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Editör’den

Merhaba Sevgili Dostlar,
MAVİ DENİZİM;

EMPATİ
VE İLETİŞİM
İLETİŞİM; İki kişinin duygu, düşünce ve bilgilerini paylaşarak
birbirlerini anlama sürecidir.
EMPATİ; Bir kişinin, kendini

karşısındaki kişinin yerine

koyarak olaylara onun bakış açısıyla bakmasıdır.
•

En etkili iletişim yollarından birisidir. Günlük yaşamda
empatiyi tutum haline getirmeliyiz.

•

Her insanın, hatta her canlının olaylara farklı bir bakış açısı vardır.
Kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyup olaylara onun gözüyle
bakabilirsek, onun duygularını, düşüncelerini daha rahat anlayabiliriz.

•

Empatinin en önemli basamakları sevmek, değer vermek ve
paylaşmaktır.

EMPATİK DAVRANMANIN YARARLARI
•

Bize yapılmasını istemediğimiz tutum ve davranışları başkalarına
yapmamızı engeller.

•

Karşımızdaki kişiyle sağlıklı bir iletişim kurmamızı sağlar, muhtemel
iletişim kazalarından korunmuş oluruz.

İÇİNDEKİLER
Sayfa 04

Erken Okur-Yazarlık
Sayfa 05

Radyo Mavi Denizim ile
Fark Yaratmaya
Devam Ediyoruz!
Sayfa 06

Duygu ve Davranış
Bozukluğu Olan Bireyler

•

Karşımızdaki kişiye güven ve değer verdiğimizi hissettirir

•

Bir toplumda kargaşa ve sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Sayfa 07

•

İnsanlık, empati kurarak birbirine yaklaşırsa Dünya barışı sağlanabilir.

Psikoloğumuz diyor ki...

•

Önyargılarımız azalır, herkesin anlaşılabilir olduğunu fark ederiz.

•

Kişilerarası anlamlı ve daha samimi dostluklar kurulur.

•

İnsanları anlayarak sorunları aşmamıza yardımcı olur.

Sınıf İçi Etkinliklerimiz

•

Yüksek kaliteli insan olmayı sağlayan en önemli faktörlerden

Sayfa 10

birisi empatik davranmayı bilmek ve en iyi şekilde uygulamaktır.
Nasrettin HOCA dan anafikir olacak bir söz. “DAMDAN DÜŞENİN
HALİNDEN EN İYİ DAMDAN DÜŞEN ANLAR.” Empatik davranmak
yaşam tarzınız olsun. Esenlikler diliyorum.

Güveninizle, desteğinizle, teveccühünüzle yeniliklerin adresi olmaya sizlere kaliteli
ve çocuklarımızın yeterlilikleri ve yetenekleri doğrultusunda eğitim vermeye devam ediyor.
Yine , yeni, yeniden bahar bültenimizi de beğenilerinize sunmanın keyfini yaşıyoruz. Şeffaf,
sizlerin her türlü görüş ve önerilerinize açık eğitim anlayışımızla sizlere kucak açıyoruz.
Biliyorsunuz bültenimiz mevsimlik olarak çıkıyor. Öğretmenlerimizin sizlere kıymetli
bilgilerini paylaşmalarını sağlamamızın yanı sıra; sizlerin duygularına, etkinliklerimize yer
veriyoruz. Tüm okurlarımızın bizleri daha yakından tanıyabilmeleri için rengarenk manzaralı
bir pencere açıyoruz.
Mavi Denizim ailesi olarak her bir emekçimizin başarısı asla rastlantı değil, verilen
emeklerimizin, özverinin ve deneyimin sizlere yansımasıdır. “ Tek rakibin kendin ol” ilkesi
ile kendimizi sürekli olarak geliştiriyor ve yeniliyoruz. Sorumluluğumuzun farkındayız.
Hedeflerimiz için sürekli düşünüyor, sistemli bir çalışma ile hep bir basamak daha
ilerliyoruz. Radyomuzla, bültenimizle, sosyal medya hesaplarımızla bizleri yakından takip
edebiliyorsunuz. Ve bizler yine üretmeye, yepyeni projelerle sizlere en iyisini sunmaya
devam ediyoruz. Ve sizleri çok seviyoruz…..
İlkbahar gibi ılık bir iklimin, cıvıl cıvıl kuşların, mis gibi toprak kokusunun ve
rengarenk çiçeklerin güzelliğiyle yüreklerimizi ısıtarak yaza hep beraber merhaba diyoruz.
Doğanın yemyeşil örtüsünü giydiği gibi, bizlerde taptaze umutlarla, sevgiyle ve huzurla
sıcacık günleri kucaklamayı bekliyoruz.
Ne diyordu Sabahattin Ali:
“İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya
Üzerinde yaşanmaya değer...Ne olursa olsun...”
Selam olsun sana sıcacık güneş. Dünyamıza ve bize iyi gel...
Benden size sevgi ve muhabbet...

