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ALİ GÜLENÇ
KURUM MÜDÜRÜ

Özel Eğitimin Yararları

Özel Eğitim
Neden Bu Kadar
Önemli ?

Çocukların yaşlarına göre normal gelişim özellikleri ve yeterlilikleri vardır.

 Yaşıtlarına göre beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren çocuklar 
için Genel Eğitim Hizmetleri yetersiz kalmakta olup bu nedenle Özel eğitim 
Hizmetlerine gerek duyulmaktadır.
 Özel Eğitim; çocuğun doğal yoldan ya da akranlarıyla kazanamadığı becerilerin 
yapılandırılmış bir şekilde bireye aktarılmasıdır.
 Özel Eğitim, özel gereksinimli bireyin kendi kendine yeterek hayatlarını 
başkalarına bağımlı olmadan sürdürmelerini sağlamak adına önemli ve gerekli.
 Özel eğitim, özel gereksinimli bireyi topluma uyumlu ve kaynaşmış bir birey 
haline getirmeyi amaçlar.
 Özel Eğitim, özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından özel yöntemlerle 
verilmektedir.
 Özel gereksinimli birey için zaman çok önemli bir kavramdır. Özel gereksinimli 
birey ne kadar erken fark edilir, özel eğitime ne kadar erken başlanırsa başarı oranı 
o kadar yüksek olur. Özel Eğitime başlanıldığında devamlılık esastır, kesintiye 
uğratılmamalıdır. Kesintiye uğrarsa bireye öğretilen bilgiler unutulur, maalesef 
tekrar başa dönülebilir.

 Değerli okurlar özel gereksinimli çocuğunuz var ise, nereye vereceğiniz 
konusunda Mavi Denizim Özel Eğitim Merkezine uğradıktan ve bilgi aldıktan 
sonra lütfen karar veriniz.
 Sağlıcakla kalınız. Allah’a emanet olunuz.

Özel gereksinimli birey kapasite ve öğrenme hızına uygun eğitim alır.
Özel gereksinimli bireyin topluma ve sosyal hayata uyumu sağlanır, kendine 
güven kazanması kolaylaşır.
Özel gereksinimli bireyin kendi ayakları üzerinde durmasını sağlar.
Özel gereksinimli bireyin yaşıtlarına yetişmesine olanak sağlar.
Özel gereksinimli birey zayıf yönlerini kısa süre içinde yeterli hale getirebilir.
İlerleyen süreçte engelinin elverdiği ölçüde üretken hale gelebilir.
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Bültenimizin sonbahar sayısını beğenilerinize sunuyoruz. Mavi Denizim ailesi olarak beşinci 
bültenimizi hazırlamış olmanın keyfini sizlerle paylaşıyoruz. Sınıf içi faaliyetlerimiz, alanında uzman 
öğretmenlerimizin titizlikle hazırladığı özel eğitime dair yazılar, kurum içi çalışmalarımız ve tabi ki 
sizden gelenlerle harmanladığımız faaliyet bültenimizi keyifle okuyacağınızı önceki sayılarımız 
için bizlere ilettiğiniz takdir dolu ifadelerinizden anlıyoruz. Ve bu bizi daha iyi sayılar hazırlamaya 
teşvik ediyor. Ortaya çıkardığımız tüm güzel ve özel çalışmalarımızla hepinize teşekkürlerimizi ifade 
edebildiğimizi umuyoruz.

Evet sonbahar dedik… Sanat dolu bir mevsimdir değil mi? Sevinciyle, hüznüyle bu yılda uğurladık 
onu. Bu yılda sakladı huzurumuzu, kederimizi ve bohçasını toplayıp bir veda bıraktı bizlere. Sonbahar 
her ne kadar hazan mevsimi olarak bilinse de, aslında yeniden doğabilmek, yeşerebilmek için bir 
çırpınış bir direniştir. Nasıl sevmez ki insan sonbaharı? Renkleri içimizdeki moda, yağmuru beklenilen 
rahmet, düşen her yaprak içimizde saklı yalnızlık…

Bizlerde sizler için sonbahar gibi, her daim yenilenmenin, tazelenmenin, zinde kalmanın, her yeni 
günde yeni şeyler inşaa etmenin gayreti içerisindeyiz. Mavi Denizim ailesi olarak bir sanatçı edası 
ve titizliği ile kıymetli varlıklarımız özel çocuklarımıza, gereken desteği ve eğitimi verebilmek için 
durmadan sürekli yenilenerek çalışıyor ve üretiyoruz.  Sevgi varsa hiçbir şeye engel yok. Özellikle 
kalplerde ve zihinlerde oluşacak engelsiz düşüncelere ihtiyacımız var.

Vee… Merhaba kış… Merhaba beyaz mevsim . Bizler üşümeye ve üşürken mutlulukları kucaklamaya 
hazırız. Ve diliyorum sonbaharda düşen her yağmur damlası gibi, kışta düşecek her kar tanesi de 
umutlarımıza tercüman olacak birer dua olsun. Yeter ki yüreklerimiz üşümesin.

Bizler, sizlere Mavi Denizim ailesi olarak sevgi, saygı, içtenlik ve samimiyet dolu yarınlar diliyoruz. 
Bunları hak ediyoruz değil mi?...

‘’Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.’’

