin, bireyin zihinsel gelişimi 
üzerinde olan faydaları:

• Soru sormayı teşvik eder,
• Bilgileri toparlamasını sağlar,
• Organize etme ve genelleme 

becerilerini pekiştirir,

Çocuklarda Dil ve 
konuşma gelişimi

gecikmiş konuşma 
Nedir?

gecikmiş konuşmaya 
Ne Yol Açar?

gecikmiş konuşmanın 
Belirtileri Neler olabilir?

gecikmiş konuşması olan Çocuğunuza 
Yönelik Neler Yapabilirsiniz?

Odyolog Yasemin AKBAŞ
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı Nurten FIRAT

AYNUR HAYTA
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni
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Beceri Tasarım 
Atölyemizde 
gençlerimiz 
Yeteneklerini 
Sergiliyor!
Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve karakterlerine yönelik 
gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla beceri- tasarım 
atölyemizi kurduk. 
Yeni bir proje ile bölgemizde eğitim alanında öncü olmaya 
ve ilkleri başarmaya devam etmenin mutluluğu ve onurunu 
yaşıyoruz.
Ocak ayı itibarı ile; Öğrencilerimizin motor becerilerinin 
gelişmesine, estetik anlayışlarının artmasına, ruhsal 
gelişimlerinin iyileşmesine önemli katkı sağlayan atölye 
etkinliğimizi haftanın belirli günlerinde 
Uzman eğitmenlerimizle yapmaktayız. 
Kendi öğrencilerimizin yanısıra ihtiyaç hisseden tüm gençlere 
hitap eden atölyemiz aynı zamanda bir sosyal sorumluluk 
projesi özelliği taşımaktadır. 

Yürüyüş bandını; çocuklarımızın 
uygun yürüyüş paterni kazanması ve 
egzersiz kapasitesinin artırılması için 
kullanmaktayız

Skolyoz; omurga eğriliği, tedavisinde 
eğriliğin tersi yönünde yapılan 
pozisyonlama kullanılmaktadır.
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PSİkoLoĞUMUZ DİYor kİ...

•	 Şok
•	 İnkâr	
•	 Kızgınlık
•	 Utanç
•	 Depresyon
•	 Pazarlık
•	 Kabullenme

Psikoloğumuz Etkili Sunumlarla Velilerimizle 
Buluşuyor

İlk defa
özel çocuğa
sahip olduğunu
öğrenen ailelerin
verdiği tepkiler;

Çocuk büyütmek sorumluluk gerektiren bir durumken özel bir 
çocuğa sahip olmak sorumluluğu ayrı bir boyuta taşıyan bir 
durumdur. Sorumlulukla sınırlı kalmayarak özel bir çocuğa 
sahip olan ailelerde problemlerle başa çıkmak hiç de kolay 
değildir. Çocuğunun engelli olduğunu ilk defa öğrenen aile en çok 
kabullenmekte zorluk çekmektedir. 

İlk etapta aile bunu öğrendiğinde doğal olarak, beklenmedik bir 
durum olduğu için şok geçirmektedir ve yoğun çaresizlik ve üzüntü 
yaşamaktadır. Neden bizim başımıza geldi gibi suçlayıcı tepki 
vermeleri fazlaca görülmektedir. 

İkinci evrede inkâr ve reddetme tepkileri görülmektedir. Yani aile 
çocuğunun engelli olduğunu kesinlikle kabul etmiyor ve hiçbir şey 
yokmuş gibi davranmayı tercih ediyor ya da çocuğun durumunu 

düzeltmeye yönelik yorucu ve gerçek dışı beklentilere girebiliyor. 
Reddetme evresinden sonra ailelerde yoğun kızgınlık görülebilir. 
Aile üyeleri birbirlerine karşı öfke duyabilirler. Bunun yanında sağlık 
personeline karşı ya da diğer ailelere yönelik de yoğun olumsuz 
duygular besleyebilirler. Bazen kardeşler de engelli kardeşlerine 
öfke duyabilirler.