AYSUN ELMAS
SOSYOLOG/HALKLA İLİŞKİLER

SEVDİKÇE ÇOĞALACAĞIMIZI
BİLİYOR VE İŞİMİZİ AŞKLA
YAPIYORUZ

Sayfa 08

Dil ve Konuşma
Programımız Mezunlarını
Veriyor
Sayfa 12

Dynamic Scaffolding
System(DSS)

Merhaba Sevgili Okurlarımız ve Kıymetli Velilerimiz,
Mavi Denizim ailesinde 12 yıldır sizlerle beraberiz. Bu birliktelik sırasında aramızda çok güzel bir iletişim ve gönül bağı oluştu.
Oluşan bu gönül bağı ile de işime olan aşkım her geçen gün arttı ve bu da beni daha çok çalışmaya sevketti. Bizler Mavi Denizim
ailesi olarak 12 yıl boyunca sizden aldığımız desteklerle büyüdük ve bir sevgi çemberi oluşturduk; bu halkanın bir dişlisi olmaktan
büyük onur duyuyorum. Oluşturduğumuz bu sevgi çemberini herkese aşılama gayreti ile işimize dört elle sarıldık. Bizler sizlere
daha iyi ve daha kaliteli hizmet sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hiç bir zaman bulunduğumuz nokta ile yetinmeyip sizler
için en iyisi için düşünmeye kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Sizlerin katkısı ile Mavi Denizim, kocaman bir aileye dönüştü
ve bizler ailemize yeni katılan öğrencilerimiz ile her geçen gün daha da büyüyoruz. Sevdikçe çoğalacağımızı biliyor ve işimizi aşkla
yapıyoruz. Siz değerli velilerimiz ile kurduğumuz bu dostluğun herkese örnek teşkil etmesi dileğiyle bizlere kattığınız tüm değeler
için sizlere teşekkür ediyorum. Ailemize yeni katılacak öğrencilerimiz için de hiç bir zaman üretmekten vazgeçmeyip sizlere en iyi
hizmeti sunma gayretimizin sözünü veriyoruz. Sevgiyle kalmanız dileğiyle.

Sayfa 13

Doğada Fırsat Eğitimi
ALİ GÜLENÇ
KURUM MÜDÜRÜ

NESLİHAN YIKILMAZ
MAVİ DENİZİM YÖNETİCİ ASISTANI
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ÖZEL EĞİTİMDE BİR İLK

Erken Okur-Yazarlık
Erken okuryazarlık, çocukların okul öncesi dönemde okuma ve yazmaya ilişkin
kazanmaları gereken önkoşul bilgi, beceri ve tutumları içermektedir. Yapılan birçok
çalışmada erken okuryazarlık becerilerinin gelecekteki okuma yazma ve akademik
becerileri güçlü bir şekilde yordadığı gösterilmiştir.

Radyo
Mavi Denizim ile
Fark Yaratmaya
Devam Ediyoruz!

Araştırmalardan elde edilen sonuçlar kısa ve uzun dönemde

FARKLILIKLARIN ADRESİ

okul başarısı üzerinde etkili olduğu gözlenen erken okuryazarlık

MAVİ DENİZİM’DE

becerilerinin, okul öncesi dönemde desteklenmesi gerektiğini

RADYO YAYINLARIMIZLA

ortaya koymaktadır. Yetişkinlerin ev ve okul ortamlarında

HER CUMA İLGİNİZİ

çocuklarla gerçekleştirdikleri birlikte kitap okuma etkinlikleri

ÇEKECEK KONULARLA VE

de, erken okuryazarlık becerilerinin desteklenmesinde en sık

BİRBİRİNDEN KIYMETLİ

kullanılan müdahale yöntemlerinden birisidir. Alanyazında,

KONUKLARIMIZLA SİZLERLE

yetişkinin çocuğa yönelik öğretici davranışlarını içeren kitap

BULUŞUYORUZ

okuma etkinliklerinin, çocukların dil gelişimleri üzerinde etkili

Web sitemiz üzerinden

olduğu gösterilmiştir. Bu bağlamda geliştirilen ve yetişkin ile çocuk

linkimizi tıklayarak

arasında etkin bir iletişimi temel alan Etkileşimli Kitap Okuma

dinleyebilirsiniz.

