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COVID-19

CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNU

Covid--19 (Koronavirüs hastalığı), kısa bir süre önce ortaya çıkmış
olup Dünyada ve ülkemizde hızla yayılmakta insan ve toplum
sağlığını tehdit ederek, salgınlara ve ölümlere neden olmaktadır.
Hastalık insandan insana solunum yoluyla bulaşıyor.Hastalığın
tedavisi için henüz etkin bir ilaç,hastalıktan korunmak için henüz aşı
bulunmamıştır.Hastalıktan korunmak için en etkili önlemler bilim
adamlarının açıkladığı TEDBİR lere uymaktır.
Hastalık ülkemizde Mart ayı başlarında görülmeye başladı, ülke
geneline yayılmaması için hükümetimiz bir dizi kararlar aldı,yasaklar
getirdi.Bu nedenle ,Özel eğitim merkezlerinde de eğitime 15 Mart-15
Haziran 2020 tarihleri arasında ara verildi..Bizlerde 15 Haziran’dan
itibaren eğitime tekrar başladık.Mavi Denizim Özel Eğitim merkezi
olarak insan sağlığına çok değer veriyoruz ve önemsiyoruz.
Önceliğimiz elbette insan sağlığı ama bir o kadarda çocuklarımızın
eğitimlerine devam etmesini önemsiyoruz.

Covid-19’ a karşı korunmak için yönetim kurulu olarak üst düzeyde
bir dizi tedbirler aldık ve bu tedbirleri uygulamaya koyduk.
Uygulamaları
hassasiyetle takip ediyoruz.Sağlığımızı korumak,
bulaşmayı önlemek adına en etkili silahlarımız 1-Maske kullanmak.2Sosyal mesafeye uymak.3- Hijyen kurallarına uymaktır.Bu tedbirler
Koronayla mücadelede bir arada uyulması gereken olmazsa olmaz
tedbirlerden üçü. Bunların yanında kapalı ve kalabalık ortamlardan
uzak durmak,sağlıklı ve dengeli beslenmek,spor yapmak sağlığımızı
korumada önemli faktörler arasında.
Belirti gösterdiği için hasta insanları toplumdan ayıklamak ve izole
etmek kolay.Esas tehlike mikrobu taşıyan fakat hastalık belirtisi
göstermeyip sağlam insanlar gibi çevremizde rahatlıkla dolaşan
insanlardır. Bizlerde günlük yaşamda, böyle hastalık belirtisi
göstermeyip mikrop taşıyan insanlarla temas kurabiliriz.Tedbirlere
uyarsak, çevremizde de böyle insanlar bulunsa bile mikrop bize
yaklaşamaz, mikrobu kendimizden uzak tutmuş oluruz.

15 Haziran itibarıyla aldığımız ve titizlikle uyguladığımız tedbirleri siz velilerimiz ve okurlarımızla
paylaşarak bilgilerine sunmak istedik.
•

Kurumda ve servis araçlarında maske takmayı zorunlu hale
getirdik.Herkesin usulüne göre maske takmasını sağlıyoruz.

•

Kurumun her sabah ve akşam genel temizliği ve günde üç kez
olmak üzere otomatik cihaz ile dezenfeksiyonu sağlanıyor.

•

Kuruma gelen ve servis araçlarına binen herkesin ateş
ölçümünü yapıyoruz. Ateşi yüksek olanları kuruma ve servis
araçlarına almıyoruz. Ateşi yüksek olanları sağlık kuruluşuna
yönlendiriliyoruz ama henüz böyle bir vaka ile karşılaşmadık.

•

Hijyeni özellikle el hijyeni çok önemsiyoruz,girişe ve her kata el
dezenfeksiyonu sağlamak için dezenfektan madde yerleştirdik.
Öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde her teneffüs arası ellerini
dezenfekte ediyor.

•

Bu dönemde hasta olan veya ateş,öksürme,solunum güçlüğü
gibi hastalık belirtisi gösteren çocukları tedbir amaçlı eğitime
almıyoruz.Aynı zamanda Yakın çevresinde testi pozitif
çıkan öğrenci ve çalışanlarımızın da kuruma gelmemelerini
sağlıyoruz.

•

Sık kullanılan yüzeyler,kapı kolları,trabzanlar,metaryal
,sandalyeler ,teneffüs aralarında,-ders materyalleri ,bireysel
kullanım sonucu dezenfekte ediliyor.Derslikler her teneffüs
arası havalandırılıyor.

•

Servis araçlarında oturma düzeni ,sosyal mesafe kuralı dikkate
alınarak yapılıyor.Servis araçları sabah öğle ve akşam olmak
üzere günde 3 kez temizlenip dezenfekte ediliyor.Servis
araçlarımızda el dezenfeksiyonunu sağlamak için sürekli
dezenfektan madde bulunduruyoruz.

Öğretmen ve öğrenci ler maske kullanarak ve sosyal mesafe
kuralına uyarak ders yapıyor.Öğretmen aynı zamanda siperlik
kullanıyor,eldiven takıyor, önlük giyiyor.
•

Öğrenci ve veliler kurumda beklerken sosyal mesafe kuralına
göre düzenlemiş alanlarda bekletiliyor.Sosyal mesafeye uyarak
oturmaları ve iletişim kurmaları sağlanıyor.

•

•

Psikologramız konunun önemi ,uyulması gereken kurallar
konusunda öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme ve
bilinçlendirme çalışmalarını aktif olarak yürütüyor

Tuvalet ve lavabolar her teneffüs arası temizlenip dezenfekte
ediliyor.Tuvalet ve lavabolarda sürekli sıvı sabun ve tuvalet
kağıdı ve kağıt havlu bulunduruyoruz.

•

Su, çay için tek kullanımlık bardak,yemekler için tek kullanımlık
tabaklar kullanıyoruz.

•

Fizyoterapi odamızda sedye ve yataklarda tek kullanımlık rulo
yatak örtüsü kullanıyoruz.

•

Kuruma dışardan kargo ve kurye görevlileri geldiğinde kurum
içine almıyoruz, teslimatlar kurum dışında yapılıyor.

•

Kurumda her kata konunun önemini, uyulması gereken
kuralları belirten afişler yerleştirdik.

•

Kurumda olası bir vakaya karşı ,diğer öğrencilerle temasını
kesmek adına İzolasyon ve müdahale odası oluşturduk.

Saygıdeğer veliler,sağlığımızı korumak adına TEDBİR
ELİMİZDE. Ama tedbirlere uymak koşuluyla. Sağlığınızı,
sevdiklerinizin ve sevenlerinizin sağlığını korumak için hep
beraber tedbirlere uymada daha duyarlı olalım lütfen. Eğitim
konusunda olduğu gibi... COVİD 19 la mücadele konusunda
da Mavi Denizim Özel Eğitim Merkezi güvenli bir ortam.
Her türlü tedbiri aldık ve üst düzeyde titizlikle uyguluyoruz.
Gönlünüz rahat olsun.
Sağlıcakla kalın.
Allaha emanet olun.

ALİ GÜLENÇ
KURUM MÜDÜRÜ

Editör’den

Merhaba Sevgili Okurlarımız,
Bültenimizin yaz sayısıyla sizlerleyiz. Bu sayımızda yine renkli, yine bilgi dolu, yine farklı…
Bültenimizin dördüncü sayısıyla birlikte özel eğitime dair merak edilen birçok konuya pencere
açtık ve farkımızı bir kez daha ortaya koyduk. Aldığımız güzel yorumlarınız, ve teveccühünüz bizleri
ziyadesiyle mutlu ediyor.
Bizler değişime ve farklılıklara imzamızı atmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Yayın hayatına başlayan
Radyo Mavi Denizim ile artık sizlere çok daha yakınız. Her hafta Cuma günü farklı konu ve konuklarla
evlerinize, işyerlerinize misafir olmaktan büyük keyif alıyoruz.