Kızgınlık duygularının yanında ailelerde utanç duygusu da yoğun 
bir şekilde yaşanabilmektedir. Genelde aileler çocukları başarılı 
olduklarında mutlu olurlar ve gururlanırlar fakat engel durumu 
olduğunda aile bunu başarısızlık olarak algılayabilmektedir. 
Kızgınlık ve utanç duygularına ek olarak engelli çocuğa sahip 
ailelerde depresyon oranı da fazla olabiliyor. Kendilerini çaresiz ve 
güçsüz hissedip bu durumla nasıl başa çıkabiliriz diye uzun uzun 
düşünebilirler.

Duygu karmaşası yaşandıktan sonra ise aileler pazarlık evresine 
girebilirler. Mesela çocuklarının problemini düzeltmek için gereken 
herkesle pazarlık edebilirler. Yeter ki çocuğum sağlığına kavuşsun 
deyip bütün harcamaları buna yönelik yapabilirler.

Son olarak aileler bütün evreleri atlattıktan sonra kabullenme 
aşamasına yavaş yavaş girmektedirler. Bu evre en sağlıklı ve en 
huzur verici evredir. Aile çocuğunu olduğu gibi kabul etmeye ve 
ailenin bir parçası olarak görmeye başlıyor. Bu aşamada aile gerçek 
dışı beklentilere girmiyor ve çocuğun seviyesine ve hızına göre 
hedef belirliyor. 

Maalesef bu aşamaya nadiren ulaşılabiliniyor. Çoğu zaman aileler 
engelli çocuklarına karşı beklentileri az ve öz olmak yerine çok 
fazla olabiliyor. Bu durumda onları daha çok üzüyor ve yıpratıyor. 
Önemli olan bütün evreleri (şok, inkar, kızgınlık, utanç, depresyon, 
pazarlık) sağlıklı bir şekilde atlatıp kabullenme sürecine girmektir. 
Fakat birçok ailede bu duygular bastırıldığı için kabullenme durumu 
ne yazık ki gerçekleşmiyor.

genelde aileler çocukları başarılı olduklarında 
mutlu olurlar ve gururlanırlar fakat engel 
durumu olduğunda aile bunu başarısızlık olarak 
algılayabilmektedir. 

FİRDEVS ÜÇKOZ KURUOĞLU
Psikolog
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Sınıf içi
etkinliklerimiz

9
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Bu konuda size her türlü desteği sağlıyoruz!

ram raporu Nedir? Nereden Alınır?

ram raporu Nedir? Nereden Alınır?

Özel Eğitime Dair
Sıkça Sorulan Sorular
1) Çocuğumun özel eğitime gereksinimi olduğunu düşünüyorum. 
Nasıl bir yol izlemeliyim?
Öncelikle  sakinlik göstererek kabullenme aşamasını sağduyulu 
bir şekilde aşmalısınız. Hastanelerin çocuk psikiyatri bölümünden 
randevu alarak çocuğunuzun muayenesini sağlamalısınız. 
Bu bölümden çıkacak sonuca göre hastane işlemlerinde 
yönlendirilirsiniz. Ayrıca bir özel eğitim ve rehabilitasyon 
merkezinde veya rehberlik araştırma merkezinde  uzmanlar 
tarafından çocuğunuza değerlendirme yaptırabilirsiniz. 

2) Özel Eğitimde kayıt için neler gerekmektedir?                                                                                     
Sizin ve çocuğunuzun kimlik belgesi ve varsa çocuğunuzun 
hastane ve ram raporlarını getirmeniz gerekmektedir. 

3) Hastane raporunu aldıktan sonra hangi işlem yapılmaktadır?
Hastane raporunuzu aldıysanız çevrenizde bulunan rehberlik ve 
araştırma merkezinden randevu alarak değerlendirmeye gitmeniz 
gerekmektedir.

4) Okulunuzda nasıl bir eğitim verilecektir?
Hastane ve ramdan aldığınız rapora göre, verilen eğitim programı 
üzerinden ders programı düzenlenir. 

5) Servisleriniz ücretli mi?   
Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde MEB tarafından 
verilen ücretsiz servis hizmeti yoktur. Ancak kurumumuz 

öğrencilerimize ücretsiz servis imkânı sunmaktadır. Çocuklarınız  
güvenli bir şekilde servis görevlilerimiz gözetiminde evlerinden 
alınıp evlerine bırakılmaktadır. 

6) Çocuğum dersteyken izleyebilir miyim?
Çocuğunuzu veli bekleme odamızda bulunan ekranımızdan 
izleyebilirsiniz. Tüm sınıflarımızda kamera sistemi bulunmaktadır.