(EKO) uygulamaları ise yetişkinin okuma sırasında aktif dinleyici

http://mixlr.com/mavidenizim

konumunda olması, çocuğa öykü ile ilgili sorular yönelterek

www.mavidenizim.com

konuşma fırsatları sağlaması, bilinmeyen sözcükleri tanımlaması
ve çocuktan gelen yanıtları tekrarlayarak genişletmeler yapması
bakımından geleneksel uygulamalardan farklılaşmaktadır. Çok
sayıda çalışmada EKO’nun çocukların dil, erken okuryazarlık
becerileri ve okumaya yönelik tutumları üzerindeki olumlu
etkilerinin olduğu ve gelişen bu becerilerin akademik başarıya
önemli katkılarının olduğu gösterilmiştir. Bu noktadan hareketle
bu yazıda, EKO yöntemi ele alınmış ve uygulama adımlarına ilişkin
bilgi verilmiştir.

Önemli Günler

ZELİHA ÖZTEKİN
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

6

Mavi Denizim

7

| Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Duygu ve Davranış
Bozukluğu Olan Bireyler
Yaşına uygun olmayan sosyal ve kültürel olgulardan farklı duygusal tepki ve davranışlar
göstermesi nedeniyle özel eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan bireyler olarak
tanımlanmaktadır. 6 ay ve daha uzun sürede gösterilen duygusal ve davranışsal farklılıklar
ele alınıp bozukluk olarak düşünülebilir. Duygu ve davranış bozukluğuna neden olan iki
etmen bulunmaktadır. Bunlar: Biyolojik etmenler ve çevresel etmenlerdir.

Psikoloğumuz diyor ki...

EKRAN
BAĞIMLILIĞI
Hayatımızın her alanında ekran olmasıyla beraber ekran
bağımlılığı günümüzde en yaygın problemlerden biri olarak

Biyolojik Etmenler:
Bireyin doğuştan biyolojik kökenli kişilik eğilimlerine sahip olduğunu
bilinmektedir. Kalıtım yoluyla ebeveynler çocuklarını etkiler. Biyolojik
etmen tek başına davranış bozukluğu olarak kabul edilemez fakat
davranış bozukluğu oluşturmak için uygun zemini yaratır.

Çevresel etmenler:
Çevresel etmenler bireyin yaşantısının başından itibaren etkileyen tüm
olayları kapsar. Duygu ve davranış bozukluğu görülen bireylerin temel
etkeninin çevresel faktörler olduğunu herkes kabul etmektedir. Duygu
ve davranış bozukluğunun en temel etkeni ise doğumundan itibaren
yanında bulunan aile bireylerinin tutumu ve ona karşı davranışlarıdır.
Ailelerin;
•
Çocuklarına olan sevgilerinin,
•
Çocuklarına gösterdikleri ilginin,
•
Çocuklarına kazandırmak istedikleri bilgilerin,
Çocuklarına karşı olan katı veya rahat tutumlarının çok büyük etken
olduğu bilinmektedir.
Bir etken de ailelerin her zaman olumlu düşüncelerini çocuklarına aktarıp
onların üzerinde baskı oluşturduğu ve çocukların kendilerini rahat bir
şekilde ifade edemedikleri için duygu ve davranış bozukluğuna sebep
olabileceği bilinmektedir.