İÇİNDEKİLER
Sayfa 04

Mavi Denizim
Kültür Kulübü
Sayfa 05

Radyo Mavi Denizim
Yayın Hayatına Başladı

Hayat devam ederken, son bültenimizden bu yana dünyadaki ve ülkemizdeki değişime ve etkilere
hep birlikte şahit olduk. Sanıyorum bir virüsün hayatımızı bu denli değiştireceğini hiçbirimiz tahmin
etmiyorduk. Hayatımızın durma noktasına geldiği, uzun karantina sürecini sizlerle irtibatımızı
koparmadan, daima güzel haberlerinizi alarak tamamladık. Çocuklarımızın gelişimi ilgili takipleri
değerli öğretmen arkadaşlarımız ve siz değerli velilerimizle birlikte koordineli bir şekilde yürüttük.
Dayanışma ve moral gerektiren bir süreci hep birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz.
Umuyorum sağlıkla ve birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz.
İnsanoğlu fıtratı gereği çaresi bulunamayan ve yaşam tehdidi oluşturan hastalıklardan hep korkmuştur.
Bu süreçte hepimiz psikolojik olarak yıpranmış olabiliriz. Fakat tedbirleri ihmal etmeyerek, hayatında
süregelen kısmını beraberce yaşamak zorundayız.
Mavi Denizim ailesi olarak tüm tedbirlerimizle sizlere kucak açtığımız okulumuzda yine hep birlikte
eğitimlerimize devam ediyoruz. Bizlere olan güveninizle ve bizim yavrularımıza olan bağlılığımızla
yine güzel günlere merhaba der miyiz? Deriz tabi…
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Öğrenme güçlüğü olan
çocuğa evde yaklaşım
nasıl olmalıdır?
Sayfa 07

Psikoloğumuz diyor ki...
Sayfa 08

Sınıf İçi Etkinliklerimiz
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AYSUN ELMAS
SOSYOLOG/HALKLA İLİŞKİLER

Mevsimlik faaliyet bültenimizin 1. yıldönümünde

Okumak ve Yaşamak Üzerine
Okumak, hayatı anlamak ve anlamlandırmak için önemli bir
eylemdir. Başkalarının aklından ve yaşantılarından faydalanmanın
en iyi yolu okumaktan geçer. Yazmak da bir eylemdir. Düşüncemizin,
duygumuzun eylemleşmesi… Öğretmek, bilgi vermek veyahut
estetik bir zevk uyandırmak amacıyla yazar insanlar.
Okumak ve yazmak ile ifade yetimiz gelişir, olgunlaşırız. Kendisini tam olarak ifade edebilen insanların
oluşturduğu toplumlar ise daha sağlıklı bir yaşam sahası oluşturabilirler. E hal böyleyken okumayıyazmayı teşvik etmek de öncelikle biz eğitimcilere düşer.
Evet mavi denizim bülteni de bu düşüncelerden doğdu biraz da.Tabi bu düşüncelerin yanında
yaptığımız onca güzel etkinlik ve faaliyetin uçup gitmesine de gönlümüz pek razı olmuyordu. Söz
uçar yazı kalırdı. Ayrıca mesleğini bir yaşam tarzı olarak belirlemiş uzman bir ekibimiz vardı ve istifade
etmeliydi onlardan velilerimiz, öğrencilerimiz ve tüm ihtiyaç hissedenler. Ve karar verdik mevsimlik
(üç aylık) bültenlerimizi çıkarmaya. Bu elinizdeki yaz bültenimizle 4. Mevsimlik sayımızı çıkarmış
bulunuyoruz. Kendimizi sürekli yenileyerek ve geliştirerek emin adımlarla bu işi de alnımızın akıyla
yapmış olmanın haklı onurunu yaşıyoruz. Bu süreçte başta bültenimizin her safhasında ve sayfasında
titizlik ve yüksek motivasyonla bu işi yürüten ve sahiplenen editörümüz Aysun Elmas hanıma, kurum
müdürümüz Ali Gülenç hocama ve yazıları, katkıları emekleri olan tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz
şükranlarımı sunuyorum. Eğitimin bir ekip işi olduğuna, kalıcı başarıların iyi bir ekiple ve kurumsallıkla
mümkün olacağına inanmış biri olarak bir başarmışlığı daha yaşamayı hissetmek tarifsiz bir duygu. Bu
duyguyu mavi denizim ailesi olarak bu mecrada da çok şükür yoğun olarak yaşadık.

Kurumumuzdaki alanında uzman arkadaşlarımın önemli bilgiler verdiği, dikkate değer tavsiye ve uyarılarda bulunduğu sayfalarımızla, sınıf içi-sınıf
dışı aktivitelerimizle, özel günlerimizdeki eğitici ve eğlendirici faaliyetlerimizle, velilerimizden gelenlerle, hülasa bir mevsim boyunca yaptıklarımızdan
sığdırabildiklerimiz ile dolu dolu, renkli, cıvıl cıvıl mavi denizim yayın organımız, faaliyet bültenimiz bu 4.sayısıyla 1. Yılını doldurdu. Daha nice yaşlara
diyelim…
Eğitimi önceleyen misyonuyla, özgün, farklı ve faydalı vizyon projeleriyle mavi denizim farkını hissettirmeye devam edecek inşallah.
Kıymetli ve saygıdeğer velilerimize, yaşama sevincimiz öğrencilerimize/çocuklarımıza,vefakar ve emektar kurum çalışanlarımıza, mavi denizim
ailesine ve tüm okurlarımıza baki selam ve muhabbetlerimle…

BAYRAM BAŞ
MAVİ DENİZİM KURUCUSU/EĞİTİMCİ

MAVİ DENİZİM KÜLTÜR KULÜBÜ

Kitap ve Film Tavsiyelerimizle Ailece Keyifli Vakit Geçirebileceğiniz
Anlarınıza Ortak Oluyoruz.

MAVİ DENİZİM KÜLTÜR KULÜBÜ OLARAK KİTAP VE FİLM TAVSİYELERİMİZLE AİLECE KEYİFLİ VAKİT
GEÇİREBİLECEĞİNİZ ANLARINIZA ORTAK OLUYORUZ

MD Sinema Kuşağı ve Kütüphanesi

Mavi Denizim Kultur Kulubu Tavsiyeler

Auggie Pulmann’ın
doğuştan gelen yüzündeki
kalıcı deformasyon geçirdiği
onlarca ameliyata rağmen
düzelmemiştir. Okula
başladığında bazılarının alay
konusu olsa da aslında çoğu
kişiden bir farkı olmadığını,
güzelliğin derinin altında,
içeride saklı olduğunu
gösterecektir.

Polyanna; iyimser bir roman
kahramanının ve romanın
adıdır. Bu küçük kız en kötü
anlarda bile kendini mutlu
hissetmenin bir yolunu
keşfetmiş, etrafındaki asık
suratlı, kibirli, hayata ve
insanlara küsmüş kişilere
de mutlu insan olabilmenin
formülünü öğretmeye
başlamıştır.

Koruyucu ailesiyle Yeni
Zelanda kırsalında mutlu
bir yaşam süren Ricky’yi
üvey annesinin ani ölümü
sonrası çocuk esirgeme
kurumu geri almak ister.
Yeni hayatından vazgeçmek
istemeyen Ricky, üvey
babasıyla birlikte ormanın
derinliklerine doğru bir
kaçış yolculuğuna koyulur.
Herkes onların peşindedir.

1945’te yayımlanan Hayvan
Çiftliği adlı roman, masalsı
atmosferinin altında
derin bir sistem eleştirisi
barındırıyor. Fabl türünde
kaleme alınan eser, ön
yüzünde bir çiftlik ve
içinde yaşayan hayvanları
konu edinirken; devletleri,
yönetim biçimlerini ve
toplumları sembolik olduğu
kadar sade bir anlatımla ele
alıyor.

Memo, 7 yaşındaki kızı ile
aynı zeka yaşına sahiptir.
1983 yılında bir Ege
kasabasında sıkıyönetim
komutanının küçük kızı ölür
ve ölümünün sorumlusu
olarak Memo görülür.
İdam cezasına çarptırılan
Memo’nun yakınları
adaletin sağlanması için
uğraşırken, Memo ve
kızı Ova’nın tek istediği
birbirlerine kavuşabilmektir.

Bu kitap tüm yoksulluğa,
imkansızlıklara ve
elverişsiz doğa koşullarına
rağmen, bir avuç aydının
önderliğinde; her meslekten
insanın omuz omuza bir
dayanışma sergileyerek,
ülkelerini geri kalmışlıktan
kurtarmak için nasıl büyük
bir mücadele verdiklerini
tüm insanlığa örnek olacak
şekilde anlatmaktadır.

1950 Kore savaşında yer alan
Süleyman Astsubay savaş
meydanında 5 yaşında Koreli
yetim bir kız bulur. Astsubay
kızı yanına alır ve Ayla ismini
verir. Birliğin neşesi haline
gelen Ayla ile astsubay kısa
sürede baba-kız gibi olurlar.
Birliğin Türkiye’ye dönme
kararı çıkar. Ayla’yı bırakmak
istemeyen Astsubay her yolu
denese de Kore kanunlarını
aşamaz.

Osmanlı Devleti’nin çalkantılı
son dönemlerinden, 1.
Dünya Savaşı’nın yıkıcılığına
uzanan bir gerçek yaşam
öyküsü. Varlıklı bir ailenin
adım adım yoksulluğa
ilerleyişinin, bir arada kalma
mücadelesinin, mantığın
ve deliliğin çarpıcı anlatımı.
Bir Türk Ailesinin Öyküsü,
İrfan Orga’nın samimiyetle,
romansı bir üslupla kaleme
aldığı anılarından oluşuyor.