7) Psikolog hizmetiniz var mı?
Tabi k; Çocuklarınızın ilerleme süreçleri kurum psikologlarımız 
tarafından takip edilmektedir. Ayrıca danışmak istediğiniz 
konularda psikologlarımızdan destek alabilirsiniz. 

NESLİHAN YIKILMAZ
İdari Memur

Özel Eğitimde
Hastane ve ram Aşamasında
Neler Yapılmalı ?

Çocuğunuzun özel eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız, 
ilk aşamada hastanelerin çocuk psikiyatri bölümünden randevu 
alıyoruz. Hastanede çocuğunuzun özel durumuyla alakalı bölümlere 
yönlendiriliyorsunuz. Çocuğunuz uygun testlerden geçtikten sonra, 
sağlık kurulundan eğitim alabilir  kararı çıkarsa, özel gereksinim 
raporu(ÇÖZGER) verilir ve 1. aşama gerçekleşmiş olur.

Rehberlik Araştırma Merkezlerinde bulunan özel eğitim değerlendirme 
kurulu tarafından yapılan eğitsel değerlendirme sonucunda destek 
eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen özel gereksinimli bireyler için 
düzenlenen rapordur. 2. aşamada hastaneden alınan ÇÖZGER ile 
bölgede bulunan RAM merkezinden çocuğunuzun değerlendirmesi  
yapılabilmesi için başvuru yapılır. Yapılan değerlendirme sonucunda  
Ram hizmeti ile desteklenmeye ihtiyacı olan bireylerin rehabilitasyon 
merkezlerinden ücretsiz destek eğitim hizmeti bu çıkan RAM raporuyla 
alır.

Ram bireyin durumuna göre bazı tanı guruplarına aylık 8 saat 
bireysel, bazı tanı guruplarına göre ise aylık 8 saat bireysel+4 
saat gurup olmak üzere toplam 12 saat eğitim hakkı vermektedir.

KURUMUMUZDA PROFESYONEL EKİBİMİZ TARAFINDAN 
HASTANE VE RAM RAPORLARINIZI ALMANIZDA VE YİNE BU 
AŞAMADA ULAŞIMINIZIN SAĞLANMASINDA HER ZAMAN 
SİZLERE YARDIMCI OLUYORUZ. 

HARUN ÇOBAN
Hastane ve RAM Sorumlusu
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ram raporu Nedir? Nereden Alınır?

BÜŞRA KURTOĞLU
Çocuk Gelişim ve Eğitimi Öğretmeni 

Özel
Öğrenme güçlüğü

Ülkemizde “Özel Öğrenme Güçlüğü” yaşayan 
çocuk sayısı oldukça fazladır. Özel öğrenme 
güçlüğü, birçok kişi tarafından yeterince 
bilinmediğinden bu özel durumu olan çocuklar 
gerek okul içinde gerekse aile ve çevre içinde 
pek çok zorlukla karşılaşmaktadırlar. Disleksi 
veya diğer özel durumlar yaşayan çocuklar 
eğitim sisteminin içinde öylesine örseleniyor 
ve zarar görüyorlar ki! Büyüdüklerine bırakın 
Leonardo olmalarını, liseye bile geçebilmeleri 
büyük bir şans oluyor onlar için. Bu ve benzeri 
durum yaşayan çocuklardan  kendilerince  
oluşturulmuş  normal diye adlandırılan bazı 
kriterlere uymaları, hatta boyun eğmeleri 
beklenir. Kriterler dışına çıkıldığında ise 
çok rahatlıkla yargılanıp  etiketleniyor 
ve silindirden geçiriliyorlar. Yukarıda da 
belirttiğim gibi günümüzde özel öğrenme 
güçlüğü yaşayan çocuk sayısı oldukça 
fazladır, hatta her sınıfta en az bir öğrenci 
bu durumu yaşamaktadır. Bu öğrenciler ne 
yazık ki ailesi ve çevresi tarafından tam olarak 
anlaşılamadıklarından, eğitim hayatlarında 
zorluklarla karşılaşmaktadırlar.