Mevlana tarafından yüzyıllar öncesinden söylenmiş ve her dizesi ayrı bir anlam taşıyan sözler beni hep derin düşünmeye sevk etmiştir. 18-23 
yaşlarını Konya’nın o manevi ikliminde, Mevlana’ya komşu olarak geçirmenin de ruh ve düşünce dünyamızı etkilediğini düşünmek yadsınamaz 
bir gerçek sanırım. Tabii O’nu gereğince anlamak o yaşlarda pek mümkün olmasa da zamanla idrak etmeye başlamak kırklı yaşlara yaklaşıyor 
olmanın bir tezahürü olsa gerek! ‘’Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.’’ Sözleri de en değerli 
bulduklarımdan…

Sevgi kendini başkasında, başkasını kendinde bulmaktı. Sevginin olmadığı yerde, öfke vardı, kırgınlık vardı, çözülme ve birbirinden kopukluk vardı. 
Sevmek  bir gönül, bir bilgelik, bir olgunluk işiydi. Yeterince aydınlanmamış, yüce yaradanın nurundan yoksun kalmış bir gönülde sevginin yeri 
yoktur. Bütün varlık türlerini birbirine bağlayan, ilahi güç sevgidir. İşte bunu bir yakalayabildiğimizde mutluluğun formülü de ortaya çıkıveriyor; 
tüm sis perdesi dağılıyor, tüm engeller kalkıyor! Yaklaşık 10 yıl önce okulumuzun sloganı ne olabilir düşüncesine de vereceğimiz en güzel cevap bu 
düşünce ile karşılığını bulmuştu! ‘’sevgi engel tanımaz!’’

Hayat kısa, zaman hızlı, ömür sermayesi tükeniyor… Peki, bize bahşedilen bu ömrü küskünlük ve kırgınlıklarla mı harcayacağız. Bunun dayanılmaz 
yükünü, ağırlığını çekmenin kime ne faydası olacak. Sevme ve sevilmenin inanılmaz keyfi ve lezzeti varken değer mi buna? Bu mucizeyi yaşamaya 
ve yaşatmaya inanın paha biçilmez…

Masumiyetleri,  koşulsuz ve sınırsız sevgileri ile birer mucize olarak gördüğümüz öğrencilerimiz, kıymetli yavrularımız sevilmeyi ve hoşgörüyü 
fazlasıyla hak ediyor. Onları sevgi temeli üzerinde hayata hazırlamak da en çok biz eğitimcilere ve ailelere düşüyor. Biz mavi denizim ailesi olarak 
bu duygu ve düşüncelerle kendimizi sürekli yenilemenin ve geliştirmenin gayretinde olacağız. Sizlerin gülen yüzünü, mutluluğunu ve sevgisini de 
ortak ederek başaramayacağımız şey kalmayacak inşallah.

Sevgi, mutluluk, güler yüz son derece bulaşıcıdır aynı zamanda. Hatta Covid’den bile daha güçlü daha hızlı. Zor günler yaşadığımız, hatta ahir 
ömrümüzün belki de en zor dönemlerinden geçtiğimiz bu süreci de umutla, sevgiyle aşacağımıza inanıyorum. Yunus Emre’nin de dediği gibi 
“Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz.”

Çokça sevip çokça sevilmek dileğiyle…

Sevgi ve huzur dileklerimle

Merhaba Kıymetli Okur,
Kıymetli Velilerimiz,

AYSUN ELMAS
SOSYOLOG/HALKLA İLİŞKİLER

Editör’den

Sevmek ve sevilmek üzerine…

BAYRAM BAŞ
MAVİ DENİZİM KURUCUSU/EĞİTİMCİ



24 Kasım
Öğretmenler Günü

Emeklerine sonsuz saygı duyduğumuz fedakar öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutladık. 

Çocuklar için kitap okuma alışkanlığını kazanmak 
çok önemlidir. Kitap okuma alışkanlığı çocuğun 
bilişsel ve dil gelişiminde oldukça önemli bir yere 
sahiptir.  Bu alışkanlığın hayatın erken dönemlerinden 
itibaren kazandırılması çocuklara sayamayacağımız 
kadar çok yarar getirecektir. Anne ve babalarla, 
görüşmelerimizde en sık şikâyetçi oldukları konulardan 
biri de çocuklarının kitap okuma konusunda 
eksikliklerinin olmasıdır. Bu eksikliği gidermek için 
anne ve babalara bazı tavsiyelerimiz olacaktır.

En başta anne ve babanın veya çocuğa bakan kişinin 
bu konuda örnek olması gerekmektedir. Gözlemlerimize göre çocuğun 
bilinçaltına anne ve babasının kitap okuma konusundaki gayretleri işlenirse, 
çocuklar da genelde bu alışkanlığa daha yatkın olmaktadır. Evde süs olarak 
bekletilen kitaplar, kapağı açılmayan eserler bulundukça çocukların da bu 
durumu algılayışı “ Kitap bir aksesuardır, okunmaz, bekletilir. ”  şeklinde 
yanlış bir yargının oluşmasına neden olabilir. Bu yanlış yargı da çocuğun 
hayat boyu kitapları bu şekilde görmesine yol açabilir.

Anne ve babaların çocuklarına bebeklik döneminden itibaren onları 
sıkmadan kitap okumaları gerekmektedir. Anne ve babalar uygun bir şekilde, 
sevdirerek çocuklarına kitap okurlarsa, çocukların bu konudaki sevgisi ve 
ilgisi artacaktır. Önemli olan zorla değil, sevdirerek bu işi yapmalarıdır.

Anne ve babaların çocukların önemli günlerinde hediye olarak kitap 
almaları, kitap sevgisini artırır. Ayrıca kültürel yayınların takip edilmesi ve 
kitap fuarlarının çocuklara gezdirilmesi, sevdikleri kitapların alınması evde 
bir kitaplık oluşturulması da bu sevgiyi ve alışkanlığı pekiştirir.