ÖZEL EĞİTİMDE BİR İLK

Radyo
Mavi Denizim
Yayın Hayatına
Başladı!
Yine güzel bir projeyle sizlere merhaba dedik.
Her Cuma misafiriniz olmaya hazırız. Farklı konular, farklı konuklar ile Cuma günlerini iple çekiyoruz.
Web sitemiz üzerinden linkimizi tıklayarak dinleyebilirsiniz.
www.yenimavidenizim.com
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Öğrenme güçlüğü olan çocuğa
evde yaklaşım nasıl olmalıdır?
Tüm çocukların sevgi, destek ve cesaretlendirilmeye ihtiyacı vardır. Öğrenme
güçlüğüne sahip olan çocuklar ise tüm bunlara daha fazla gereksinim duyarlar.
Ebeveynler olarak asıl amaç öğrenme güçlüğünü tedavi etmek değil, karşılaşacağı
zorluklar karşısında sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak olmalıdır. Çocuğun
ev içindeki olumlu davranışlarına odaklanmak onun kendine güveninin gelişmesine
yardımcı olur. Böylece çocuk zorlu durumlarla nasıl baş edebileceğini öğrenir, güçlenir
ve dayanıklılığı artar. Çocuklar görerek ve model alarak öğrenir. Ebeveynlerin olumlu
tutumları ve mizah anlayışı, çocuğun bakış açısını değiştirerek ona tedavi sürecinde
yardımcı olur.

Ailelere tavsiyeler
•
•
•
•

Çocuğunuzun olumlu yanlarına odaklanın,
Olumsuz kelimelerden kaçının.( sen yapamazsın, bunu da mı başaramadın vb.)
Yalnızca okul başarısı ile çocuğunuzu sınırlandırmayın,
Başarı sağlayabileceği farklı alanları keşfederek bunları yapması konusunda
cesaretlendirin (müzik, resim ya da spor gibi),
Beklentilerinizi yapabilecekleri ile sınırlı tutun,
Ebeveyn olarak tutarlı davranın,
Basit ve anlaşılır açıklamalarda bulunun,
Her çocuğun kendine özgü olduğunu ve hiç bir çocukla kıyaslanmaması
gerektiğini unutmayın

•
•
•
•

SÜLBİYE BİLGET
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ
Özel
Ögrenme
Güçlüğü,öğrenme
ile ilgili yaşanan ve
en yaygın olarak
görülen güçlüktür
ve
kesinlikle
zeka
geriliği
değildir.
Yapılan
araştırmalara göre
popülasyonun
%8-10
‘u
özel
öğrenme güçlüğü
yaşamaktadır.
Bu
da her 10 çocuktan
birinin Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) yaşadığı anlamına
gelir.
Özel öğrenme güçlüğü ile başa çıkmada en etkili yöntem
bireysel akademik destektir. Çocuğun yaşı, cinsiyeti, zeka
düzeyi ve sorunun ne zaman fark edildiği gibi durumlar
göz önüne alınmalıdır. Çocuğun durumuna uygun bireysel
bir çalışma yöntemi uygulanarak yaşıtlarıyla aynı duruma
geldiği görülecektir.
Uzman Disleksi Müdahele Programı (DMP), son on yıl
içerisinde disleksi ile ilgili yapılan araştırmaları merkeze
alarak, bu çerçevede belirlenen sorun alanları ile ilgili
müdahelede bulunmak üzere hazırlanmış bir programdır.
Program, Murat Koca hazırlanmıştır ve devlet üniversitesi
onaylıdır.
Disleksi ilaçla tedavisi mümkün olmayan bir güçlüktür. Bu
güçlüğün aşılmasında en etkili yöntem Uzman Eğitimlerdir.
Ülkemizde yaygın ve etkin olarak kullanılmakta olan
Uzman DMP Programı okulumuzda da aktif olarak
uygulanmaktadır.
Programda, eşzamanlılık, ardıllık, görsel işlemleme ile ilgili
çalışmalar, kısa süreli bellek çalışmaları, otomatik patern
çalışmaları, fonolojik ve fonem farkındalığı çalışmaları, akıcı
olmayan okuma problemini çözmeye yönelik çalışmalar
ile geçmiş dönemde kazandığı yanlış okuma alışkanlığını
ortadan kaldırarak yeni bir okuma alışkanlığı kazandırmaya
yönelik çalışmalar yer almaktadır.

Program içeriği 8 farklı alanda
hazırlanmış eğitim materyallerinden
oluşmaktadır.Bunlar;
1)Resimden cümleye
2)Görsel esneklik
3)Küp döngüsü
4)Görsel benzeşim
5)Ardıl hafıza
6)Kısa süreli bellek
7)Kısa süreli bellek harfler
8)Fonolojik farkındalık

DMP ile çocuklarımız;
•
•
•
•
•

Okuduğunu anlayabilecek
Anladığını yorumlayabilecek
Daha akıcı ve hızlı okuyabilecek
Okumayı sevecek
Hayal gücünü kullanmayı
öğrrenecek

Öğrenme
güçlüğü
yaşayan
çocuklarımızın
ailelerinden
isteğimiz,
çocuklarını
diğer
çocuklar
ile
kıyaslamamaları,
sadece yaşanan problemlere değil
çocuğun güçlü olduğu yönlere
odaklanmaları,çocuklarının bireysel
farklılıklarını kabullenerek her daim
onlara destek olmalarıdır.

Bunları
Biliyor muydunuz?
•
•
•

•

•

•

•

Gecikmiş konuşma, disleksinin
en erken yordayıcısıdır.
Disleksi, erkek çocuklarda kız
çocuklara oranla daha fazla
görülmektedir.
90’lı yıllarda dislektik bireylerin
mutlaka gözlüğü vardı. Çünkü
bu durumun bir göz sorunu
olduğu düşünülüyordu.
Dislektik bireyler, zengin hayal
gücü,empati,
görselleştirme
ve üç boyutlu düşünme,
problemlere
farklı
açıdan
bakabilme, güçlü sezgiler, özgün
ve yaratıcı düşünme becerileri
açısından yaşıtlarından hep bir
adım ileridedirler.
Türkiye’de Leman Sam, Ebru
Cündübeyoğlu, Alpman Aras gibi
pek çok ünlü isim özel öğrenme
güçlüğü ile yaşamaktadır.
Dünyada ise Walt Disney, Prens
Harry, Tom Cruise, Stephen
Hawking, Winston Churchill,
Thomas
Edison,Sylvester
Stallon, Agatha Christie tanınan
disleksili bireyler arasındadır.
Ünlü yazar Agatha Christie
demişki “İyi bir polisiye roman
yazmanın
temeli
dislektik
olmaktır.”

Unutulmamalıdır ki doğru ve
zamanında yapılan müdaheleler
sonucunda
disleksi
ile
başa
çıkılabilir.

ÜLFET ERTÜRK
ÇOCUK GELİŞİMİ VE
EĞİTİMİ UZMANI

Psikoloğumuz
diyor ki...
Anne- babaların genelde en merak ettiği konu doğru ebeveynliktir.
Doğru ebeveynlik nedir? Nerede yanlış yapıyoruz? Hatalarımız nelerdir?
Çocuğumuza nasıl yaklaşmalıyız? Doğru davranışlar nelerdir? gibi sorular
ebeveynlerin aklına sıkça gelir. Bu yazımızda sizler için ebeveyn tutumlarını
ele alacağız ve doğru tutumu değerlendireceğiz.
İlk olarak otoriter tutumu ele alacağız. Bu
tutumu benimseyen ebeveynler çocukları
sürekli gözetim altında tutarlar. Anne ve
babanın koyduğu kurallar keskindir, yumuşak
değillerdir. Bu tür aile ortamında esneklik yoktur,
hoşgörüsüz, soğuk ilişkiler vardır. Bu tür ailede
yetişen çocuklar çekingen, özgüvensiz, ürkek
ve başkaları tarafından kolayca yönlendirilebilir
bir karakter yapısına sahip olabilirler. Stresli
bir yapıları vardır ve sürekli eleştirildikleri için
aşağılık duygusu geliştirebilirler.
Aşırı hoşgörülü tutumda ise aile çocuk
merkezlidir ve çocuğun her istediği yapılır.
Çocuğun yaptığı her şey hoş görülür, aşırı
özgürlük tanınır ve çocuğun her dediği aile
tarafından yapılır. Bu tutumun etkisinde
büyüyen çocuklar eleştiriye açık değildir,
kuralsızdırlar; sorumsuz, sabırsız, şımarık ve
sabırsız olabilirler.
Kaygısız tutuma sahip ailelerde ise çocuğun
varlığı ile yokluğu belli değildir. Çocuk fiziksel
ve duygusal yalnızlığa itilmektedir. Eğer çocuk
anne babayı rahatsız ederse o zaman çocuk
ile ilgili gündem oluşur. Ebeveyn ve çocuk
arasında iletişim kopukluğu vardır. Bu ailede
yetişen çocukların hayattan ve kendisinden
beklentileri olmaz, özgüven eksikliği yaşarlar. Dil
gelişiminde gecikme ve konuşma bozuklukları
ortaya çıkabilir. Saldırganlık ve dikkat etme
davranışları ortaya çıkar.