Bu kadar sık yaşanan ve binlerin arasından 
ancak onların kendilerini var edebildiği 
“Özel Öğrenme Güçlüğü” nedir?     Öğrenme 
bozukluğu terimi ilk kez 1963 yılında özel 
eğitimci Kirk tarafından kullanılmıştır. 
Öğrenme bozukluğunda özel bir akademik 
alanda belirgin disfonksiyon söz konusudur. 
Öğrenme bozukluğu tanısı konulan çocuklarda 
bilişsel yetilerin düzgün olmayan dağılımı 
dikkati çeker. Literatürde disleksi (okuma 
sorunu) öğrenme bozukluğu ile eş anlamlı 
olarak ve bazen konuşma, dinleme ve anlama 
yetilerindeki sorunları içerecek şekilde geniş 
bir anlamda kullanılır.

Düşük sosyoekonomik durum, anksiyete, 
depresyon veya obsesif sorunlar akademik- 
bilişsel yetkinliği olumsuz etkilese de 
günümüzde daha çok nörobiyolojik nedenlerin 
etkili olduğu kabul edilir.

Disleksi sendromlu bireylerde beynin sağ 
ya da sol yarım kürelerinin gelişmediği 
veya az geliştiği ince ve dar olduğu görülür. 

Yapılan araştırmalar, bu bozukluğa neden 
olan etmenler konusunda kesin sonuçlar 
vermemekle birlikte, düşük kilolu doğumlar, 
doğum öncesi ve doğum sonrası yaşanan 
sorunlar, dikkat eksikliği bozuklukları, yeme 
alışkanlıkları, bazı alerji türleri, görsel - işitsel 
- algısal ve benzeri sorunların özel öğrenme 
güçlüğü ile ilişkili olduğu varsayılmaktadır .

Sınıflandırılması ;
Özel öğrenme güçlüğü DSM IV’te (Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Disorders) 
dört grupta incelenir.
• Okuma bozukluğu (Disleksi) 
• Aritmetik bozukluğu (Discalculi) 
• Yazılı anlatım bozukluğu (Disgrafi) 

Okuma bozukluğu; (harf-ses ilişkisi bozulur), 
diseidetik okuma bozukluğu (kelimeleri bir 
bütün halinde okuyamaz; harf harf okur veya 
hiç okuyamaz) ve bunların karışımından 
oluşan üçüncü tip okuma bozukluğu vardır.

Sayısal ilişkileri kavramada, hesaplamada, 
sayısal sembolleri görsel ve mental olarak 
tanıma, kullanma ve yazmada açığa çıkan 
defisitlere verilen isimdir.

Disgrafi, yazma yeteneğinde gelişim 
gecikmesi ya da edinilmiş bir kayıptır. Yazı, 
en son kazanılan dilsel yeti olduğu için, 
dil bozukluklarında en çabuk kaybolan ve 
bozukluğu en kalıcı olan yetidir.

okuma Bozukluğu (Disleksi)

Aritmetik Bozukluğu (Discalculi)