Çocukların kitap okuma alışkanlığını kazanmaları için uygun ödüllendirmeler 
geliştirilebilir. Çocuğa okuduğu kitaptan sonra yaşına uygun ödüller 
verilmesi, onun bu konuda ilgisinin artmasına neden olur. Çocuklara bazı 
kitaplardan kesitlerin anlatılması, örnekler verilmesi de onların bu konu ile 
ilgilenmelerini ve istekle kitap okumalarını sağlayabilir.
Çocuğumuza yaşına uygun kitap seçimi de oldukça önemlidir. Anlaşılması 
güç kafa karışıklığına neden olan kitaplardan çocukların uzak tutulması 
yararlı olacaktır. Seçilen kitabın anlaşılabilir, çocuğun yaşına uygun bilgiler 
içeren, yanlış mesajlar içermeyen kitaplardan olmasına özen gösterilmelidir. 
Aksi takdirde çocuğun gelişim seviyesine uygun olmayan kitapların 
okunması, çocuğa yarar sağlamak yerine zarar verecektir. Çocuğa verilen 
kitaplar, yaş ve anlama seviyesi ilerledikçe kademeli olarak değiştirilmelidir. 
Seviyenin altındaki kitapların okunması da çocuğu kitap okuma sevgisinden 
uzaklaştırabilir.

Şunu unutmamak gerekir ki, kitap okumak çocuğun sosyal hayatında sadece 
bir alandır. Belli süre ve zamanlarda okunmasında da yarar vardır. 

Çocuğuma Kitap Okumayı

Nasıl Sevdirebilirim ?

BEYHAN KIZILKAYAK
ÖZEL EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENİ

3 ARALIK
DÜNYA

ENGELLİLER
GÜNÜ

Engelli bireylerimiz için, eğitimde, sağlıkta, çalışma 
yaşamında kısaca yaşamın her alanında farkındalığın 
artarak yaşamı kolaylaştıracak atılımların ve 
düzenlemelerin devamlı olmasını istiyoruz. Sosyal 
yaşamda, iş yaşamında kendilerine çok zor yer bulan 
ve çeşitli güçlüklerle karşılaşan engelli bireylerin 
farkına varmamız, onlarla birlikte yaşadığımızı 
unutmamamız gerekir. 



FARKLILIKLARIN ADRESİ MAVİ DENİZİM’DE RADYO YAYINLARIMIZLA  HER CUMA İLGİNİZİ ÇEKECEK
KONULARLA VE BİRBİRİNDEN KIYMETLİ KONUKLARIMIZLA SİZLERLE BULUŞUYORUZ 
Web sitemiz üzerinden linkimizi tıklayarak dinleyebilirsiniz.  http://mixlr.com/mavidenizim  
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Radyo
Mavi Denizim ile
Fark Yaratmaya
Devam Ediyoruz!

Ö Z E L  E Ğ İ T İ M D E  B İ R  İ L K

Radyo 
Mavi 
Denizim Gönlümüzden gönlünüze...

“ZİHİNSEL YETERSİZLİK “
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K o n u k l a r  

Mehmet Şahiner 
Özel Eğitim Alan Öğretmeni 
 
Sülbiye Bilget 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğrt 

M o d e r a t ö r
Aysun Elmas 
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Oyunun
Çocuğa Katkıları
1. Sosyal gelişimini destekler.
2. Bireyin kendini tanımasına imkan sağlar.
3. Dikkat ve odaklanma süresini artırır.
4. Problem çözme yöntemlerini geliştirmeye yardım eder.
5. El göz koordinasyonunu artırır.
6. Kural kavramının içselleşmesini sağlar.
7. Mantıksal akıl yürütme becerisini geliştirir.
8. Oyunlar sırasında akış yaşamayı sağlar. Zamanın nasıl 

geçtiğini anlamadan sizin için çok güzel bir yaşantıyı 
geride bırakmış olursunuz.

9. Beklemeyi, sabrı öğretir.
10. En önemli olarak eğlenmemizi sağlar. En kıymetli 

varlığımız olan zamanınızı hoş bir şekilde geçirmiş 
olursunuz.

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklarda

Oyunun Önemi
Sonucu düşünülmeden eğlenmek amacıyla yapılan etkinlikler olarak 
tanımlanabilen oyun, çocuğun gerçek dünyası ile hayal dünyası arasında 
köprü görevi görmektedir. Çocuk çevreyi keşfetmeyi ve paylaşmayı 
oyun yoluyla öğrenir. Duygu ve düşüncelerini yetişkinler gibi cümlelere 
dökemeyen çocukların iç dünyalarına, oyun aracılığıyla ulaşılabilir. Çocuğa 
güçlükle öğretilen pek çok kural, oyun esnasında daha kolay öğretilebilir. 
Çocuklar öğrenme, karar verme, işbirliği, sıralama, düzenleme, paylaşma, 
başkalarının hakkına saygı gösterme, yardımlaşma gibi pek çok kural ve 
kavramı oyun sırasında farkına varmadan öğrenirler  ve benimserler.
 
Özel gereksinimi olan çocuklar doğumdan sonraki süreçte akranlarıyla 
aynı gelişim özellikleri gösteremeyebilirler. Ancak bu çocukların enerjilerini 
boşaltması, genel gelişiminin sağlanması ve deneyim kazanılması 
bakımından ortak noktalarından biri olan oyun tüm çocuklar için önemlidir.