Demokratik tutum ise en sağlıklı tutumdur. Bu
ailelerde sevgi, saygı, huzur ve güven ortamı
vardır. Anne – baba çocuk için uygun bir model
ve çok iyi rehberdir. Çocuğa seçim hakkı tanınır.
Çocuk sorumluluk alır. Çocuk ortak belirlenen
uygun sınırlar içinde özgürdür. Aile fertlerinin
hepsi eşittir. Ebeveyn ve çocuk ilişkisinde saygı
vardır. Aile çocuğu başkalarıyla karşılaştırmaz.
Duygulara açık ve net bir şekilde ifade edilir.
Bu ailelerde yetişen çocuklar saygılı, özgüvenli,
kararlı, ne istediğini bilen, açık fikirli, sınırlarını
bilen bir karakter yapısına sahiptir. Bu çocuklar
dengeli bir yapıya sahiptirler, işbirliğine
yatkın ve arkadaş canlısıdırlar. Sonuç olarak
bakıldığında en sağlıklı yöntem demokratik
tutumdur. Bunun sebebi ise çocuğu başkalarıyla
karşılaştırılmaması, çocuğa hoşgörü ve saygı
gösterilmesidir.
Çocuğun karakter oluşumunda aile tutumu
faktörünün önemi büyüktür. Anne – babanın
çocuğa karşı sergilediği tutum bütün
hayatını etkilemekte ve kişiler için bazen risk
faktörü oluşturmaktadır. Bu nedenle çocuğu
yetiştirirken saygı ve hoşgörü gösterilmeli,
başkalarıyla kıyaslamamalı çocuğa yapabileceği
oranda sorumluluk verilmelidir. Aileyle kurulan
sıcak ilişki ve duygusal bağ çocuğun hayat
yolunu belirlemektedir ve aldığı kararları ve
sergilediği tutumları etkilediği unutulmamalıdır.

ESMA NUR UZUN
PSİKOLOG

Sınıf içi
etkinliklerimiz

Biz
Bir
Aileyiz
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Otizmli
Çocuklarda
Tuvalet Eğitimi
Tuvalet Eğitimine Ne Zaman Başlanmalıdır?
Tuvalet Eğitimine Nasıl Hazırlanılmalıdır?
Tuvalet Eğitimine Nasıl Başlanmalıdır?
Tuvalet Eğitiminde Geceleri Nasıl Bir Yol İzlenmelidir?

Tuvalet Eğitimi Süreci
Yeni doğmuş olan bebeklerin mesane ve bağırsak hacimleri çok küçüktür.
Hayatlarının ilk beş ayı içerisinde günde ortalama 17 defa boşaltım
gerçekleştirirler. İlk iki yıl içerisinde sinir sisteminin gelişmesi ile birlikte,
mesane ve bağırsak doluluk durumuna karşı çocuğun da duyarlılığı artmakta
ve tuvaleti geldiği zaman bedensel hareketler ile tepki vermektedir. Üçüncü
yaşından itibaren çocuklar, tuvaleti geldiği zaman söz ya da işaretler ile de
tuvaletin geldiğini ifade etmeye başlarlar.
Tuvalet eğitimi otizmli çocukların kazanması zorunlu kabul edilen en önemli
becerilerden birisidir. Çünkü çocuğun tuvaletini dile getirmesi, anaokulu,
kreş vb. eğitim kurumları için gereken koşullar arasında yer alır. Birçok
eğitim kurumu tuvalet eğitimi mevcut olmadığı zaman otizmli çocukları
kabul etmeyebilmektedir. Çoğu zaman tuvalet eğitimine 18. aydan sonra
başlamak uygundur. Ancak her çocuğun kas, bilişsel, biyolojik ve psikolojik
gelişimi farklılık göstereceğinden bu süreç uzayabilir veya kısalabilir. Genel
olarak çocuklar tuvalet eğitimine hazır olduklarında belli başlı davranışlar
sergilerler. Yürümeye başladıklarında ve kısa süreli dik olarak oturmaya
başladıklarında bu kas yapısının tuvalet eğitimine hazır olmaya başladığını
gösterir. Ebeveynlerinden yardım almadan pantolonunu aşağı indirmeyi ve
yukarı çekmeyi başarması da yine gerekli kas gelişiminin tamamlanmaya
başladığını gösterir. Bebek bezi kullanmak artık çocuğu rahatsız etmeye
başlar. Çocuğun altına yaptığı zamanlarda ıslak kalmaya tahammülü önceki
zamanlara göre daha azdır ve altı ıslandığı zaman kendisi bezini çekiştirip
çıkarmaya çalışır. Eskiye göre tuvalet zamanları artık daha düzenli olmaya
başlar. Beslenme alışkanlığı düzenli olduğu takdirde gün içinde sürekli
aynı zamanlarda çocuk bezini kirletmeye başlar. Bu durumda çocuk
altının ıslanmasından rahatsız olacağından, düzenli olarak bezini kirletmek
yerine bezi kirletmemek için tuvalet zamanını geciktirir. Bu da aslında
tuvalet eğitimi bilincinin oturmaya başladığını gösterir. Anne ve babalar
tuvalet eğitimi ile ilgili sözcükleri kullandığında çocuk bunları zihnine
kazır ve öğrenir. Son aşamada artık tuvaletini yapacağı zamanlarda çocuk
ebeveyninden öğrendiği sözcükleri kullanmaya başlar. Böylece tuvaletinin
geldiğine dair anne ve babasını bilgilendirmiş olur. Bu işaretlerin bir veya
birkaçı bir arada gözükmeye başlamışsa çocuk, tuvalet eğitimine hazırdır
demektir. Bu belirtilerin göz önüne alınarak tuvalet eğitimine başlanması
daha kesin sonuçlar doğuracaktır. Doğru zamanlama bu eğitimin en önemli
kıstaslarından biridir. Ancak otizmli bireylerde yaş ilerlese de belirtiler
gözlemlenmeyebilir.
Ebeveynlerin ve özel eğitimcilerin tuvalet eğitimi konusundaki ilk hedefi,
otizmli çocukların bağımsız hayat becerilerini kazanmasıdır. Bu nedenle
yemek yeme becerileri, tuvalet becerileri ve giyinme becerileri ilk başta
sayılacak olan hedeflerdir. Tuvalet eğitimi ile becerilerin kazandırılabilmesi
için çok küçük yaşlarda başlanması gerekir. Ancak bu becerilerin kazanılması
ve devam etmesi, çocuklar arasında farklılık gösterir.