Duygu ve davranış bozukluğu gösteren çocuklar;
•
Okuldaki akademik başarısı istenilen
seviyede değildir.
•
Arkadaşlarıyla yoğun bir etkileşim içinde
bulunmayabilirler.
•
Sözel ve sözel olmayan ifadelerde anlaşılır
olmayabilirler.
•
Kendisine ve çevresine zarar verme eğilimde
olabilirler.
•
Çevresindeki herhangi birisi ile iletişim
başlatıp, iletişimi sürdürme konusunda
başarılı olamayabilirler.
•
Kurallar çerçevesinde uygulama
yapamayabilirler.

karşımıza çıkıyor. Bu sorun neyazık ki çocuklarda sınırlı

Duygu ve davranış bozukluğu gösteren çocukların
tespit edilmesi ve uygun davranış değiştirme
eğitiminin verilmesi bir süreç kapsamındadır.
Oluşabilecek duygu ve davranış bozukluklukların
hepsinde
eğitim verilse
bile
değişiklik
yaşanmayabilir. Bununda en büyük sebebi hangi
durumda ortaya çıktığı ve bireyi ne kadar büyük
ölçüde etkilediği olarak görülmektedir. Duygu ve
davranış bozukluğu olan çocukların eğitimine
geçilmeden önce değerlendirilmesi , çok iyi
gözlemlenmesi ve hangi durumlarda ne kadar
sıklıkla gösterdiğinin tespit edilmesi gerekir.
Ancak bu değerlendirme süreci bittikten sonra
uygun eğitimler planlanıp öğrenciye uygulanmaya
geçilebilir.

farkı yoktur. Sigara, alkol veya madde kullanımında beyin

kalmayıp yetişkinlerde de çok fazla görülmektedir. Özellikle
de pandemi sürecinde insanların zamanların büyük bir kısmını
evde geçirmesinden dolayı daha çok ekrana maruz kalmalarına
sebep olmaktadır. Bunun yanında ne yazık ki gözlemlediğimizde
ebeveynlerin bir çoğu artık televizyona, tablete ve telefona
dadıcılık yapmaktadır. Modern dadıcılığı örneklendirecek
olursak, evde annenin rahatça temizlik yapabilmesi için
saatlerce çocuğu ekrana maruz bırakmasını sayabiliriz. Bu tarz
durumlar ne yazık ki bağımlılıkla sonuçlanıyor.
Ekran bağımlılığı maalesef toplum tarafında küçümsenmekte,
halbuki beynin işlevselliği konusunda diğer bağımlılıklardan
nasıl işlev görüyorsa ekran bağımlılığında da aynı etkileşim
söz konusudur. O yüzden toplum olarak bu konuda hassasiyet
göstermekte sağlıklı nesil yetiştirmek adına fayda var.

Çözüm yolları
Günlük program oluşturmak: ekran başında olacağımız saatleri
belirlemek. Bu saatler dışında ekrana maruz kalmamak.
Ekransız zaman ve mekan belirlemek: evde sürekli televizyon
açık kalmamalıdır.
Sosyalleşmek: dışarıda vakit geçirmek, spor, sanat faaliyetlerine
katılmak.
Çocuklarımızın arkadaşlık ilişkilerini desteklemek.
Çocuklarımızın internet kullanımını kontrol etmek.
Sıkıcı faaliyetlerde çocuklarımıza destek olmak.
Çocuğun çabasını takdir etmek.
Çocuğa model olmak: yemekte, sohbet anında telefonla
ilgilenmemek, televizyonu açmamak.

MEHMET ŞAHİNER
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENİ

FİRDEVS ÜÇKOZ KURUOĞLU
PSİKOLOG

Ekran bağımlılığının zararları:
Fiziksel zararlar
•
Gözlerde yanma
•
Boyun kaslarında ağrı ve sertleşme
•
Beden duruşunda bozukluk
•
Elde uyuşukluk
•
Halsizlik
•
Kabızlık
Sosyal ve psikolojik zararlar
•
Akademik başarıda düşüş
•
Kişisel, aile ve okul sorunları
•
Zamanı idare etmede başarısızlık
•
Uyku bozuklukları
•
Yemek yememe
•
Aktivitelerde azalma
•
İnternet arkadaşları dışında izolasyon
•
Saldırganlık
•
Dikkat eksikliği
•
Dil gelişiminde gecikme
•
Hafıza problemleri
•
Organizasyon, planlama ve dürtü kontrol problemi
•
Problem çözme becerilerinde azalma
•
Yaratıcılık da azalma
•
Özgüven eksikliği
Ekrana bağımlı olduğumuzu nasıl anlarız?
1. Yalnızca birkaç dakika diyerek saatlerimizi harcamak.
2. Çevremizdekilere ekran karşısında geçirdiğimiz zaman
hakkında yalan söylemek.
3. Uzun süre bilgisayar kullanmaktan dolayı fiziksel
sorunlardan şikâyet etmek.
4. Anonim bir kişiliğe bürünmek, insanlarla internet
üzerinden konuşmayı yüz yüze konuşmaya tercih
etmek.
5. İnternete girmek için yemek öğünlerinden, derslerden
ya da randevulardan ödün vermek.
6. Bilgisayarımızın başında çok fazla zaman geçirdiğimiz
için suçluluk duyduğumuza rağmen bir yandan da
büyük bir zevk almak ve bu iki duygular arasında
çelişki yaşamak.
7. Bilgisayarınızdan uzak kaldığınız zaman gergin ve
boşluktaymış gibi hissetmek.
8. Gece geç saatlere kadar bilgisayar başında kalmak.
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Biz
Bir
Aileyiz

