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ALİ GÜLENÇ
KURUM MÜDÜRÜ

Değerli okurlar, önemli bir sağlık sorunu olması nedeniyle dergimizin bu sayısında şeker hastalığı hakkında bilgi 
paylaşımında bulunmak istedim.

Vücudumuzda yaşamsal olayların devam edebilmesi için hücrelerin enerjiye ihtiyacı vardır. Enerji kaynağı 
besinlerle aldığımız şekerdir. Şekerin hücrelerden emilmesi ve enerjiye dönüşmesi İNSÜLİN adlı hormon 
sayesinde olur. İNSÜLİN hormonu pankreas tarafından salgılanır. Pankreas yeterli insülini salgılayamazsa, 
alınan şeker hücrelerden emilemez ve enerjiye dönüşemez. Bu nedenle, kandaki şeker oranı yükselir ve diyabet 
dediğimiz şeker hastalığı oluşur.

BELİRTİLERİ; Artan susuzluk hissi, artan açlık hissi, sık sık idrara çıkma, kilo kaybı, aşırı yorgunluk ve bitkinlik, 
bulanık görme, ağızda kuruluk ve koku, vücutta iyileşmeyen yaralar vb.

TANISI; Şeker hastalığı tanısı 1- Açlık kan şekeri testi 2-Şeker yükleme testi ile konur Açlık kan şekeri düzeyi 
ortalama 70-100 mg/dl arasındadır. Açlık kan şekerinin 126 mg/dl nin üzerinde olması diyabeti işaret eder. Açlık 
kan şekeri 100-126 mg/dl nin üzerinde ise, tokluk kan şekerine bakılmalıdır. Tokluk kan şekerine yemekten iki 
saat sonra bakılır. Kan şekeri 200 mg/dl üzerinde ise şeker hastalığını işaret eder. Kan şekeri 140-199 mg/dl 
arasında ise GİZLİ şeker hastalığını işaret eder.

TEDAVİSİ; Şeker hastalığı kronik bir hastalık olup yaşam boyu tedavi gerektirir. Şeker hastaları ilaç ya da insülin 
kullanmadığında kan şekerinin kontrolü mümkün değildir. Ciddiye alınıp, takip ve tedavi edilmezse, hayati 
organlarımıza zarar görür ve tahribata uğrar.

Şeker hastalığı, gözlerde hasar ve körlük, damarlarda hasar, tansiyon yüksekliği, kalp krizi, felçler, bacak ve ayak 
kesilmesi, böbreklerde yetmezlik gibi önemli rahatsızlıklara yol açabilir.

ŞEKER HASTALARININ DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR; Doktorunuzun önerilerine harfiyen uyun. 
Kan şekerinizi düzenli ölçtürün. Meyve, sebze ve tahıl ağırlıklı beslenin. Katkı maddesi içeren gıdalardan uzak 
durun. Fiziksel aktivitelerinizi arttırın. Kilonuzu düşük tutun. Tansiyonunuzu ve kan değerlerinizi kontrol ettirin. 
Sigara kullanmayın. Göz ve böbrek fonksiyonlarınızı düzenli olarak kontrol ettirin. 

Kan şekeri 70mg/dl nin altına düşerse görülür. Diyabet ilaçlarının aşırı kullanılması, aşırı egzersiz ve efor sarfı, 
aşırı açlık, kötü beslenme, aşırı alkol kullanma, aşırı stres, sıcak ortam gibi nedenler kan şekeri düşüklüğüne 
neden olabilir. Açlık hissi, soğuk soğuk terleme, endişe ve korku, el ve ayaklarda titreme, hızlı solunum, hızlı 
nabız, göz kararması, baş dönmesi önemli belirtileridir. İLKYARDIM olarak yapılması gerekenler; hastanın bilinci 
yerindeyse ve kusmuyorsa ağızdan meyve suyu, şekerli bir içecek, kuru üzüm, reçel veya birkaç tane kesme şeker 
verebilirsiniz… 15-20 dakika içinde düzelmez ise sağlık kuruluşuna götürünüz. Bilinci yerinde değilse kesinlikle 
ağızdan bir şey vermeyin, hemen sağlık kuruluşuna sevk ediniz. SAĞLIKLI GÜNLERİNİZ OLSUN                              

KAN ŞEKERİ DÜŞÜKLÜĞÜ

ŞEKER 
HASTALIĞI
(Diyabet)
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Yaz gibi kıpır kıpır, güneş kadar sıcacık yeni bültenimiz 
sizlerle. Sizler için daha iyi neler yapabiliriz? Bu 
düşünceyle işimize sarılarak, hedeflerimizi sevgiyle 
büyüterek gerçekleştiriyoruz. 