Tuvalet becerisini kazanmak her yeni doğan birey için belirli
bir süreç içerisinde gerçekleşir. Çocuklar ortalama 6 yaşında
tamamen bağımsız olacak şekilde tuvaletini yapabilecek
duruma gelir. Ancak otizmli çocuklarda tuvalet eğitimi ve
tuvalet becerisini kazandırmak çok daha zordur. Erken teşhis
ile birlikte özel bir eğitim ve özverili bir çaba gerektirecektir.
Tuvalet eğitimi çocuk gelişiminde oldukça önemli bir yere
sahiptir. Bu eğitimin kişilik gelişimi üzerinde etkisi bulunur.
Ancak eğitime ne zaman başlayacaklarına karar veremeyip,
yanlış uygulamaları deneyerek olumsuz sonuçlarla karşılaşılır.
Bu durum hem tuvalet eğitiminde süreci uzatır hem de çocuğun
kişiliğinde olumsuz etki gösterir. Bunun yanında gelişimde
bireysel farklılıklar söz konusudur ve bu her çocuğun aynı yaşta
eğitim alamayacağı anlamına gelir. Genel olarak bakıldığında
çoğu çocuk 18 ila 24 aylar arasında tuvalet eğitimine hazır olur.
Ancak bu tüm çocukların bu yaşlarda tuvalet eğitimine hazır
olacağı anlamına gelmez, bu aylardan daha önce veya daha
da sonra eğitime hazır olacak çocuklar da olacaktır. Tuvalet
eğitiminin verilebilmesi için hem çocuğun gerekli kaslarının
gelişmesi hem de zihinsel olarak bu duruma hazır olması gerekir.
Buradan yola çıkarak çocuğun yaşını baz almak yerine, tuvalet
eğitimine hazır olup olmadığını gösteren belirtileri takip etmek
gerekir. Ayrıca erkek çocuklarının kız çocuklarına göre daha geç
tuvalet eğitimine hazır olacağını da unutmamak gerekir.
Hem eğitmenlerin hem de ebeveynlerin tuvalet eğitiminde çok
sabırlı olması gerekmektedir. Bütün detaylara dikkat edildiği
zamanlarda dahi çocuklar kısa zamanda tuvalet becerisini
kazanamayabilir. Fakat belirli bir zaman sonucunda sonuç
alınması mümkündür. Tuvalet eğitiminde her zaman ileriye
dönük aşamalar kaydedilmelidir. Belli bir yaştan itibaren bez
kullanımı sonlandırıldığında eğitim başladıktan sonra kesinlikle
geriye dönülmemelidir. Telafisi daha zor olan sonuçları
beraberinde getirebilir. Tuvalet eğitimi sürecinde tepkilerin de
kontrolü önemlidir. Zaman zaman meydana gelebilecek gece
kaçırmalarına aşırı tepki gösterilmemelidir. Gündüz tuvalet
kontrolü kazanıldıktan sonra, uykudan 2 saat önce sıvı alımının
kesilmesi ve tuvalete götürüldükten sonra yatırılması kısa bir
zaman içerisinde gece kontrolünü de kazandırmaktadır. Eğer
siz de çocuğunuza tuvalet eğitimi vermek istiyorsanız, öncelikle
çocuğun eğitim öncesi hazır olup olmadığına ilişkin belirtileri
dikkate alıp ona göre hareket edebilirsiniz. Unutmamak gerekir
ki, çocuğun iyi bir tuvalet eğitimi alması psikolojik gelişimini
de etkileyecektir. Bu nedenle çocuklarınızın tuvalet eğitimini
sabırla yürütmeniz gerekmektedir. Böylece çocuğunuzun daha
tutarlı bir kişiliğe ve hayata sahip olmasını sağlayabilirsiniz.
Yukarıdaki soruların cevaplarını çocuğunuzla birebir ilgilenen
eğitimcilerinizle veya pedagoglarınızla birlikte çözümleyerek
,cevapları birlikte bularak çocuğunuza özel tuvalet eğitimi
planlayabilirsiniz. Bireysel destek eğitimleri gibi bu eğitiminde
çocuğunuza özel bireysel eğitim gerektirdiğini unutmamak
gerekir.

Vesİle büyüktemİz
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ /
ZİHİNSEL ENGELLİLER UZMAN ÖĞRETİCİ

olmak
üzere, dönemin
başbakanı
Bülent Ecevit’i, kararlı
siyasileri ve
Silahlı Kuvvetlerimizi rahmet ve minnetle
anıyor, şehit ve gazilerimizin hatıralarını
hürmetle yad ediyorum.” dedi.
Saadet Partisinin kuruluşunun 19. Yıl dönümü
ile ilgili açıklamalar yapan Genel Başkan Temel
Karamollaoğlu şu ifadelere yer verdi:
Ülkemiz güzel günlere kavuşacaksa bu ancak
Saadet Partisi'nin ortaya koyduğu ilkelerin hayata geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Biz bu
ülkenin geleceği için kelebeklerin kanat çırpışı
misali çaba ve gayret göstermeye devam ede-

insanların toplandığı bir
yerdir. Cenabı
Hak 11
bu yolda
çalışan bütün
kardeşlerimize
yardım
etsin. İnanıyoruz ki bu anlayış ve hedeflerle;
Saadet Partisi ülkemizin geleceğinin sigortası
olmaya devam edecektir.” İfadelerini kullandı.
Saadet Partisi Pursaklar İlçe Başkanı Emrullah Gülcan’da gazetemize yaptığı açıklamada;
“Saadet Partisi Pursaklar teşkilatı olarak merhum hocamız ve kurucu Genel Başkanımız Prof.
Dr. Necmettin Erbakan'ı ve Silahlı Kuvvetlerimizin şerefli, kahraman evlatlarını rahmet ve
minnetle anıyor, Milli görüşe gönül veren
herkesi kutluyoruz” dedi.

Basında Biz

Bilinçli Eğitimle Etkili rehabilitasyonla

EngEllErİ En AzA İndİrİyoruz!
M

avi
Denizim
Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon
Merkezi tüm
branşlarda uzman
kadrosuyla, Dil ve
Konuşma-İşitmeÖğrenme-Görme
güçlüğü çeken,
Yaygın Gelişim
Bozukluğu olan, Zihinsel ve Bedensel
Yetersizliğe sahip
özel çocuklara
eğitim vermektedir. Merkezin kurucusu Bayram Baş; “Bilinçli eğitimle,
etkili rehabilitasyonla engelleri en aza
indiriyoruz” dedi.
Alanlarında uzman kadrosu ile özel
çocuklara hizmet veren Mavi Denizim
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezi Kurucusu Bayram Baş
verdiği bilgilerde şunları
söyledi:
“Özel Eğitim Merkezimiz, Pursaklar’da 12
yıldır hizmet vermektedir. Deneyimli ve
alanında uzman
kadromuzla Özel
eğitimle ilgili tüm
branşlarda
halkımızın
hizmetindeyiz.
Eğitimcilerimizin
tamamı 4 yıllık üniversite mezunu ve alanında
başarılı ve mesleğini seven
kişilerdir. Bu kadroya gönül
rahatlığı ile çocuklarınızı emanet
edebilirsiniz. Amacımız; Öğrencilerimizin becerilerini yetenekleri doğrultusunda geliştirerek onlara bağımsız
yaşamayı öğretmek ve onları hayata

hazırlamaktır. Özel Eğitim verdiğimiz
Engel Grupları: Dil ve Konuşma
Güçlüğü, İşitme Güçlüğü, Öğrenme
Güçlüğü, Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Zihinsel Yetersizlik, Görme
Güçlüğü, Bedensel
Yetersizlikler

olmak
üzere yedi
ana gruptan oluşmaktadır.
Derslerimiz bireysel ve grup eğitim-

leri şeklinde, alanında uzman
branş öğretmenleri tarafından verilmektedir. Öğrenciler,
servislerimiz tarafından ders
saatlerinden önce hostesler
eşliğinde evlerinden alınır,
dersler bittikten sonra evlerine, ailelerine güvenle teslim
edilir. Öğrenci trafik ve güvenliğine çok önem vermekteyiz.
Öğrencilerimizin gelişimleri
öğretmenler tarafından
sürekli takip edilmekte, raporlandırılarak ailelere bilgi
verilmektedir. Ayrıca hastane
ve RAM randevu işlemlerinin her
aşamasında velilere kurum olarak
profesyonelce
yardımcı
olmaktayız.
Çocuklarımıza ilgi
ve sevgi
Mavi
Denizim öncü olmaya ve ilkleri başarÖzel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi
maya devam etmenin mutludolu bir
luğu ve onurunu yaşıyoruz.
dünya kurOcak ayı itibarı ile Öğrencilerimizin
mak adına; saygı ve anlayış dolu bir
motor becerilerinin gelişmesine, eseğitim hizmeti sunuyoruz. Mutlu
tetik anlayışlarının artmasına, ruhsal
çocuk, mutlu aile, mutlu toplum yolgelişimlerinin iyileşmesine önemli
unda sizin yanınızdayız. Bilinçli bir
katkı sağlayan atölye etkinliğimizi
eğitim ve etkili bir rehabilitasyon ile
haftanın belirli günlerinde uzman
engelleri aza indirmek; engelli bireylerin yetişkin birer birey oldukları za- eğitmenlerimizle yapmaktayız. Kendi
öğrencilerimizin yanı sıra ihtiyaç
manda normal gelişim gösteren
hisseden tüm gençlere hitap eden
bireyler gibi bağımsız ya da daha az
atölyemiz aynı zamanda bir sosyal sobağımlı yaşayabilmeleri için gerekli
rumluluk projesi özelliği taşımaktadır.
sosyal becerileri kazandırmaktır.
BECERİ TASARIM ATÖLYEMİZDE
MAVİ DENİZİM BÜLTENLERİMİZİ
GENÇLERİMİZ YETENEKLERİNİ
BEĞENİNİZE SUNDUK
SERGİLİYOR
Mevsimlik bültenlerimizin yaz, sonbahar ve kış sayılarını beğenilerinize
Çocuklarımızın ilgi, yetenek ve
sunduk. Faaliyet bültenlerimizde Özel
karakterlerine yönelik gelişimlerine
Eğitim Merkezimizde uygulanan
katkı sağlamak amacıyla becerieğitim faaliyetlerine, eğitimcilerimizin
tasarım atölyemizi kurduk. Yeni bir
hazırladığı makalelere yer verdik. Sizproje ile bölgemizde eğitim alanında