Yazılı Anlatım Bozukluğu (Disgrafi)
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Engelli olsun normal olsun her birey cinsiyeti ile doğar. 
Cinsel kimlik ise kişinin cinsiyetinden haberdar olması 
ve cinsiyetine uygun davranışlar göstermesidir.
Zihinsel engelli çocuk ve gençlerde cinsel gelişim 
incelenirken takvim yaşları değil gelişim düzeyleri 
dikkate alınmalıdır. Bu şekilde değerlendirildiğinde 
anne-baba veya eğitimcilere sorun gibi görünen pek 
çok durumun gerçekte sorun sayılamayacağı anlaşılır. 
Örneğin takvim yaşı 15, ancak zihinsel düzeyi altı yaş 
olan bir genç cinsel organlar, göğüsler, bebeklerin nasıl 
doğduğu ile ilgili sorular sorabilir. Bu sorular altı yaş 
zihinsel düzeyi için beklenen normal sorulardandır. 
Bu çocuklara gelişimsel düzeylerine uygun eğitim 
ve tepkiler verilmelidir. Zihinsel engelli çocukların 
genelde yaşıtlarından daha fazla cinsel ilgileri 
olduğu, daha fazla cinsel içerikli davranışları olduğu 
düşünülmektedir. Oysa bu çocuklar cinsel içerikli 
davranışların nerede, ne zaman, hangi durumlarda 
uygun olup olmadığını bilemedikleri için yani bir 
anlamda cinsel tipli davranışlarını kontrol edemedikleri 
için böyle algılanmaktadırlar.
Araştırmalar, erkek zihinsel engelli çocukların kız 
çocuklarına nazaran (erişkin yada adölesan) cinselliğe 
ilgilerinin daha fazla olduğunu, bu ilginin her iki cinste 
de IQ arttıkça arttığını bildirmektedir. Çocuklar için 
uygun olduğunu düşündüğümüz bazı davranışlar 
şunlardır ; Cinsel organlar, göğüsler hakkında soru 
sormak, banyo yapan birini gördüğünde ilgi ile izlemek, 
doktorculuk oynamak, evcilik oynamak, anne-baba ve 
değişik rolleri üstlenmek, bazen çok heyecanlı, gergin, 
korkmuş iken cinsel organına dokunmak, arkadaşları 
ile cinsellik hakkında konuşmak, kızsa erkek, erkekse 
kız arkadaşı olduğunu söylemek, giyinirken ve ya banyo 
yaparken yalnız olmak istemek, ayıp şakalar ve sözler 
duyduğunu söylemek, bunları tekrar etmek istemek, 
cinsler arasındaki farkları merak etmek, karşı cinsten 
birini rol gereği taklit etmek, hayvanların üremelerini 
incelemek, diğer çocukları ve yetişkinleri öpmek, onların 
kendisini öpmelerine izin vermek. Tüm bu sayılanlar 
çocuğun gelişim düzeyine göre normal sayılabilecek 
davranışlardandır. Herhangi birini problem olarak 
tanımlamadan önce bazı noktalara dikkat edilmelidir. 
Bu noktalar ise ; zekâ düzeyine uygunluk, şiddet, 
sıklık ve sürekliliktir. Engelli çocuklara cinsel eğitim 
verirken bazı zorluklarla karşılaşılmaktadır. Örneğin 
bazı çocuklarla göz kontağı kurmada güçlük çekilebilir; 
bazıları konuşma problemi nedeni ile soru soramaz 
veya sorulan soruları cevaplayamazlar. Ayrıca özrün 
tipi ve derecesine göre çok tekrar gerekebilir. Bunların 
yanında bir konuya da dikkat edilmelidir. Bu çocuklara 
cinsel konularda eğitim verirken üstü kapalı bir anlatım, 
gizli kelimeler, yapmacık benzetmeler kullanılmamalıdır. 
Somut, açık, net, onların yanlış yorumlamasına izin 
vermeyecek bir anlatım kullanılmalıdır. Maalesef, 
zihinsel ve fiziksel engelli çocuk ve gençlerin cinsel 
hakları olduğu unutulmakta, cinsel konulardaki bilgi 
gereksinimleri, cinsellikle ilgili duygu ve düşünceleri 
çoğu zaman göz ardı edilmektedir.

Özel gereksinimli
Çocuklarlarda
Cinsel gelişim

MERYEM AKDAŞ
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni 

Mavi Denizim Ailesi
İyi günde, kötü günde HEP BErABEr!
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Salya
kontrol Bozukluğu
ve Tedavisi

Salya, ağız içinde üretilen tükürük salgısının ‘dudak 
kenarının ötesine’ geçmesiyle salya adını alır. Bu durum 
bebeklerde normal kabul edilir ve genellikle 15-18 ay 
arasında durması beklenir. 4 yaşından sonra görülen 
salya akması patolojik(anormal) kabul edilir. Serebral 
palsi, mental retardasyon(zihinsel gerilik), otizm 
gibi birçok nörolojik bozuklukta görülebilmektedir. 
Kontrol edilemeyen salya akıntısı çocuklarda sosyal 
entegrasyonun bozulmasına, yeme ve konuşma 
esnasında oral motor aktiviteleri gerçekleştirmede 
güçlüğe, yaşam kalitesinde azalmaya neden 
olmaktadır. Bunların yanısıra kozmetik bir problem 
olarak da kabul edilmektedir. Cildin tahriş olmasına ve 
su kaybına yol açmaktadır. Salya kontrol bozukluğunun 
iki temel nedeni vardır. Birincisi normalden fazla 
salya üretilmesi –hipersalivasyon(pityalizm)- ikincisi 
ise normal sınırlardaki üretimin mekanik yollarla 
korunup yutulamamasıdır. Üretimin fazla olması 
büyük çoğunlukla kullanılan ilaçların yan etkisi olarak 
ortaya çıkmaktadır ve nörolojik bozukluğu olan 
çocuklarda görülme oranı nispeten azdır. Üretilen 
salyanın korunamaması ise oral motor kontroldeki 
yetersizliğe dayanmaktadır. Bu yetersizlik, ağzın tam 
kapanmaması, salyayı ağızda tutamama, zayıf dudak 
kontrolü, zayıf baş kontrolü, taktil duyu eksikliği, düşük 
emme basıncı, yutmanın emme ve ileriye itme evresi 
arasında gecikme görülmesi gibi çeşitli sebeplerden 
meydana gelmektedir. 