DİL VE KONUŞMA PROGRAMIMIZ

MEZUNLARINI VERİYOR
‘Yaşıtları seviyesinde konuşmuyor, kendini sözel ifade edemiyor ve konuştuğu
anlaşılmıyor’ şikayetleri ile kurumumuza gelen öğrencimiz Sefa KALAYCI,
Gelişimsel Dil (Gecikmiş Konuşma) ve Sesletim ve Ses Bilgisi (Artikülasyon)
modülleri ile raporlandırıldı.
Sefa, uzman dil terapistlerimiz ile yapılan seanslar ve yaşıtları ile aldığı grup
eğitimlerinin sonunda planlanan sürede tüm sesleri doğru ve temiz çıkarıp
kendini sözel olarak akıcı ve güzel ifade eden ve akranları ile aynı seviyede olan
bir birey haline geldi. Aile bireylerinin her aşamaya dahil olup bizlerle uyum
içinde olmasının etkisi çok büyüktür.
Sevgili Sefa, gayretlerin ve çalışmalarından dolayı seni kutluyor ve hayatının
tüm aşamalarında başarılar diliyoruz.
NURTEN FIRAT
ODYOLOJİ VE KONUŞMA
BOZUKLUKLARI UZMANI

YASEMİN AKBAŞ
ODYOLOJİ VE KONUŞMA
BOZUKLUKLARI UZMANI

11
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AYNUR HAYTA
GRUP ÖĞRETMENİ

Tarık Buğra ÇOLAK ailesi ile bize geldiğinde
konuşurken uzun süreli takılıyor, hece
tekrarları yapıyor, konuşmada nefes kontrolü
zorluğu yaşıyordu. Akıcı Konuşma (Kekemelik)
modülü ile raporlandırıldı.
Tarık Buğra uzman dil terapistlerimiz ile yapılan
seanslar ve ailemizin hem evde terapilerin
tekrarı hem de çalışmaların genelleştirilmesi
aşamasındaki yoğun destekleri sayesinde
iki yıllık bir sürecin sonunda başarılı şekilde
çalışmalarını tamamlamıştır.
Sevgili
Tarık
Buğra,
gayretlerin
ve
çabalarından dolayı seni kutluyor ve hayatının
tüm aşamalarında başarılar diliyoruz.

Baharın gelişiyle başlattığımız Bahar Yürüyüşlerimizle tertemiz
havanın tadını çıkarıyoruz.

Masa tenisi turnuvamızın birincisi belli oldu.

NURTEN FIRAT
ODYOLOJİ VE KONUŞMA
BOZUKLUKLARI UZMANI
YASEMİN AKBAŞ
ODYOLOJİ VE KONUŞMA
BOZUKLUKLARI UZMANI

Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek

bizlerden haberdar olabilirsiniz

Grup eğitimlerimizden kareler

instagram

facebook

WhatsApp ve Tel. No

@mmaviidenizimm

Mavi Denizim Özel Eğitim
ve Rehabilitasyon Merkezi

0507 692 17 39
0312 527 4 527

BURAK EYMEN YÜRÜYOR
6 Aylıkken kurumumuzda eğitim almaya başlayan öğrencimizin, motor gelişim
evrelerini başarıyla tamamlayarak 22. Ayında yürümesini büyük bir coşkuyla
kutladık.
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Dynamic
Scaffolding
System(DSS)

DOĞADA
FIRSAT
EĞİTİMİ

DSS NEDİR?