Yaz bültenimizde de diğer bültenlerimizde 
olduğu gibi yine, kurumumuzda çalışan uzman 
öğreticilerimizin kaleminden çok faydalı makalelere 
yer verdik. Çocuklarımızın faaliyetlerinden ve sınıf 
içi etkinliklerimizden kareler paylaştık. Ve sizden 

gelenler yine yüreğimize dokundu. Bültenimizin yanı sıra radyo faaliyetlerimizde de hayli yol 
katettik. Hasbihal programımızda özdeğerlerimize farklı bir pencere açarken. Psikogündem 
programımızda kendinizden çok şey bulacağınız sohbetlere ortak  olmanızı arzu ettik ve Bir 
Konu Bir Konuk programımızda özel konuklarımızla gündeme ve özel eğitime dair merak 
ettiklerinizi sizlerle paylaştık.

Ve kulüplerimiz… Farklı olmaya, farklılıklarımızla farkedilmeye devam ediyoruz. Pandemi 
yasaklar ve zor bir eğitim öğretim yılının ardından, çocuklarımızın heyecanla beklediği yaz 
tatilini yaşadığımız bir dönemi geride bıraktık. Yaz dönemini çocuklarımızın hem fiziksel hem 
zihinsel gelişimleri açısından en verimli şekilde değerlendirdik. Bireysel farklılıkları göz önünde 
tutarak bu dönemi çocuklarımız için boş geçirilecek bir süre değil, yeni bilgiler öğrenecekleri, 
bol bol kitap okuyacakları ve oyun aktiviteleriyle süsleyecekleri bir zaman dilimi haline getirdik. 
Ayrıca spor, sanat ve diğer alanlarda da yenilikler içeren çalışmaların sürecini olgunlaştırıyoruz. 
Çocuklarımıza, eğlenerek kendi yetenek ve becerilerini geliştirecek ortamlar sağlama 
niyetindeyiz. İşte bu doğrultuda kültür ve spor kulübümüzü ve ayrıca siz sevgili annelerimizi de 
düşünerek hanımlar kulübümüzü kuruyor olmanın onurunu yaşıyoruz. Kulüplerimizle birlikte, 
öğrencilerimizi sosyal hayata hazırlamayı amaçlıyor, onların sorgulayan, düşünen özgüvenli 
bireyler olmalarını istiyoruz. Spor kulübümüzde öğrencilerimizin fiziksel, zihinsel ve ruhsal 
gelişimlerini desteklemeyi ve öğrencilerimizin azimli, disiplinli, istikrarlı çalışmayı benimseyip 
takım çalışmalarına yatkın hoşgörülü bireyler olmalarını hedefliyoruz. Bu doğrultuda yetkin 
antrenörlerden destek alıp jimnastik, atletizm, masa tenisi, satranç ve futsal başta olmak üzere 
bir çok branşta talebe göre spor etkinlikleri ve kulüp çalışmaları yapmayı planlıyoruz.

Mavi Denizim ailesi olarak her zaman yeniliklerin ve kaliteli eğitimin öncüsü olamaya devam 
edeceğiz.

Yaz mevsimi deyince aklımıza gelen sıcağın, keyfin, neşenin hayatımızı kuşatmasını diliyoruz. 
Daha kaç yaz mevsimi kaldı ki ömrümüzde. Tadını çıkarın her sabahın, her yeni doğuşun. Bu yaz 
da arkasından sonbaharı, kışı, ilkbaharı getirsin. Sonbahara girdiğimiz bu günlerde hazanı değil, 
sevgiyi, mutluluğu yaşayın.  Bu yazımızda da son sözümüz mevsime dair olsun. Hoş geldin 
sonbahar….Hoşgeldin sükunet…Yüreklerimize iyi gel…

Kıymetli Velilerimiz,
Sevgili Okurlar,
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baş çevresinin yaş ve cinsiyete göre ortalamanın altındaki iki 
standard sapmadan daha küçük olduğu nörogelişimsel bir 
bozukluktur. Mikrosefali bir hastalık olarak tanımlanmasından 
daha çok bir klinik bulgudur. Kafatasının küçük boyutu küçük 
beyine işaret eder. Ancak mental retardasyonun boyutunu 
beyin boyutu değil altta yatan yapısal patoloji belirler.