Özel gereksinimli çocukların dikkat süreleri normal gelişim 
gösteren çocuklara göre daha kısadır. Bu nedenle çocukların 
hangi dikkat aşamasında olduklarını değerlendirilerek, 
oyun süreleri belirlenmelidir. Belirlenen oyun süresini 
gerçekleştirebilmek için oyun sıralamalarının çocukların ilgisini 
çekebilecek düzeyde olmasına dikkat edilmelidir. Oyunun, 
özel eğitim gerektiren çocukların gelişiminde yararlı olabilmesi 
için, çevrenin zenginleştirilmesine ve iyi düzenlenmesine de 
dikkat edilmelidir. Oyun çevresinin düzenlenmesinde esas 
amaç, çocuğun oyuna başlayabilmesini, oyunu sürdürmesini 
ve tekrar oynamaya istek duymasını sağlayacak bir çevre 
oluşturabilmektir.

Oyun Oynarken
Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar

Ailelere Öneriler

1. Çocukları aşırı koruyucu tutumdan kaçınmalı ,çocuğun oynarken 
keşfetmesini, öğrenmesini, oyundan zevk almasını sağlamalıdır. 

2. Aile yaşantısında ,çocuğun oyununa belirli aralıklarla 
anne, baba, kardeşler ve diğer aile bireyleri de katılmalıdır. 

3. Aile sosyal yaşantısını devam ettirmeli, sosyal ilişkilerin bir 
kısmında çocuğunda bu ortamlardan yararlanması, başka 
çocuklarla, ailenin kontrolü içinde oyun kurması sağlanmalıdır. 

4. Oyun ve oyuncak seçiminde çocuğun tercihine önem 
verilmeli, çocukla birlikte karar vermeye özen göstermelidir. 

5. Aile, çocuğun öz bakımını sağlamasını bazı ev islerinde 
yardımcı olmasını, oyun yoluyla gerçekleştirmeye çalışmalıdır. 

6. Özel çocuğun sanat eğitimine, el becerilerini gerektiren uğraşılara 
ilgi duyması oyun ve oyun yoluyla gerçekleştirmeye çalışmalıdır. 

7. Sanat eğitimi için evde müziğin  çocuk için ayrı bir 
yeri olmalı, dinleme ritim çalışmaları, ses üretme, şarkı 
dinleme ve söylemeye cesaretlendirme ve benzeri 
çalışmalar aileye bir program içerisinde önerilmelidir. 

8. Çocuğun evde , eğer ayrılabiliyorsa, ayrı bir odası olmalı, bu mekan 
gelişimini en destekleyici bir biçimde oyun araçlarıyla donatılmalı, 
çocuğun çevreden olabildiğince yararlanması sağlanmalıdır. 

Çocuklarımızın; sözel-dilsel,mantıksal-matematiksel,bedensel-kinestetik,müziksel-
ritmik,görsel-uzamsal,doğacı,sosyal,içsel  zeka gelişimine oyun yoluyla katkı sağlayın. 

9. Çocuğun evde kil, kum, su, tahta gibi doğal oyun araçlarından 
yararlanabilmesi için mevcut imkanlar olabildiğince değerlendirilmelidir. 

10. Tabletlerin, telefonların, televizyonların yoğun bir şekilde ve bilinçsizce 
kullanıldığı bu dönemlerde aile içi iletişimin azaldığını, her aile bireyinin bir 
köşeye çekilip yalnızlaştığını, zamanımızın çoğu zaman boşa gittiğini görmek 
zor değildir. Herkesin yalnızlığına bir son verin. Kendinize, ailenize özelliklede 
çocuğunuzun gelişimine hem eğlenerek hem de eğlendirerek katkı sağlayın. 

11. Değerli aileler pandemi sürecinde, daha çok evde kaldığımız bu dönemde, evde 
birlikte oyun oynayabileceğiniz, çocuğunuzun eğlenerek öğrenmesini sağlayabilecek 
yüzlerce oyun mevcuttur. Birlikte oynayalım, birlikte eğlenelim ve birlikte öğrenelim.

SEYİT SARIKAYA  
ÖZEL EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENİ

HASAN AYGÖREN  
ÖZEL EĞİTİM SINIF ÖĞRETMENİ
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Oyun terapisinin faydaları

Hangi durumlarda oyun terapisine başvurulabilir?

OYUN TERAPİSİ
Oyun terapisi çocukların ruhsal sorunlarını ve davranış 
problemlerini oyun aracığı ile tedavi eder. Oyun çocuğun 
yaşadığı sıkıntıları ve onu etkileyen olayları dışa vurmayi ve
duyguları ifade etmeyi saglar. Oyun oynarken aslında çocuk 
yaşadıklarını oyuncaklar yoluyla aktarmış olur.

Garry L. Landreth’in dediği gibi: Oyun çocuğun dili, 
oyuncaklar ise onların kelimeleridir. Çocuklar yetişkinler 
gibi kendilerini ifade edemez, dolayısıyla oyun terapisinde  
çocuklar duygu ve düşüncelerini ifade etmiş oluyorlar. 
Oyun terapisinde, uzman çocuğun sorunlarını tespit edip 
aile ile birlikte çözüm bulmayı hedefler. Bunun dışında oyun 
terapisi olumsuz davranışları değiştirmeyi hedefler.

Oyun terapisi herkes tarafından uygulanmaz. Alanında 
uzman kişi tarafından uygulanması gerekir. Uzmanın 

• Çocuğun sosyal ve zihinsel becerilerini geliştirir
• Duygu ve düşüncesini ifade etmesini sağlar
• Özgüvenini geliştirir
• Saygı duymayı öğretir
• Sorumluluk almayı öğretir

• Davranış Problemleri
• Depresyon
• Uyku Bozukluğu
• Korku
• Konuşma Bozukluğu
• Kaygı Bozukluğu
• Takıntı
• Yas

FİRDEVS ÜÇKOZ KURUOĞLU
PSİKOLOG

Psikoloğumuz
Diyor ki...