den gelenler bölümümüzde velilerimizin duygu ve düşüncelerine tercüman olduk. Psikologumuzun değindiği
önemli konularla ailelerimize ve tüm
okurlarımıza farklı pencereler açtık.
Okul ortamımızda çocuklarımızın
yaptığı sınıf içi etkinlikleri farklı projelerimizi herkesin görmesine vesile
olarak şeffaflık ilkemizi sizlerle paylaştık.
RADYO MAVİ DENİZİM
YAYIN HAYATINA BAŞLADI
Yeniliklerin adresi Mavi Denizimde
yepyeni bir projeyle sizlere merhaba
dedik. Her hafta Cuma 15:00 de farklı
konu ve konuklarla sizlerle buluşuyoruz. Radyo Mavi Denizimde moderatörümüz eşliğinde kurum
psikologlarımız, alan öğretmenlerimiz
ve kıymetli konuklarımızla ilginizi
çekecek ve fayda sağlayacak konuları
ele alıyoruz” dedi.

Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek
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NE ZAMAN DİL ve KONUŞMA TERAPİSTİNE (İHTİYACIMIZ VARDIR) BAŞVURMALIYIZ?
Sosyal bir varlık olan insan için, insanlaşmanın en önemli unsuru iletişimdir ve iletişimin
vazgeçilmez en ağırlıklı aracı dil unsurlarıdır. Aynı dilin kullanıldığı sosyal ağ içerisinde
anlamak, anlaşılmak, ifade edebilmek, empati kurabilmek, öğrenmek, öğretmek ve her
türlü toplumsal ortak paydaları oluşturup uygulayabilmek dil-konuşmanın sağlıklı ve
işlevsel gerçekleştirilmesiyse sağlanır.
Dili öğrenebilmemiz için;
1) Normal bir beyin gelişimine sahip olmalıyız.
2) Konuşulan bir dil ile çevrelenmeliyiz.
(Bir dil gurubuna ait olmalıyız. / Ana dil)
İnsan doğar doğmaz konuşamaz. İnsanın gerçekleştirdiği dil konuşma
işlevi otonom bir işlev, refleks bir işlev, içgüdüsel bir işlev değildir. Dili
algılayan beyin bölümleri zamanla gelişimini tamamlamaktadır. Dilin
oluşması ve gelişmesi için hem sağlıklı beyin gelişimi hem de toplumsal
çevre vazgeçilmez iki unsurdur. Toplumsal yapı içerisinde dünya ya gelen
insan bu yapı sayesinde edindiği bilgi girdileri ile dil konuşma işlevini
gerçekleştirecek unsurları öğrenecek, tamamlayacak ve uygulayacaktır.

Ne Zaman Dil Konuşma Terapistine
İhtiyacımız Olur ?
A) Normal Beyin Gelişimine Sahip Olduğunu Varsaydığımız
Bireylerde (Çocuklarda)
1.

2.

3.

4.

Çocuğumuz kız ise 1 – 1,5 yaş, erkek ise 1,5 – 2 yaş aralığnda;
ismine tepki vermiyorsa, konuşma sesine benzer babıldamalı
sesler çıkarmıyorsa, tonlamalı babıldama yapmıyorsa, basit tek
komutları anlamıyorsa, baş sallamak parmakla göstermek gibi
vücut hareketleri ile iletişime geçmiyorsa,
Kız çocuklarında 1–2 yaş, erkeklerde 1,5 – 2,5 yaş aralığında; tek
komutlu eylemleri gerçekleştirmiyorsa, sık kullanılan nesneleri
tanımıyor ve çoğu nesnenin ismini söyleyemiyorsa, her hafta
yeni sözcükler edinmiyorsa, sorular sormuyorsa, miş gibi yaparak
oyunlar oynamıyorsa, iki sözcüklü cümleler kurmuyorsa,
Kız çocuklarında 2-3 yaş, erkeklerde 2,5 – 4 yaş aralığında; 50
ile 100 sözcük edinmemişse, üç sözcüklü cümleler kuramıyorsa,
iki yönergeli eylemi gerçekleştiremiyorsa, zamir kullamnıyorsa (
ben, sen) , kullandığı sözcükler ve kurduğu cümlelerin anlaşılırlığı
çok düşük ise, kısa sohbet oluşturamıyorsa, basit çoğul eki,
zaman eki, olumsuzluk eki kullanamıyorsa,
Kız çocuklarında 3-4 yaş, erkeklerde 3,5- 5 yaş aralığında;
ortalama 800 ile 1500 sözcük edinememişse, ikili
komutları
uygulayamıyorsa,
4-5
sözcüklü
cümleler
kuramıyorsa, konuşmasında anlaşılırlık bozuk ise, iletişim
kurmakta zorlanıyor, kaçınıyorsa, empati kuramıyorsa
(karşısındaki kişinin duygu durumunu değerlendiremiyorsa),

B) Sendromik, Bilinçsel ve Davranışsal Bozuklukluğu Olan
Tanılanmış Bireylerde (Çocuklarda)
Bazı yapısal durumlar çocuğumuz doğduğu zaman fark edilir
ve tanılanır. Örneğin Down Sendromu, bazı Otizm Spekturum
Bozuklukları, Treaher Collins Sendromu, Ağır Bilinçsel Gerilik
(Ağır Mental) v.s.
Bazı yapısal durumlar çocuğumuz büyüme evresinde iken zamanla
ortaya çıkar. Örneğin birçok Otizm Spektrum Bozuklukları, Hafif
Bilinçsel Gerilik (Hafif Mental), Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk, Özgül Öğrenme Güçlüğü
v.s
1.

Mutlaka Uzman Dil Konuşma Terapistine başvurmalıyız.
Ailede de geç konuşan vardı, nasılsa geçer gibi yanlış düşünceler ile
zaman kaybetmemeliyiz.
5.

6.
7.
8.
9.

Çocuğumuz büyürken sözcük kullanımında, nesneleri
isimlendirirken bazı sesleri (harfleri) hiç çıkaramıyorsa, bazı
sesleri bazen çıkarıyor bazen çıkaramıyorsa, bazı sesler yerine
başka sesler kullanıyorsa,
Çocuğumuz konuşurken takılıyorsa, hece tekrarları yapıyorsa,
sözcüğü tamamlamak için çabalıyorsa, nefes kontrolsüzlüğü
yaşıyorsa,
Çocuğumuz çok hızlı ve çok aceleci konuşuyorsa, konuşma
anlaşılırlık seviyesi düşüyorsa,
Çocuğumuz konuşmaktan kaçınıyor, seçtiği bir ya da birkaç
kişinin dışında kimseyle konuşmuyorsa
Çocuğun yaşadığı ev ortamındaki bireylerde, çocuğu birebir
büyüten kişilerde dil konuşma sorunu varsa,
Zaman kaybetmeden Uzman Dil Konuşma Terapistine müracaat
etmeliyiz.
Unutmayalım, Dil Konuşma sorunu yaşayan çocukların 3 yaşına
kadar olan evreleri iyi gözlenmeli ve sorunlar devam ediyorsa 2,53 yaş seviyesinde terapilere başlanmalıdır. Çünkü Dil Konuşma
evrelerinin tamamlanması ve işlevselliği için 0-4 yaş aralığı çok
önemlidir.

2.

3.

4.

Çocuğumuz büyürken; hareketlerinin, reflekslerinin,
çıkardığı seslerin, çevresine ilgisinin ve verdiği tepkilerin
gelişim evrelerine uygun olup olmadığına dikkat etmeliyiz.
Herhangi bir farklılık, eksiklik, tepkisizlik gözlemlediğimizde
Uz Çocuk Doktoruna başvurmalıyız. Süreç takibinde
gerektiği taktirde Çocuk Psikiyatri, Psikolog ve Çocuk
Noroloji uzmanlarına başvurmalı ve tanılama yapılmasını
istemeliyiz.
Çocuğumuz
doğduğunda
ya
da
büyüme
sürecinde
tanılanmış
ise,
öncelikle;
- Ebeveynleri olarak, söz konusu tanı ile alakalı bilgi
edinmeliyiz.
Konu ile alakalı Aile Terapisi ve Psikolojik destek
almalıyız.
- Çocuğumuzun Rehabilitasyon ( tedavi ve eğitim)
süreçlerine dahil
olmaya hazır olmalıyız.
Bilmeliyiz ki farklı tanı gruplarına göre, bu tanıları alan
bireylerin Dil ve Konuşma becerilerindeki gerilikleri yada
yetersizlikleri farklılıklar göstermektedir. Dolayısıyla
uygulanacak terapi ve eğitimlerde farklılık gösterecektir.
Çocuğumuz hangi tanıyı almış olursa olsun Dil ve Konuşma
Terapilerine başlana bilinmesi için ön koşul becerilerinin
belli bir düzeyde edinilmesi gerekmektedir. Bunlar; Kaba
motor beceriler / İnce motor kas gelişimleri / Taklit becerisi
(modelleme) / Nesne tanıma / Tek komutlu yönergeye
uyma / Sıralı takip yapabilme. Bu becerilerin çocuğumuzun
yaş evrelerine göre belli düzeyde kazanımını sağlamak
için öncelikle Zihinsel Engelliler Öğretmeni ile çalışılmalı
devamında Dil Konuşma Terapistine başvurulmalıdır.
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5.