Koca koca binaların arasında en kıymetli varlığımızı yetiştirmek ne zor…. Saklanacak yer
bulamadan saklambaç oynamaya çalışmak…
En özel ikram doğa değil miydi bizim çocukluğumuzda? Çocuklarımız ayakları toprağa
basmadan, hangi yaprağın hangi ağaca ait olduğunu bilmeden yaşamaları tam bir
kaos değil mi? Oysa ki çocuklar deneyimlerini özümseyebilmek için kendi başlarına
kalabilecekleri alanlara ihtiyaç duyarlar. Çünkü doğa keşfi zevkli, şaşırtıcı bir ortamdır
ve bizlere çok fazla fırsat sunar. Çocuklarımızı dinginleştirir, ruhunu besler. İşte tam da
bu yüzden çocuklarımızın doğayı keşfetme isteğine kulak vererek dış dünya ile iletişime
geçmelerine fırsat vermeliyiz.
Parkta, ormanda ailecek yaptığımız yürüyüş onun hayatındaki en özel anlardan değil midir?
Çimlere uzanıp bulutların görünüşü neye benziyor oyunu oynamak, yürürken doğanın
sesini dinlemesini desteklemek küçücük bedeninde, ruhunda ne güzel yaşanmışlıklar
bırakır öyle değil mi?
Tüm bu fırsatları doğa bize sunuyor hem de çocuklarımızın bilişsel, fiziksel, sosyal,
duygusal gelişimini destekliyor. En güzel öğrenme biçimi yaparak-yaşayarak öğrenmedir.
Çevre ve doğa ile ilgili konuları duyarak, görerek, hissederek ve yaşayarak daha kalıcı bir
şekilde öğrenilmesine olanak sağlıyor.

DSS (dynamic scaffolding system) uygun yaşa gelmiş, her hangi
bir sebepten dolayı ayakta desteksiz duramayan çocuğun ayakta
durmasını destekleyen dinamik bir sistemdir. Hareket prensiplerine
dayalı bir yaklaşımdır. Dinamik ayakta durma sistemi DSS çocuğun
hem ayakta durmasını hem de aktif egzersiz yapma şansını verir.
Aktif olarak hareket eden çocuk kendi hareket varyasyonunu
geliştirir.

DSS NE İŞE YARAR?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Çocuğun ne kadar ihtiyacı varsa o kadar destekler.
Gövdede ayaklarda kollarda kullanmaya bağlı olarak varyasyonu
arttırmayı sağlar.
Artmış varyasyon becerisi bize kompleks hareketi getirir
Çocuğun ayakta durmasıyla çevreyle etkileşime girmesini
destekler
Gövde kontrolünü destekler
Postüral kontrolün gelişmesini sağlar
Alt ekstremiteye ağırlık aktarmayı sağlar
Denge reaksiyonlarını geliştirir
Mobilizasyon ve stabilizasyon mekanizmalarını etkin kılar.
Eklem dizilimini korur
Çocuğun gövde rotasyonu yapmasına izin verir
Tek ayak üstünde ağırlık aktarmaya izin verir
Bireyin bağımsız hareket etmesi kendine olan güvenini arttırır.
Fizyolojik olarak geliştirir.
Motivasyonunu arttırır. .

FIRSAT EĞİTİMİNDE NELER YAPALIM ?
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Bağımsız ayakta duramayan öğrencilerimiz, DSS ile dinamik olarak
ayakta durmayı tecrübe ederek motor gelişimlerinde büyük yol
kaydediyorlar.

Rüzgarı dinleyin
Su birikintilerinde zıplayın
Taş toplayıp, boyayın
Yaprakların üzerinde yuvarlanın ya da yürüyün
Kuşları seyredin, kuş seslerini dinleyin
Gölgeleri gözlemleyin
Çam kozalakları toplayın
Temiz havayı içinize çekin
Yol boyunca çöpleri toplayın
Etraftaki nesnelerin üzerine
aydınger kağıdı koyarak kömürle
karalama çalışmaları yapın.

FZT. NESRİN ŞENER
FZT. HAZEL DEMİRCAN
FZT. 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.mavidenizim.com

ESMA NUR UZUN
PSİKOLOG

FİRDEVS ÜÇKOZ
KURUOĞLU
PSİKOLOG

İLKNUR TEKİN
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ/ UZMAN ÖĞRETİCİ
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DEĞERLERİMİZ İLE DEĞERLİYİZ!