çocuğun iç dünyasına ulaşması gerekiyor. Bunun için çocuğun 
kendini güvende hissetmesi lazım. Çocukta güven duygusu 
oluşması için uzmanın onu olduğu gibi kabul etmesi ve terapötik 
ilişkinin olumlu yönde gerçekleşmesi lazım. Bunun dışında, güven 
duygusunu sağlamak için tutarlılık, sınır koyma ve seçenek sunmak 
çok önemlidir. Bu tutumlar ise çocuğun kendini fark etmesini ve 
yönetmesini sağlar.

Böylece terapinin amacına ulaşmış oluyoruz. Oyun terapisinde 
kullanılan oyuncaklar çocuğun günlük hayatında ev ortamında 
kullandığı oyunlardan farklı olmayabilir. Burada önemli olan oyun 
terapisinin uzman tarafından değerlendirilmesi ve uzmanın çocuğa 
eşlik etmesidir. Uzman oynanılan oyunu yorumlar ve böylece 
sürecin sonunda (en az 8 seans) problemi tespit edip aile ie çözüm 
arayışına girer.

• İstismar
• Travma
• Boşanma
• Alt Islama/Dışkı Kaçırma
• Kardeş Kıskançlığı
• Hastalık
• Özgüven problemi



Sınıf içi
etkinliklerimiz



Biz
Bir
Aileyiz

Biz enerjimizi çocuklarımızın okul ortamında mutlu 
olmasından alıyoruz.

Çocuklarımızla güzel bir günden...

Grup dersimizi bahçeye taşıdık.

Sevgili kızımız Sıla doğum gününü bizlerle 
paylaşmak istedi.

Mavi Denizim ailesi olarak iyi günde, kötü günde hep 
birlikteyiz.

Kütüphanemiz okuma saatlerimizi keyifli hale getiriyor.
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MAVİ DENİZİM KÜLTÜR KULÜBÜ

MEHMET ŞAHİNER
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

hiz

Özel Eğitimde

Kaliteli Eğitim Bizim İşimiz!

Aile Eğitimi
Özel eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve 
gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, 
geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile özel eğitim gerektiren 
bireylerin bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun 
ortamlarda sürdürülen eğitimdir.
Eğitim, yalnızca okulda yürütülen bir süreç değildir. Çocuk, doğduğu 
andan itibaren evde bir eğitim ortamı içindedir. Çocuğun gelişim 
dönemi içinde ilk deneyimlerini edindiği ve etkileşimde bulunduğu 
ortam ailedir. Çocukların okul çağına kadar zamanlarının büyük 
çoğunluğunu aileleri ile birlikte geçirdikleri düşünüldüğünde, anne 
babaların çocukları üzerindeki rolünün eğitim etkinliklerini önemli 
ölçüde etkileyeceği görülmektedir. Çocukların başarıları yalnızca 
okulda aldıkları eğitime bağlı olmayıp, evde aldıkları destek eğitime 
ve ailelerin eğitime katılımına bağlıdır.

Aile eğitiminde anne-babaların sahip olmaları gereken 
beceriler;

Ebeveynler, çocuklarının her zaman yanında olmaya ve onlar için 
elinden gelen her şeyi yapmaya çalışırlar. Çocukların küçük yaşlardan 
itibaren kültürel çevre ve aile içi etkileşimler ile büyüdüğünü 
aynı zamanda her koşulda da bu çevre tarafından desteklendiği 
bilinmektedir. Çocukların eğitimlerinde ailelerin doğru şekilde 
destekte bulunmaları ve eğitimde aktif rol almaları için sahip olmaları 
gereken beceriler vardır.

Bunlar:

• Sevme, değer verme
• Çocuğun yanında olabilme
• Çocuğu olduğu gibi kabul edebilme
• Gelenek ve göreneklerini aktarabilme
• Olumlu ve yapıcı disipline sahip olma
• Eğitime katılmadır.

Aileler çocukların eğitimine katılması neden  önemlidir?

Eğitimin kelime anlamı kalıcı izli davranış değişikliği olarak 
görülmektedir. Özel eğitime ihtiyacı olan bireylere bu kalıcı izli 
davranış değişikliğinin sağlanması ve bu değişikliğin yürütülebilmesi 
için okullar tek başına yeterli olmayabilir. Çocukların aileleri 
eğitimin her anında çocuklarının yanında olup gerekli yerlerde de 
eğitimlerine dokunuşlarını yapmaları gerekir. Ailelerin çocukların 
eğitimine katılmasına sebep birçok faktör vardır ve bu faktörlerin 
önemi ise kesinlikle gözardı edilemez.

Çocukların eğitiminde ailelerin katılımlarının önemini 
şu şekilde sıralayabiliriz:

• Çocuğun ilk ve en önemli öğretmeni anne-babalarıdır.
• Ev çocuğun ilk öğrenme çevresidir.
• Çocuklar ilk yıllarda , sonraki yıllarda öğrendiklerinden daha 

fazla öğrenirler.
• Tüm anne ve babalar çocukların gelişimini önemser.
• Okulda yapılan eğitimin evde de devam etmesi gerekir.
• Anne-babaların eğitim yönüyle de çocuklarının yanında 

olduğunu hissettirmesi gerekir.
• Eğitimin kademeli yürütülmesi ve bu yürütme olayının 

aksamaması için önemlidir.
• Çocuğun öğrendiklerini genelleyebilmesi için önemlidir.

Ramazan BAŞ
KOORDİNATÖR

Kurumumuzda servis ağı, mali işler, 
malzeme ve eğitim materyallerinin temini, 
her türlü tedbir ve dezenfektan gereçleri 
temini şu anda sizlere sunmuş olduğumuz 
eğitimin olmazsa olmazlarıdır. Eğitimimizin 
düzenli olarak işlemesi ve aksamaması 
için kaliteye çok önem veriyoruz. 