6.

7.

Zihinsel Gerilik Tanısı olan bireyler; nesnelerin öğrenilmesi,
anlamlandırılması
konusunda
zorluk
yaşamaktadırlar.
Öncelikle Zihinsel Engelliler Öğretmeni ile çalışılıp nesne ve
kavram bilgisi edinimi belli bir seviyeye geldikten yani dilin
içeriği (alıcı dil) bir miktar doldurulduktan sonra Dil Konuşma
Terapistine başvurulmalıdır.
Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı olan çocukların en temel
problemi iletişime kapalı olmalarıdır. Sosyal uyaranlara
gösterdikleri tepki, kısıtlı ilgi, sözcük dağarcığı kısıtlılığı dil
konuşma ünitelerinin gelişimine engel olmaktadır. Öncelikli
olarak Zihinsel Engelliler Öğretmeni ile alternatif dil ve
iletişim becerileri çalışılmalı ve devamında Zihinsel Engelliler
Öğretmeni ve Dil Konuşma Uzmanı ile ortak çalışmalar
yapılmalıdır.
Down Sendromu genetik bir bozukluktur ve bu tanı ile dünyaya
gelen çocukların en büyük sıkıntısı kas gelişimlerinden
kaynaklanmaktadır. Dil yapıları, Oral motor kaslarının geç
gelişmesi Dil ve Konuşma gelişimini olumsuz etkilemektedir.
Down’lu çocuğumuz ile en erken dönemde Zihin Engelliler
Öğretmeni ve Fizyoterapi desteği ile terapilere başlanmalı.
Çocuğumuz 1 yaşında iken Dil ve Konuşma Terapistine
başvurulmalıdır.

D) Fizyolojik ve Nörolojik Yetersizlik,
Kısıtlılık Yaşayan Bireylerde
Doğuştan ya da yaşam sürecinde beynimizin algılama, karar verme,
hafıza yapıları ve sinir sistemindeki (nörolojik yapılar) ve iskelet
sistemi, kas yapıları, solunum sistemindeki (fizyolojik yapılar)
anomalilikler ve yetersizliklerden dolayı yaşanan sorunlardan biride
Dil ve Konuşma Bozukluklarıdır.
1.

2.

3.

4.

5.

Serebral Palside (SP) nörolojik bir yetersizliktir. Sinir sistemi
bozukluğudur kısaca Beyin Felci diyebiliriz. SP’li bireyler oral
motor fonksiyonlarındaki kasların güçsüzlüğü ve kullanım
yetersizliklerinden dolayı Dil ve Konuşma bozukluğu
yaşamaktadırlar. SP’li çocuklarımızın erken çocukluk
döneminde ( 6 ay – 3 yaş) Dil Konuşma Terapistine ihtiyaçları
vardır. Öncelikle Zihin Engelliler Öğretmeni tarafından Ön Koşul
Becerileri kazandırılmalı ve devamında Dil Konuşma Terapistine
başlanmalıdır.
Apraksi nörolojik bir rahatsızlıktır. Beynin konuşma
merkezlerindeki sinir sistemi yapısal bozukluklarından kaynaklı
Dil Konuşma koordinasyonunun yapılamamasıdır. Tanısı zor
konulan, başka sıkıntılar ile karıştırılan bir hastalıktır. Tanılanır
tanılanmaz Dil Konuşma Terapistine başvurulmalıdır.
Dizartri nörolojik bir rahatsızlıktır. Sinir sistemindeki hasara bağlı
olarak konuşma düzeneğini kontrol eden kas yapılarındaki (dil,
dudak v.s.) düzensizliktir. Erken çocukluk döneminde öncelikle
ön koşol beceriler kazandırılıp Dil Konuşma Terapistine
başvurulmalıdır.
Yarık Damak - Dudak doğum ile hemen fark edilen, ayrı ayrı yada
her ikisinin de birlikte yaşandığı fizyolojik bir sıkıntıdır. Bu sorun
hem oral bölge (ağız) yapılarının faaliyetlerini, hem de nazal
bölge (burun) fonksiyonlarını etkilemektedir. Sorunun yaşandığı
bölgeler ve fonksiyonları Dil Konuşma için çok önemlidir
ve bundan dolayı 4. – 6. ay gibi oldukça erken dönemde Dil
Konuşma Terapistine başvurulmalıdır.
Ses Bozuklukları Larenk bölgesinde yaşanan felç, kanser,
ses tellerindeki sorunlarından kaynaklı yaşanan fizyolojik
rahatsızlıklardır. Sesin şiddeti, tonu, rengi oldukça etkilenir.
K.B.B. doktoru tarafından yapılacak teşhiz ve tedavi protokolü
ile eş zamanlı olarak Dil ve Konuşma Terapistine başvurulmalı
Ses terapilerine başlanmalıdır.

C) İşitme Engelli Bireylerde (Çocuklarda)
1.
2.
3.
4.
5.

Çocuğumuz yeni doğduğunda işitme tarama testlerinden
olumsuz sonuç alınmışsa
Çocuğumuz büyürken çevresindeki kişilerin seslerine, dış
mekan seslerine tepkisiz kalıyorsa
Çocuğumuz yüksek sese tepki veriyor, normal konuşma
ses tonuna duyarsız davranıyorsa
Çocuğumuz bazı yüksek seslerden rahatsız oluyor ve tepki
veriyorsa
Çocuğun ebeveynlerinde ( anne ve baba) biri yada ikisi
işitme engeli varsa, yaşan alanları işitme engeline göre
dizayn edilmişse

Zaman kaybetmeden Uzman K.B.B. hekimine başvurmalı,
odyolojik tanılama testleri yaptırılmalı, varsa sorun tesbiti
yapıldıktan sonra eş zamanlı olarak İşitme Engelliler Öğretmeni
yada Odyologa ve Uzman Dil Konuşma terapistlerine veya
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanına başvurmalıyız.

E) Travma Geçirmiş Bireylerde
Yaşanılan şiddetli bir kaza, kafaya alınan darbe, düşme, beyin
kanaması, felç ve emboli gibi sıkıntılardan sonra özellikle
beynimizin sol yarım küresi hasar almış ve dil konuşma
merkezleri etkilenmişse Afazi diye adlandırdığımız Dil Konuşma
sorunu yaşanır. Böyle travmatik bir durumda Dil Konuşma
Terapisti diğer uzmanlar ile aş zamanlı olarak tedavi protokolüne
dahil olmalı ve hem Nöroloji hekimi hem de fizyoterapistlerle
uyum içerisinde çalışılmalıdır.
Sevgili okurlarımız, kıymetli anne ve babalarımız çocuklarımızı
büyütürken doğru gözlemler yapmalı, herhangi bir eksiklik,
yetersizlik, tutarsızlık, gecikmişlik söz konusu olduğunda hiç
çekinmeden ve zaman kaybetmeden konu ile alakalı uzamanlara
başvurmalıyız. Sorunları zamana, geleneksel yaklaşımlara
bırakmamalıyız. Unutmayalım ki sağlıklı Dil ve Konuşma
gelişimi için 0-4 yaş aralığı çok önemli bir evredir. Dil Konuşma
kazanımlarının büyük oranda edinildiği bu evreyi kaçırmamak
için sıkıntısı olan çocuklarımızı en geç 3 yaşına kadar terapilere
başlatmalıyız. Yaşanılan Dil Konuşma zorluklarının sosyal
yaşantıda bireyi (çocuğu) zorladığını hem psikolojik sorunlara
hem de akademik başarısızlıklara sebep oluşturduğunu
unutmamalıyız.