Sizden Gelenler

Bireyin, içinde bulunduğu toplum, aile, okul ve işyerinde diğer bireylerle iyi
ilişkiler kurması, toplumsal kurallara uyması, sorumluluklarını yerine getirmesi,
toplum tarafından kabul edilmesi sosyal gelişimi ile gerçekleşir. Bireyde
gelişimin temelleri anne karnından başlayarak atılmakta, bebeklik döneminde
artarak devam etmekte ve çocukluk döneminde önemli ölçüde şekillenmektedir.
Çocuklarda sosyal etkileşim ilk olarak anne baba ile başlayıp ,aile ve çevresinde
ilişki kurduğu diğer insanlar, arkadaşları ve okul yaşantısı ile devam eder.

Duygu gelişimi, bireyin sağlıklı bir şekilde hayatını

etkinliklerde ,planlama vb. becerilerinde davranış problemleri

sürdürebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Duygu

ortaya çıkar. Bu durum arkadaşları tarafından dışlanma,

gelişimini en çok etkileyen etmen, bireyin diğer bireylerle olan

eleştirilme, reddedilme, okul fobisi gibi istenmeyen sonuçlara

etkileşimi yani sosyal gelişimidir. Bireyin sosyal ve duygusal

sebebiyet verebilir.

gelişim aşamalarını sağlıkla tamamlamış olması, diğer gelişim

Sosyal duygusal becerilerin geliştirilmesi, çocuğa toplumsal

alanlarını da olumlu yönde desteklemektedir. Yeterli ve dengeli

ve ahlaki değerlerin kazandılırılması ile mümkün olabilir.

sosyal-duygusal gelişim, bireyin kendini ifade edebilmesi,

Değerler, insanları ve toplumu ayakta tutan kişisel, ahlaki

duygularını kontrol edebilmesi, empatik düşünebilmesi, kendisi

ve toplumsal duygulardır. Çocuk toplum demektir, gelecek

ve çevresiyle uyum içinde olabilmesi demektir.

demektir. Çocuğun gelişimini bir bütün olarak desteklemek

Sosyal

duygusal

becerilerin

çocuğun

ise öncelikle ailenin ve okulun görevidir. Bizler de toplumu

akademik başarısını da olumlu yönde etkilemektedir. Uygun

oluşturan bireyler olarak değerlerimizi en iyi şekilde yaşayıp

sosyal duygusal becerileri kazanamamış olan çocuk, sosyal

yaşatmalı ve gelecek nesillere özenle aktarmalıyız. Peki nedir

uyum süreçlerinde zorluk yaşar. Bunun sonucunda görev

bu değerler?

ve sorumluluklarında, yardımlaşma

kazanılması,

ve işbirliği gerektiren

CANIM OĞLUM BUĞRA,

GÜZEL KIZIM GÖZDE’M,

Evimizin bir tanecik sessiz oğlu Buğlem’imin ikizi, doğduğun
andan beri meğer izlerini taşıyormuşsun otizmin. Hep kendi
halinde oynaman ve sadece belirli kişilerle iletişim kurman ile
yavaş yavaş başlamış belirtiler. Aslında yavaş diyorum ama ikiz
kardeşle birlikte olunca hızla geçen dört yılda, düşüp kalkmalarınla
yeni hareketlerin heyecanı, ay ve yaş atakların nasıl gözümüzü
kapadıysa fark edemedik sende olup bitenleri. Ama dört yaşına
gelipte kreşe başlayınca otizm gerçeği ile tanıştık.

Bana iyi gelen bir şey varsa şu hayatta oda kızımdır.
Gözde diğer çocuklardan farklı olabilir, bazen hiçbir şey
yolunda gitmiyor olabilir, beraber üzüldüğümüz ağladığımız
zamanlarda olabilir. Bunların hiçbiri kızımı sevmeme engel
değil. Karşında seni gerçek, içten ve masum bir sevgiyle
seven melek bir kızınız varsa çok şanslısınız demektir.
Sarılmak sevmeyi temsil etseydi sonsuza dek kızıma
sarılırdım. Melekler görünmez derler ya, benim meleğim
her gün görünüyor bana. Kızım benim en değerlim, yaşama
sebebim, hayata tutunuşum. O benim her zaman kalbimde.
Sabır gerçek sevginin en güzel meyvesidir. Ve sabırla,
sevgiyle biz o meyveleri beraber toplayacağız kızım. Bu
umudun tarifi yok, bu konuda duygularımı anlatmaya
kalksam ne kelimeler ne sayfalar yeter. Ben seni ömrüm
oldukça hiç bırakmayacağım. Seni çok seviyorum bitanem…