Mavi Denizim’de okulumuz ve servislerimiz 
düzenli olarak dezenfekte edilir. Servis ağının 
düzenli işleyişi sağlanır. Sizlere deneyimli 
kadromuz ve düzenli işleyişimizle eğitimin ön 
plana çıktığı sağlıklı bir hizmet sunmak için 
titizlikle çalışıyoruz.       
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MAVİ DENİZİM KÜLTÜR KULÜBÜ
Kitap ve Film Tavsiyelerimizle Ailece Keyifli Vakit Geçirebileceğiniz

Anlarınıza Ortak Oluyoruz.

Mavi Denizim Kultur Kulubu Tavsiyeler
MD Sinema Kuşağı ve Kütüphanesi

2. Dünya Savaşı’nın
sivillerin üzerindeki yıkıcı 

etkisini, tüm olumsuzluklara 
rağmen her daim bir umut 
ışığı olduğunu yansıtan bir 

film

Göçüp Gidenler 
Koleksiyoncusu; gidenler 

için bir ağıt, kalanlar içinse 
bir şiir, biriktirilmiş insan 

öyküleri...

1948 senesinde Clement 
Mathieu isimli bir müzik 

öğretmeni çocukları 
rehabilite etme amaçlı bir 
yatılı okula müdür olarak 
atanır. Buradaki baskıcı 

eğitim ve çocukların 
umursamaz tavırları başta 

onu hayal kırıklığına uğratır. 
Ancak Clement müziğin 

gücüyle zorlukları aşacağına 
inanmıştır...

Hırslı, çalışkan, 
geleneklerine bağlı bir 

köylünün meyve bahçesi 
yapmak için verdiği 

uğraşlarını ve neticesinde 
tüm emeklerinin boşa 
gitmesini konu edinen 

hikayenin ana fikri; 
herkesin kendi muhitine 

yakışacağıdır! Eserde aile, 
evlilik baba-oğul ilişkileri, 
köyden ente gçö değerleri 

işleniyor...

hiz

Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek
bizlerden haberdar olabilirsiniz

@yenimaviidenizimm

instagram facebook WhatsApp ve Tel. No

Mavi Denizim Özel Eğitim 
ve Rehabilitasyon Merkezi

0507 692 17 39
0312 527 4 527
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Konuşma Bozukluğu
Nedir ?
Konuşmanın gelişiminde gecikme ve/ya konuşmada 
güçlük olarak tanımlanabilir. İşitme kaybı, yarık 
damak dudak gibi organik nedenler sonucu ortaya 
çıkabilmektedir. Bu durumlarda yapısal ve nörolojik 
problemler konuşma sesi bozukluklarının nedenini 
oluşturmaktadır. Ayrıca birçok bireyde belirgin bir 
organik, nörolojik ve fiziksel bir bozukluk olmaksızın 
nedeni bilinmeyen artikülasyon bozuklukları ve fonolojik 
bozukluklar görülebilmektedir.

Artikülasyon Bozukluğu

Artikülasyon, konuşmada yer alan çeşitli organların 
düzenli birbiri ardına belli bir dizgeye uyarak 
gerçekleştirdiği hareketler aracılığıyla konuşma seslerinin 
biçimlendirilmesidir. Yumuşak damak, küçük dil, dil, 
dişler, dudaklar, çene seslerin şekillenmesini sağlayan 
artikülatörlerdir. Artikülasyon bozukluğu, kişinin 
belirli sesleri üretmekte güçlük çekmesi veya yanlış 
ses üretmesidir. Dinleyiciler ne söylendiğini genelde 
anlayamamaktadır.

Fonemik dağarcığında /k/ sesi bulunmayan kişinin /k/ 
yerine /t/ demesi ya da fonemik dağarcığında /r/ sesi 
bulunmayan kişinin  /r/ yerine /y/ sesini kullanması 
artikülasyon bozukluğuna örnektir.  Bu kişiler genellikle 
seslerin üretiminde gecikme yaşamakta ya da fonem 
dağarcıkları birkaç sesle sınırlı kalmaktadır.

Fonolojik Bozukluk

Her dilde sesler belirli dilbilgisel kurallar 
çerçevesinde bir araya getirilir ve kullanılırlar. 
Sesbilgisel bozuklukta çocuk bu kuralları 
edinip bir araya getirmede güçlük çekebilir. 
Hecelerin yerlerini değiştirebilir, bir ses 
yerine diğerini kullanabilir veya ses ekleyip 
düşürebilir. Örneğin, kişi ‘kitap’ sözcüğü yerine 
‘tikap’ ya da ‘kipat’ sözcüklerini kullanabilir. 
Bu tip yanlışlar sesletim bozukluğunun değil 
sesbilgisel bozukluğun göstergesi olabilir. 
Fonolojik hatalar dediğimiz birbiri yerine 
kullanılan sesler olması, kelimelerin başındaki 
sonundaki bazı seslerin kullanılmayıp 
düşürülmesi  vb. gibi durumlar dil edinimi 
süresince normaldir. Normal olmayan ise 
bunun bazı kritik yaşlardan sonra da devam 
ediyor olmasıdır. 
 Sesletim ve sesbilgisel bozukluk birbiri içine 
geçmiş bozukluklardır ve beraber de ayrı ayrı 
da görülebilirler. Gerekli terapiye karar verilip 
doğru bir yol haritası çizilmesi için alanında 
uzman kişilerden geç kalmadan destek 
alınmalı ve en kısa sürede gerekli müdahaleye 
başlanmalıdır.  