Mikrosefali iki ana gruba ayrılır;
1. Birincil mikrosefali: Gebeliğin ilk yedi ayında olan anormal 
gelişimin sonucunda ortaya çıkan küçük beyini tanımlar.
2. ikincil mikrosefali: Gebeliğin son iki ayında ya da perinatal 
dönemde olan bir hasar sonucunda ortaya çıkan küçük 
beyini tanımlar.

Doğumdaki baş çevresinin küçük olması embriyonik 
ya da fetal gelişimde olmuş bir olayı göstereceğinden 
önemlidir. iki yaş sonrasında beyine olan bir girişim pek 
ağır bir mikrosefali ile sonuçlanmaz. Bunlar dışında aile 
öyküsü genetik etkenlerin ortaya çıkarılması açısından 
önemlidir. Risk etmenleriyle karşılaşma; örneğin radyasyon, 
enfeksiyon, ilaçlar önemlidir. Annede diabetes mellitus ya 
da fenilketonüri; özellikle yaşamın ilk 4-6 haftasında olan 
yüksek ateş, havale araştırılmalıdır.
Fizik incelemede tek bir ölçümden çok seri baş çevresi 
ölçümlerinin değerli olması bize izlemin önemini belirtir. Bu 
özellikle en az bir anormalliğin saptanmasında gereklidir. 
Ayrıca anne-baba ve kardeşlerin de baş çevresi ölçülmelidir. 
Araştırmalara göre normal sınırlar içinde olan ama boy ve 
kilosuna oranla daha küçük baş çevresi olan bebekler yedi 
yaşına geldiklerinde yapılan testlerde gelişme geriliği 
gözlenmemiştir.
Eğer çocukta bir kromozomal sendromdan kuşkulanılıyorsa 
ya da anormal yüz şekli, kısa boy ya da ek doğumsal 
anomaliler varsa, karyotipleme yapılmalıdır.
Açlık plazma ve idrar amino asit analizi yapılmalıdır.
Serum amonyumu belirlenmelidir. Doğumsal enfeksiyonların 
tanısında seroloji ve virolojiden yararlanılır.
Radyolojik incelemelerde tanının konunmasında yararlıdır.

Birçok genetik ve çevresel etken sonucu oluşur
1. Genetik
2. Karyotip Bozuklukları

a. Down Sendromu (Trizomi 21)
b. Edward Sendromu (Trizomi 18)
c. Cri-du-chat Sendromu (Sp-)
d. Cornelia de Lange Sendromu
e. Rubinstein Taybi Sendromu
f. Smith Lemli Opitz Sendromu

3. Radyasyon İyonize radyasyon ile özellikle dördüncü 
ve yirminci gebelik haftaları arasında karşılaşmak 
mikrosefalide önemli bir etkendir. Ne kadar 
erken karşılaşılırsa beyin o kadar küçük, nörolojik 
anormalliğin sonuçları da o kadar kötü olacaktır.
4. Doğumsal Enfeksiyonlar
5. Kimyasal Ajanlar

a. İlaçlar
b. Metabolik

1. Menenjit ve ensefalit
2. Malnütrisyon(Beslenme yetersizliği)
3. Hipertermi(ilk 4-6 haftada olan belirgin yüksek 
ateş)
4. Hipoksik-iskemik ensefalopati

Mikrosefali,

Birincil Mikrosefali

İkincil Mikrosefali

Nasıl tanı konur?

GÜVENLİ  SERVİS AĞI
Şeffaf ve güvenli eğitim anlayışına 
sahip olan kurumumuzda, 
servislerimizde artık daha şeffaf 
ve daha güvenli. Servislerimizdeki 
kamera sistemlerimiz ile en kıymetli 
emanetleriniz olan çocuklarımız 
bizimle güvende.