Şiddetli salya kontrol problemi, çocukta fizyoterapi 
sırasında rehabilitasyon araçlarının etkin kullanımını 
ve etkili eğitim verilme olanaklarını kısıtlayabilir ve 
sürekli akma sonucunda kıyafetlerde oluşan kötü koku 
rahat ve yakın bir tedavinin yapılmasını zorlaştırır. Bu 
yüzden salya probleminin çözümü tedavinin en önemli 
basamaklarından birini oluşturmaktadır.

Tedavisinde; fizyoterapi ve nöromusküler eğitim, ilaç 
tedavisi (antikolinerjik ilaçlar), tamamlayıcı ve alternatif 
tıp, minimal invaziv tedaviler(botox), radyoterapi ve 
cerrahi tedavi yer almaktadır. Fizyoterapide bu alana 
gösterilen ilgi yukarda belirttiğimiz sebeplerden dolayı 
artmış durumdadır. Yürütmekte olduğum uzmanlık 
sürecimde salya kontrol bozukluğunun sebeplerini 
ve tedavisini araştırmaktayım. Kurumumuzda 
meslektaşlarımla birlikte bu konuyla ilgili gerekli 
gördüğümüz tedavi yöntemlerini uygulamaktayız. Bu 
yöntemler oral motor terapi, bantlama, duyu eğitimi 
gibi alt başlıkları içermektedir. 

NİLŞAH GEBOLOĞLU
Fizyoterapist



M a v i  D e n i z i m   |  Ö z e l  E ğ i t i m  v e  Re h a b i l i t a s y o n  M e r ke z i  14

kısa kısa
Mavi Denizim...

ARALIK	AYINDA	
SICAK	HAVANIN	TADINI	ÇIKARIYORUZ.

BüŞRA	ÖğReTmeNİmİZ	3	Te	3	TARİH	
PROgRAmINA	KATILIŞIYLA	HePİmİZİ	
HeYeCANLANDIRDI

KİTAP	OKUmAK	ÇOCUKLARImIZIN	
HAYAL	güÇLeRİNİ	geLİŞTİRİR

mUTLU	güNLeRİmİZİ	ANLAmLI	HALe	
geTİRİYORUZ

UYgULAmA	eVİmİZDe	SOSYAL	
YAŞAm	BeCeRİLeRİ	KAZANImI	
İLe	ÇOCUKLARImIZI	HAYATA	
HAZIRLIYORUZ

eğİTİCİ	FİLm	gÖSTeRİLeRİmİZ

BeLİRLİ	güN	Ve	HAFTA	
KUTLAmALARImIZ

ÖğReNCİmİZ	BeLİRLeNeN	
OKUmA	KOTASINI	
DOLDURDU	Ve	
KüTüPHANe	ÖDüLümüZü	
ALmAYA	HAK	KAZANDI

DeRSLeRe	KISA	BİR	mOLA

YARIYIL	TATİLİNe	
gİReN	ÖğReNCİLeRİmİZ	
SeVİNÇLeRİNİ	BİZİmLe	
PAYLAŞTI
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SİZDEN gELENLEr