YASEMİN AKBAŞ
ODYOLOG / 

DİL VE KONUŞMA BOZUKLUKLARI UZMANI
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Yürüyüş algısının gelişmesi, destekli yürüme, doğru ağırlık aktarımı, 
postüral farkındalık ve duyu desteği için çalışma örnekleri

Bisiklet ergometresi ile üst ve alt ekstremite aerobik çalışmaları Protez desteğiyle mobilize olan 
öğrencimizde treadmill çalışması         

Merdiven inip çıkma da bir aerobik 
egz. çalışmasıdır.

FZT. NESRİN ŞENER
                                                             

FZT. HAZEL DEMİRCAN
                                                                      

FZT. ÖZNUR GÜMÜŞ

Aerobik Egzersizlerin
Özel Eğitimdeki Yeri

Özel eğitim kurumlarında sıklıkla karşılaştığımız Serebral 
Palsi, Kas Hastalıkları (DuchenneMD, SMA vb), Spina 
Bifida gibi hastalıkların yanında uzun süre hareketsizliğe 
bağlı oluşan konstipasyon, obezite , kas spazmları, postür 
bozukluğu (kifoz,skolyoz vb.) sebebiyle akciğerlerin 
kapasitesi azalmaktadır. Bu gibi sorunlarda;

• Akciğer kapasitesini artırmak 
• Kalp - akciğer sağlığını yeniden kazandırmak,   
• Denge ve koordinasyon kazandırmak,
• Vücut farkındalığını sağlamak, 
• Kas kuvvet ve enduransını geliştirmek, 
• Hayat kalitesini artırmak için aerobik egzersizlerden 

faydalanmaktayız. 

 Aerobik Egzersiz Nedir?

Aerobik egzersiz, çok miktarda oksijen tüketimini 
gerektiren egzersizin durmaksızın belli bir süre boyunca, 
belli tempoda yapılarak vücudun oksijen taşıyan sistemini 
zorlayarak daha güçlü hale getiren aktivitelerdir. 
Aerobik egzersizleri, uzun süreli yapabileceğiniz düşük 
yoğunluklu egzersizler olarak düşünebilirsiniz. 
Tempolu yürüyüş, koşu, bisiklet sürme,İp atlama, merdiven 
çıkma,Step-aerobik çalışmalar ve  dans etme aerobik 
egzersiz örnekleridir. 

Aerobik Egzersizlerin Yararları Nelerdir?

• Akciğerlerin daha verimli çalışmasını sağlayarak kullanılan 
oksijen miktarını arttırmaktadır.

• Kalbinizin daha verimli ve daha kapasiteli çalışmasını sağlar. 
Vücudun kanlanması arttırarak kan akışının düzene girmesini 
sağlamaktadır.

• Aerobik egzersizler; kısmen veya tamamen tıkanmış damarlar 
yerine, özellikle kalp içinde, yeni damarlar oluşmasını 
sağlamaktadır.

• Özellikle kandaki hemoglobin ve kırmızı kan hücrelerini 
çoğaltmaktadır. Bu nedenle kana ve kaslara daha fazla 
oksijen gitmektedir.

• Her türlü fiziki çalışma sonucunda kas yapısını geliştirmekte, 
yağları azaltmakta, kemik yoğunluğu artırmakta ve 
osteoporoz (kemik erimesi) oluşmasını geciktirmektedir.

• Diabet’e (şeker hastalığı), kolesterole ve tansiyona olumlu 
etkileri vardır. 

• Aerobik egzersiz sindirim sisteminde rahatlatıcı etki 
yapmaktadır.

• Bağırsak çalışmasını düzene sokarak sindirimi kolaylaştırmaya 
yardımcı olmaktadır.      

Her egzersiz çeşidi gibi aerobik egzersiz de 

• Düzenli ve tekrarlı yapılmalıdır
• Kalp hızının ısınma yüklenme soğuma gibi 

periyotları olmalıdır
• Günde en az 30 dk , haftada 3-4 kez 

yapılması yarar sağlayacaktır.
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Hilal Çoban/Harun Çoban/Neslihan Yıkılmaz

Mavi Denizim Özel Eğitimde İdari  işlerin aksamadan 
koordineli şekilde yürümesini sağlayan İdari işler ve 
Ram Personellerimiz ile gurur duyuyoruz.  Kaliteli 
işler, güçlü bir ekip işidir.

Deneyimli servis şoförlerimiz ve 
sürekli bulunan hostes ablalarımızla 
servislerimizde güvenliğe ve temizliğe çok 
önem veriyoruz. Öğrenci ve velilerimiz 
servislere binerken ateş ölçümleri 

0-6 yaş çocuklarının gelişimsel  
değerlendirmesinde kullanılan ve dünya 
çapında geçerliliği olan bir tarama testidir. 
Bu test Gelişimsel Nöroloji Derneği onaylı 
uygulayıcı sertifikasına sahip uzmanlar 
tarafından uygulanmaktadır. Test sahada 3 
alanda uygulanmaktadır.
 
1. Klinik değerlendirme
2. Özel eğitim kurumları
3. Okul öncesi kurumları

GEÇDA  0-72 ay çocuklarının gelişimlerini 
ayrıntılı olarak değerlendirebilecek, 
eğitim yaşantılarının düzenlenmesinde ve 
çocuklardaki gelişimsel geriliklerin erken 
tanılanmasında kullanılabilecek bir gelişim 
değerlendirme aracıdır. Test hastanelerin 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümlerinde, 
Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, Ana 
Çocuk Sağlığı Merkezlerinde, Özel Eğitim 
Merkezlerinde ve Okul Öncesi Eğitim 
kurumlarında uygulanmaktadır.