MERYEM AKDAŞ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE 
EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ /
ÖZEL EĞİTİM 
UZMAN ÖĞRETİCİ
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Hasbihal, Psikogündem ve Bir 
Konu Bir Konuk programlarımız ile 
gündem olmaya devam ediyoruz.Hoş 
sohbetler, çarpıcı konular ve konuklar 
ile  çarşamba, perşembe ve cuma 
günlerinde sizleri bekliyoruz.
 
Web sitemiz üzerinden linkimizi tıklayarak 
dinleyebilirsiniz. 
www.radyomavidenizim.com  
www.mavidenizim.com 

Radyo
Mavi Denizim’e
İlgi Büyüyor!

Kurum 
psikologlarımız 
Esmanur Topoğlu 
ve Firdevs 
Kuruoğlu’nun

velilerimize ve öğrencilerimize verdiği eğitim seminerleri 
ile çocuklarımızın kişisel gelişimleri desteklemenin yanı sıra 
velilerimize farklı düşünce yöntemleri sunuyoruz.



Mavi Denizim; Kültür-Spor-Hanımlar Kulübü çalışmaları ile
fark yaratmaya devam ediyoruz..
Kulüplerimizle sizlere farklılıklar sunmayı hedefliyoruz.
Kültür ve Spor kulüplerimizle çocuklarımızın ve kurmayı hedeflediğimiz Kadınlar Kulübümüzle siz 
değerli annelerimizin sosyal hayatlarını destekleyerek, vaktinize değer katmayı planlıyoruz. 
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Ben yaşamadım, 
çocuğum yaşasın.”
Bu cümleyi çoğu ebeveynden duyuyoruz. Genelde anne - 
babalar  çocukluklarında  rahat, fırsatları bol ,varlık içerisinde 
bir yaşantı geçirmedikleri için çocuklarına bütün iyi niyetleriyle 
hayallerindeki, eksikliklerini hissettikleri imkanları sunmaya 
çalışırlar. Diğer bir yandan da mükemmel anne- baba olmayı 
hedeflerler fakat bu yaklaşım ne kadar doğru? Bu yazı da bu tavrı 
ve sonuçlarını ele alacağız.

Öncelikle anne baba olarak şunu bilmeliyiz ki mükemmel 
ebeveyn yoktur. Ebeveyn olmak elimizdeki imkanlarla 
çocuğumuzun psikolojik, fizyolojik ve bilişsel gelişimine 
destek olarak çocuğu gerçek hayata hazırlamaktır. Gerçek 

hayatta ise zorluklar vardır ve zorlukların ardında kolaylık gelir. Bu demek değildir ki çocuğu zorlayıp yıldıralım. 
Yaşının getirdiği, düzeyine uygun zorlukları kendisi aşan çocuk kişisel gelişimini sağlam inşa ediyor demektir. 
Anne baba olarak önceliğimiz bu durum olmalıdır. Fakat “ben yaşamadım çocuğum yaşasın.”  yaklaşımı çocuğa 
biraz hazırı sunmak demektir. Çocuk zorlukları görmeden, hayal kurmadan elde edeceği hayatın ve fırsatların 
kıymetini bilmez.

Özetleyecek olursak çocukların yaşamlarını koylaştırmak istediğimizde yapmamız geren şeyler onun 
sorumluluklarını alıp, her istediğini önüne sermek değil; yaşamda karşılaştığı problemleri çözerken ona 
duygusal anlamda destek vermek, dinlemek ve anlamaktır. Hata yapmasına izin vermektir çünkü insan hata 
yaparak öğrenen bir canlıdır, hatalar insanların kendilerini geliştirmesi için birer öncüdür bu nedenle hatalar 
kucaklanmalı, kabul edilip yola devam edilmelidir.

Biraz da bu tavrın çocuklarda ortaya çıkardığı sonuçları inceleyelim:

ESMA NUR TOPOĞLU
PSİKOLOG

Doyumsuz: Her istediği yapılan 
ve her şeyi bol olan bir çocuk 
doyum duygusunu kaybeder, 
mutlu olmayı unutur çünkü doyum 
insanın eksikliğini hissettiği bir 
şeyi edindiğinde ortaya çıkar.