Sana ait olan bir şey ancak bu kadar 
sevilir. Sevgidir onun adı, aşktır, sevdadır…
KARDELENDİR…Bir çiçektir o hergün sulanan 
sulandıkça açılan. Hayattaki  en büyük değerin” 
evladın”. Senden bir parça emeğin, yaşantın, 
gülüşün, mutluluğun, her şeyin..Seni sevmek 
çok güzel  prensesim. Seni büyütmeyi bana 
layık gören Rabbime şükürler olsun. Seni 
bizimle buluşturan Rabbime hamdolsun. Sen 
bizim huzurumuzsun. Seninle hayatı paylaşmak 
çok güzel. İyi ki bizimsin meleğim. Sen evimize 
güneş oldun açtın, ışık saçtın. Her daim yanında, 
arkanda, önünde, sağında, solunda Rabbim 
sağlık verdiği sürece seninleyim. Sorulan 
sorular karşısında hiç çekinmeden evet o Down 
Sendromlu diyip gezmek gurur verici. +1 farkla 
her adımda bana çok şey kattın meleğim. 
Senden öğreneceğim çok şey var. Sen benim 
hayatıma anlam kattın. Niye demek yerine iyi 
ki demeyi seçtim. İsyanım, üzüntüm değil; en 
büyük sevincim ve mutluluğumsun. Seni çok 
seviyorum prensesim, İyi ki bizimsin...

Ablacım seninle aynı evde yaşamak çok güzel. 
Sınıftaki arkadaşlarım Down Sendromunun 
ne demek olduğunu bilmiyorlar. Ben senin 
kardeşin olduğum için çok şanslıyım. “ALLAH” 
seni öyle güzel yaratmış ki, sanki bir meleksin…
Ben sana herzaman destek olacağım ve hep 
yanında olacağım. Seni çok seviyorum, cennet 
gibi kokuyorsun. Seninle oyun oynamak çok 
güzel. Sana bazen birşeyler öğretiyorum çok 
eğleniyorsun. İyi ki benim ablamsın…

Hakanın Annesi
İlknur YILDIZ

HAYATIMA AÇILAN ÇİÇEk BEN Bİr MELEk ANNESİYİM 
Merhabalar, 

Hakan çekirdek ailemizin 2.çocuğu olarak 05.05.2010 
tarihinde dünyaya geldi.  Bebeklik dönemi sorunsuz geçti. 
Ancak iki yaşına doğru ilerlerken bir sorun olduğunu 
farkettim. Geciken konuşma ve evde şuursuz gezinmeler, 
oyuncaklarıyla amacına uygun oynamama gibi özellikleri 
hissedince 2012 yılında yapılan muayenelerle teşhis 
konmasıyla mücadelemiz başladı. 
Günlerce internetten otizm ile ilgili tüm sayfaları inceleyip 
videoları izledim. Otizmi çözmeye çalıştım. Hakan’da öfke 
nöbetlerinin olmaması ve epilepsi teşhisi konmaması 
tesellimiz oldu.
Akademik başarılarında fazla ilerleyemedik. Ancak alıcı 
dilde ilerlemesi en azından hayatımızı kolaylaştırdı. Şimdi 
geldiğimiz noktada mutlu ve sağlıklı bir çocuk olması 
sevindirici. Hakan Allahın bize gönderdiği bir melek. Bir 
bakışı ile içimi eriten, gülüşü ile dünyama ışık saçan 
tarifsiz bir sevgi. Hakan olmasa sanki hayatım bomboş 
kalacakmış, amaçsız yaşayacakmışım gibi hissediyorum. 
Eğitimimizde bize destek veren Mavi Denizim ailesinin bir 
ferdi olmaktan mutluyuz. Herkese emeklerinden dolayı 
teşekkür ediyoruz…

Kardelen’in annesi 
MERVE PEKESEN

Kardelen’in kardeşi
KAAN EGE 



Yunus	emre	mahallesi	eser	Sokak	No:	8	Pursaklar	/	ANKARA

Tel:	0312	527	4	527	•	0545	302	12	32	•	0507	692	17	39

www.yenimavidenizim.com

İŞİTME GÜÇLÜĞÜ
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
DİL VE KONUŞMA GÜÇLÜĞÜ
YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR
FİZİKSEL YETERSİZLİK
ZİHİNSEL YETERSİZLİK
GÖRME GÜÇLÜĞÜ

ÜCRETSİZ SERVİS VE  
EĞİTİM İMKANI
AİLE SICAKLIĞINDA SEVGİ DOLU
BİR EĞİTİM ORTAMI
DENEYİMLİ UZMAN KADROMUZLA
HİZMETİNİZDEYİZ.

BOLU GEZİMİZ