Özel öğrenme güçlüğü(Disleksi) nin 
temelinde; sesi fark etme , çözümleme, 
otomatik patern sorunları ve işitsel kısa 
süreli bellek sorunları yer almaktadır. DMP 
‘nin temel amacı, disleksili bireylerin akıcı 
okuma ve okuduğunu anlama becerilerini 
geliştirmektir. 

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel 
olarak yaşına uygun becerilere sahip 
olup olmadığını tesbit etmek amacıyla 
kullanılmaktadır. Envanteri Kapsadığı 
Alanlar:
- Bebek gelişim basamakları
- Dil Gelişimi
- Özbakım gelişimi
- Bilişsel gelişim
- Fiziksel gelişim

Kurumumuzda 
uygulanan
testlerden ve 
programlardan
bazıları

Denver 2  Gelişimsel Tarama TestiGEÇDA  Gazi Erken Çocukluk
 Gelişim Değerlendirme Aracı

Uzman DMP 
(Disleksi Müdahale Programı)

Portage Gelişim Değerlendirme 
Ölçeği

Servis
Ağımız

yapılmakta ve 
servislerimiz 
düzenli olarak 
dezenfekte 
edilmektedir.
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DANIŞMAK İSTEDİĞİNİZ KONULAR OLABİLİR, PAYLAŞMAK İSTEYEBİLİRSİNİZ,
KAFANIZA TAKILAN SORULAR VARDIR…
KURUM PSİKOLOGLARIMIZ
ONLİNE GÖRÜŞMELER İLE 
SİZLERE BİR TELEFON KADAR YAKIN…

Online Terapi & Danışmanlık

www.yenimavidenizim.com

ONLINE RANDEVU

0507 692 17 39
Neslihan YIKILMAZ

ESMA NUR UZUN
PSİKOLOG

FİRDEVS ÜÇKOZ 
KURUOĞLU
PSİKOLOG

Sizden Gelenler

Canım Kızım,

Dünyada bana gönderilmiş meleğim. Allahım her zaman 
yar ve yardımcın olsun. Zorda kaldığın zaman senin için 
yaptığım dualarım yardımına gelsin. 

Anne olmanın nasıl bir duygu olduğunu senle 
tattım. Küçücük ellerin avuçlarımdayken dünyada 
tadamayacağım bütün mutlulukları avcumda tutuyordum 
ben. Biricik kızım, sen mutluluğun bendeki ismisin, 
yaşantımın anlamı, yüzümde beliren o tatlı gülümseyişsin. 
Sen hayata ne verirsen hayat sana daha mükemmelini 
verirmiş. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama, o bana 
ummadığım kadar değerli olan seni verdi. Sen benim hiç 
büyümeyen akıllı bebeğim olarak kalacaksın. Meleğim 
benim güzler yüzlü kızım. Annen olarak ben her zaman 
yanındayım. Biliyorum hayat iniş çıkışlarla dolu.  Ben 
gücüm yettiği kadar hep yanında, arkanda olacağım. Sen 
Allahtan istediğim dileğim, göklere uzanan ellerimsin. 
Seni çoook seviyorum canım kızım.

Merhabalar, 

Fatih Enes ailemizin ilk çocuğu, ilk göz ağrımız oldu. Ben onunla 
tattım anneliği, onunla büyüdüm. Onun doğuşuyla içime 
böyle bir sevgi koydu ki Rabbim,  Onun için her şeyimi feda 
edebilirdim. O benim iki dünya saadetim.

Fatih Enesin rahatsızlığını biz en başta öğrendik. Doğduğunda 
ağlamaması, doğduğu gece morarıp beynine oksijen 
gitmemesinden dolayı hastane sürecimiz başlamış oldu. 3 
yaşındayken A tipik otizm ve hafif düzeyde epilepsi  hastalıkları 
ortaya çıktı. Mücadelemizde  yedinci yılımız bitti. Bu süreçte 
ben oğluma öğrettiklerim kadar, ondan ve hayattan bir o kadar 
şey öğrendim. O benim en güzel öğretmenim oldu.

Beni bu eşsiz benzersiz meleğin emanetçisi olmaya layık 
gördüğü için Rabbime her daim şükrediyorum. Hayatımda onun 
sayesinde pek çok insan tanıdım. En önemliside sizlerle Mavi 
Denizim ailesiyle tanıştım. Sizi tanıdığım için çok mutluyum. 
En büyük şansımız böyle bir kurumun öğrencisi ve velisi olmak. 
Her zaman şunu diyeceğim:  İyi ki Fatih Enes gibi bir evlada ve 
iyi ki de sizin gibi eğitim ailesine sahibiz. Sizlerle birlikte sağlam 
adımlarla güzel günlere yürüyeceğimiz başarılarla dolu yıllar 
diliyorum. 

Hatice Nurun annesi
Meryem KONUKÇU

Fatih Enes’in annesi
Rabia KARACABEY



Dil ve Konuşma Terapisi

Zihinsel Yetersizlikler

Bedensel Yetersizlikler

İşitme ve Görme 

Güçlüğü

Yaygın Gelişimsel 

Bozukluklar

Özel Öğrenme Güçlüğü

Bireylere ihtiyaç ve gelişimlerine uygun bir eğitim 
hizmeti sunmak ve kendisiyle barışık, kendi ihtiyaçlarını 
karşılayabilen, toplum hayatına dahil olabilen, ailesi-
çevresine karşı uyumlu bireyler yetiştirebilmektir.

Çocuklarımıza sevgi dolu bir dünya kurmak adına; saygı 
ve anlayış içerisinde bir eğitim hizmeti sunuyoruz. 
Mutlu çocuk, mutlu aile,  mutlu toplum yolunda sizin 
yanınızdayız.
Sizlere çok yakınız.
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