Narsist: Herkesin hayatında 
kendini önemli bir kşişi olarak 
görür, söz sahibi olup herkesin 
emrinde olduğunu düşünür çünkü 
her istediği hemen olmuş ve ailesi 
etrafında dönmüştür.

Bağımlı: Kendi başına, özerk olarak işlerini halledemeyen,sürekli yapması gerken sorumlulukları ailesi yapan 
çocuklar ilerde bağımlı kişiler olma riski altındadırlar çünkü beklentileri kendilerinden değil aile, arkadaş, eş gibi 
insanlardan olur, değerlerini başkalarının belirlediğini düşünürler.

Sabırsız: Her istediği anında 
yapıldığı için beklemeyi 
öğrenemez bu nedenle sabırsız 
olur.

Kırılgan: Her şey istediği gibi 
olduğu için beklemeyi sabretmeyi 
öğrenemeyen çocuk, yaşamının 
ileriki yılllarında zorluklarla 
mücadele etmekte zorluk yaşadığı 
için hemen pes eden, depresyona 
meyilli  yetişkinler haline gelirler.

Bencil: Her istediği yapılan 
çocuk kendini dünyanın 
merkezinde zanneder ve 
bundan dolayı herkesin onun 
isteklerini yerine getirmesi 
gerektiğinidüşünür.

Her istediği yapıldığı için kural 
tanımayan, asi, hazı bulup 
emek verdiği için kıymet 
bilmeyen, şımarık bir çocuk 
ortaya çıkar.
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Mahremiyet Eğitimi
Çocukları dış dünyaya hazır, kendileri ile barışık ve özgüvenli bireyler 
yetiştirmeye çalışırken, onlara yaşlarına uygun mahremiyet eğitimini 
vermek öncelikle anne-babaların sonra da biz öğretmenlerin 
sorumluluğu altındadır. Çocuklarımızın değişen bedenlerini 
tanımaları, olumlu beden algısı yaratabilmeleri, yaşları ilerledikçe 
bedenlerinde oluşacak değişimlere hazırlıklı olabilmeleri gibi cinsel 
bilgiler ve bu cinsel bilgilerin yanında daha çok kendisinin ve diğer 
insanların özel hayatının farkına varabilmeleri, sosyal hayatın 
içinde kendi özel alanını koruyabilmeleri, diğer insanların özeline 
saygı duyabilmeleri, kendisi ve çevresi arasında sağlıklı sınırlar 
koyabilmeleri gibi bilgileri güvendiği kaynaklardan alabilmeleri ve 
yanlış bilgiler edinmemeleri için mahremiyet eğitimi çok önemlidir.
  Mahremiyet eğitimi, çocuğun direkt kişiliğine dokunan bir eğitimdir. 
Çocuğa bir cinsel kimlik, bir kişilik kazandırma sürecidir. Başka 
bir tabir kullanacak olursak bu eğitim ruha dokunan bir eğitimdir 
aslında. Ruha dokunarak gelişen eğitimler, davranış oluşturmak için 
sürdürülen eğitimlerden farklıdır. O halde anne-babalar ,çocuklarına 
mahremiyet eğitimi verirken bunu sıradan bir eğitim olarak 
görmemeli aksine, ruhun incelmesi, duygulara letafet yüklenmesi, 
kız çocuklarının ‘’hanımefendi’’, erkek çocuklarının ‘’beyefendi’’ olma 
eğitimi olarak algılanmalıdır. Unutmamak gerekiyor ki ruh,bedende 
görünür hale gelmeye başladığında ortaya o herkes tarafından sevilen 
‘’zarafet’’ çıkıyor... Mahremiyet eğitiminin amacına baktığımızda da, 
kişinin körü körüne saklanması,kendini sakınması değil, gerektiği 

zaman ve durumda,olması gerektiği kadar kendini güvene alabilmesi 
ve her şeyden önce bunu aklıyla yaptığı gibi hisleriyle de karar 
verebilmesidir diyebiliriz.
  Mahremiyet eğitiminin sürecinden de çok kısa bahsedecek olursak  
ilk önce ‘’Temel Davranış Refleksi Kazanımı’’nın tanımını yaparak 
giriş yapalım istiyorum. Nedir peki bu temel davranış refleksi?
  Anormal davranışlar karşısında bedeninin reflekslerle kendini 
korumasına temel davranış refleksi diyoruz. Bunu kazanan 
çocuklarımız sosyal hayatta kurallara uygun hareket etme yeteneği 
geliştirir, kendisine yöneltilebilecek bir suiistimal riskine karşı da 
‘farkında olmadan ’kendini savunabilme becerisi elde ederler. Bu 
savunma becerisi ise belli süreçler sonucunda kazanılabilir. Bu 
oluşum sürecini başlıklar altında inceleyebiliriz.