NURTEN FIRAT
Odyolojİ ve Konuşma Bozuklukları
Uzmanı
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Koronavirüsle Mücadelede Solunum Fizyoterapisi
Tüm dünyada etkisine gösteren Dünya
Sağlık Örgütü’nün uluslararası halk sağlığı
acil durumu (pandemi) ilan etmesine
neden olan ve resmi kararıyla Covid19
olarak adlandırılan salgın 2019’un Aralık
ayının son günlerinden beri Dünya’nın
gündemindedir. Koronavirüs (Covid-19)
solunumsal, fiziksel ve psikolojik işlev
bozukluğuna yol açan oldukça bulaşıcı bir
solunum yolu enfeksiyonu hastalığıdır.
Koronavirüsün tam olarak klinik özellikleri,
tedavisi ve korunma yolları henüz
belirlenmemiştir. Ancak her geçen gün
deneyimler ve dolayısıyla da bilgi birikimi
artmaktadır. Ülkemizde de her geçen gün
araştırmalar yapılarak
Dünya’ya öncü
çalışmalar yapılmaktadır.
Uzmanlar nefes darlığı, ağır solunum
yetmezliği, zatürre, balgam atamama
gibi bulguları olan vakalarda ilaç
tedavisinin tek başına yeterli olmadığını
ve buna destek bir tedavi programıyla
birlikteyürütülmesi gerektiğini vurguluyor.
Bu tedavilerin başında da fizyoterapistler
eşliğinde Solunum Fizyoterapisi yer alıyor.
Bunun dışında hastalanmadan önce
bir tedbir olarak ve hastalıktan sonra
da akciğerlerinizin işlevlerini düzgün
bir şekilde yerine getirebilmesi için
Fizyoterapiyle akciğer sıvılarının vücuttan
uzaklaştırılması nefes darlığının önüne
geçilmesi ve solunum bozukluklarının
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Durumu
kritik olup hastaneye ulaşanlar zaten bu
tedavilere ulaşmaktadır fakat hastaneye
gidemeyip
ev
karantinasında
olan
hastalar için solunum sistemlerini her
ihtimale hazırlamak, solunum kaslarını
kuvvetlendirmek, akciğer içindeki balgamı
uzaklaştırıp akciğer kapasitesini artırarak
nefes almanızı rahatlatacak günde 4-5 kez
10 dk süreyle yapabileceğiniz birkaç kolay
egzersiz önerisinde bulunacağız.

DERİN NEFES ALMA

BÜZÜK DUDAK SOLUNUMU

Derin nefes alma egzersizi ile akciğerlere
hava sıkışması engellenir. Bir el göğüs
kafesinde bir el karın boşluğuna rahatça
oturulur. Burundan derin nefes alınır.
Göğüs kafesinin genişlediği hissedilir.
Alınan hava 5 saniye boyunca tutulur.
Solunan havanın tümünün bırakıldığı
hissedilene kadar burundan yavaşça ve
derin bir şekilde nefes verilir.

Kişi rahat bir pozisyondayken burundan
2-3 saniye nefes alır, dudaklarını büzerek
5-6 saniye de nefes verir. Bu solunumda
dudakların büzülerek kontrollü nefes
verilmesi amaçlanır. Nefes verilmesi
sırasında akciğerde hapsolmuş havanın
daha kolay salıverilmesini böylece nefes
darlığını azaltmayı amaçlar.

KONTROLLÜ ÖKSÜRÜK
EGZERSİZİ
DİYAFRAM SOLUNUMU
Göğüs boşluğu ile karın boşluğu arasında
yer alan diyafragma kası solunum
sırasında görev alan temel kastır. Bu
solunum egzersizinde diyafragma kasının
daha etkili çalışması hedeflenir. Rahat bir
şekilde yatarken bir elinizi göğsünüze diğer
elinizi karnınıza yerleştirin. Burnunuzdan
2-3 saniye boyunca nefes alın, karnınızın
dışarı doğru hareket etmesine dikkat
edin. Nefes verirken dudakları büzerek
karnınızın üstüne hafifçe bastırarak
nefesinizi verin.

Akciğer enfeksiyonu
sonucu
mukus
akciğerlerimizde daha kolay birikebilir. Bu
egzersiz kendinizi çok yorgun hissetmeden
mukusu etkili bir şekilde atmanıza
yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Rahat
bir pozisyonda oturun. Ağızdan normalde
aldığımızdan daha derin bir nefes alın.
Nefesinizi 3 kerede güçlü bir şekilde
öksürerek verin.

Bunların yanında ek olarak kullanılabilen
akciğerden balgamı çıkartmayı sağlayan ve
solunum kaslarını kuvvetlendiren birkaç
fizyoterapi aleti de bulunmaktadır.
Uzman Fizyoterapist/Nilşah Geboloğlu
Fizyoterapist/Hazel Demircan
Fizyoterapist/Nesrin Şener
Fizyoterapist/Öznur Gümüş

Online Terapi & Danışmanlık
DANIŞMAK İSTEDİĞİNİZ KONULAR OLABİLİR, PAYLAŞMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ,
KAFANIZA TAKILAN SORULAR VARDIR…
ONLINE RANDEVU
KURUM PSİKOLOGLARIMIZ
ONLİNE GÖRÜŞMELER İLE
0507 692 17 39
SİZLERE BİR TELEFON KADAR YAKIN…
Neslihan YIKILMAZ
www.yenimavidenizim.com

ESMA NUR UZUN
PSİKOLOG

FİRDEVS ÜÇKOZ
KURUOĞLU
PSİKOLOG
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Sizden Gelenler

18 YIL SONRA GELEN
MUCİZEMİZ

İYİ Kİ BENİM KIZIMSIN
Aile bizler için en sıcak kavram. Toplumun temel
taşı. Sağlıklı ve sağduyulu bir aile toplumun temelini
oluşturur.

EYMEN’İM
Altı aylıkken başladı bizim Eymen’le maceramız
ve mücadelemiz. Macera diyorum çünkü her
anını dolu dolu ve bilmediğimzi şeyler öğrenerek
geçirdik. En önemlisi de “küllün min indillah” (
herşey Allahtandır) diyerek devam ettik yola. Altı
aylıkken emeklemeyişi, bazı şeylere tepki vermeyişi
ile başladı her şey. Ve sonrası hastane fişleri,
koridorları… Sonra teşhis kondu Corpus Callosum.
Daha önce hiç duymadığımız birşeyle karşılaşmak..
İsmini bile duymadığım bir teşhis. Yani beynin orta
kısmı anne karnında gelişmemiş. Sonrası hastane,
özel eğitim, ram…
İlk zamanlar sana bunları hep anlattım. Şu an daha
iyi anlıyorsun beni biliyorum, hissediyorum. O
yüzden bu kadar ilerleme kaydedebildik.
Eymen’im yaşadığın tüm zorluklara rağmen o
minicik kalbinle gülmeyi başaran canım kardeşim…
Birlikte çok zorluklar atlattık. Biliyorum daha çok
güzel başarılar kaydedeceksin. Hayatta çok şey
kazanacaksın. Seni okadar çok seviyorum ki, benim
herşeyi paylaştığım tek DOSTUM…
Eymen Efe’nin ablası
MERVE GEYİK

Biz de Sılamla herşeyin temelini önce aile olarak attık.
Herşeyden önce on saygıyı, svegiyi, sabırlı olmayı,
kendine güven duymayı, takdir etmeyi, adil olmayı,
kendine değer vermeyi ve kimseyi üzmemesi gerektiğini
öğrettik.
Sılacığım, benim canım kızım biz onunla öyle güzel
bir ekip olduk ki, yavrum hep adımlarını sağlam atsın
diye tüm çabalarım. Büyüdüğünde hayatın gerçekleri
ile yalnız kaldığında annesinin öğrettiklerinin ona ışık
olmasını istiyorum.
İyi bir ekibiz dedim ya, anne kız olmak iyi bir ekip
olmamızı gerektirir. Ve ekibimizin amacı doğru bir
eğitimle Sıla’nın hayatta başarabileceklerine koşmak,
inanmak, başarmak. Bu yolda bizden desteklerini
hiç esirgemeyen Mavi Denizim aileme çok teşekkür
ediyorum.
Yıllar sonra bu yazı karşına çıkarsa şunu bil istiyorum
canım kızım…. “Seni çok seviyorum” ve annen hep
seninle…

Sıla’nın annesi
SEYHAN ŞAHİN

Tüm Branşlarda
Hizmetinizdeyiz

ÜCRETSİZ EĞİTİM, SERVİS VE ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME
DENEYİMLİ VE ALANINDA UZMAN EĞİTİMCİ KADROSU
HASTANE VE RAM İŞLEMLERİNDE VELİLERE TAM DESTEK...

Farklıyız. Farkındayız.
Bize Uğramadan Karar Vermeyin!
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