Tamamen içine dönük, kimseyle ilgisi olmayan, kural tanımayan
bir Buğra ile karşı karşıyaydım şimdi. Neyse ki öğretmenimizin
tatlı uyarısıyla ve anlayışı ile hemen gerekli yerlere başvurup
teşhisimizi öğrendik. Gerekli eğitim ve tedavilere başladık. Şükür
ki karşımıza işinin ehli insanlar çıktı ve ailemizin çevremizin
desteği ile bir senede yorucu, uzun ve verimli bir yol kat ettik.
Biliyorum daha yürüyecek çok yolumuz, aşacak çok engelimiz var.
Bu yolu birlikte yürüyeceğiz, ve engelleri aşacağız oğlum.
Buğra’nın Annesi
Tuba ERDOĞAN

Gözde’nin Annesi
DERYA GÜNGÖR

TOPLUMSAL VE AHLAKİ DEĞERLERİMİZ
◊
◊
◊
◊
◊

YARDIMLAŞMA
DAYANIŞMA
HOŞGÖRÜ
MERHAMET
EMPATİ

◊
◊
◊
◊
◊

SABIR
DÜRÜSTLÜK
DOĞRULUK
ÖZDENETİM/OTOKONTROL
VATANSEVERLİK

◊
◊
◊
◊
◊

BİRLİKTELİK
SORUMLULUK
CÖMERTLİK
SEVGİ
SAYGI

◊
◊
◊
◊
◊

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
VEFA
MUTLULUK
ÖZGÜRLÜK
BARIŞ

MELEKLERİM,
Bir insanın hayatta yaşayabileceğien güzel, en tarifsiz duygulardan birisi çocuk sahibi
olmaktır. Ama ikiz annesi olmak tarifi olmayan bir duygu. Doğumla beraber insanın içini
sevinç, merak, heyecan kaplar. Bir bedende üç kalp vardır. Sizi kucağıma ilk aldığımda
çok korkmuştum. Çünkü çok küçüktünüz. Zaman ne kadar çabuk geçti. Beraber
gerçekleştirebileceğimiz çok hayallerimiz var.
İkizlerimizin zamanla yaşıtları gibi ilerleyemediklerini fark ettikten sonra, iki buçuk
yaşlarındayken doktora gitmemizle serüvenimiz başladı. Ensar’a otizm, Enes’e bilişsel
gecikme tanısı konmuştu. Zamanla özel eğitim, kreş ve evde tekrarlarımızla kısa zamanda
çok yol kat ettik. Artık Enes konuşmaya, Ensar farklı davranışlarını kontrol etmeye başladı.
Bir anne için en zor şey çocuğunun anne diye seslendiğini duyamamasıdır. Enes en kısa
zamanda anne dedi, Ensar biraz bekletti ama oda bir gün anne dedi, sizlere mutluluğumu
anlatamam. Beş senelik serüvenimizde onlar benden, ben onlardan çok şey öğrendik. Biz
beraber çok güçlüyüz. Her zorluğun üstesinden beraber geleceğiz. Siz bana Rabbimin
emanetisiniz. Meleklerim gücümüz yettiği kadar anneniz ve babanız olarak yanınızdayız.
İyi ki Bizim çocuklarımızsınız, hayatımızı güzelleştirdiniz.
Bu süreçte bizimle ilgilenen çok değerli öğretmenlerimize ve Mavi Denizim ailemize
emekleri, sevgileri ve sabırları için çok teşekkür ederiz.

ÜLFET ERTÜRK
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

Enes ve Ensar’ın Annesi
Ayşe DALKILIÇ

Kurumumuzda Uygulanan
PROGRAMLARımız
TestEGiTiM
ve Programlardan
Bazıları
Öğrenme Güçlüğü
Görme Yetersizliği
İşitme Yetersizliği
Bedensel Yetersizlik
Zihinsel Yetersizlik
Dil ve Konuşma Bozukluğu
Otizm Spektrum Bozukluğu
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