Çocuk eğitiminde en önemli başlıklardan biri olan ‘’Mahremiyet Eğitimine’’ az da olsa değinerek siz okurlarımıza umarım 
farkındalık kazandırmışımdır.
Mahremiyet bilincinin bütün topluma yayılması ve hiçbir çocuğumuzun suiistimal edilmemesi dileği ile...

1) “Bedenim bana aittir’’ bilinci
Anne babalar çocukları 4 yaşına yaklaşırken,çocuğun 
vücudununkendisine ait olduğu bilincini vermelidir.

2) “İzin verirsem dokunabilirsin’’ bilinci
‘’İzin verirsem dokunabilirsin’’ farkındalığı,’’bedenim bana aittir’’ 
bilinciyle verilmelidir. Çünkü çocuğun,kendi bedeni üzerindeki 
hakimiyetini öğrenmesi yetmez.Aynı zamanda bu beden üzerinde 
söz hakkı olduğunu da bilmelidir.

3)’’Dokunulması yasak olan yerlerim’’ bilinci
4 yaşından itibaren oluşturulmaya çalışılan bu reflekskonusunda 
sadece anne babalar değil,çocukla birinci dereceden irtibatı olan 
herkes hassas davranmalı ve adım adım oluşturulacak bu bilinç 
zarara uğratılmamalıdır.

4) “Fiziksel baskıya dayanma gücü’’
Çocuğunda bu olumsuz kanaati oluşturmak istemeyen 
ebeveyn,oğlunu kızını severken büyük ve orantısız güç göstermekten 
kesinlikle kaçınmalıdır.

5) “Vücudum görünmemeli’’ bilinci
Özellikle 4 yaşından itibaren çocuk,ev içinde veya dışında çırılçıplak 
bulunmamalı,giysilerini kendisinin giyip çıkarmasına izin verilmelidir.

6) “Banyoda çıplak olunmamalı’’ bilinci
Çocuğun temel davranış refleksi kazanması ve kendi bedenine 
yöneltilebilecek tehlikelerden bir refleksle korunabilmesi için 4 
yaşından sonra ebeveyn de tamamen çıplak halde çocukla aynı anda 
banyoda bulunmamalı ve birlikte yıkanmamalıdır.

7) “Tuvalette benden başkası olmamalı’’ bilinci
4 yaşına girmiş bir çocuğa tuvaletin ‘özel’ bir mekan olduğu, tuvalet 
ihtiyacı gideren bir bireyin başkası tarafından görülmesinin doğru 
olmayacağı öğretilmelidir.

8) “Soyunma ve giyinmede yalnızlık’’ bilinci
4 yaşındaki bir çocuğun kendi kıyafetlerini giyip çıkarması zor 
olabilir,bu durumda anne-babayla ayrı bir odada çocuğun üzerini 
değiştirmek için ona yardımcı olunabilir. Buradaki amaç,çocuğun 
bedeninin birilerinin görebileceği şekilde sergilenemeyeceği 
bilgisinin kazandırılmasıdır.

BÜŞRA KURTOĞLU
OKUL ÖNCESİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ 

ÖZEL EĞİTİM UZMAN ÖĞRETİCİ
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Biz
Bir
Aileyiz
ACIYI TATLIYI HÜZNÜ NEŞEYİ 
İYİYİ GÜZELİ KEYFİ KEDERİ 
PAYLAŞIYORUZ.
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KURUOĞLU
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Bütünleşmiş Dil ve Okur-Yazarlık Becerileri Testi (TILLS) 6 ila 18 yaş arsındaki 
okul çağındaki bireylerin müfredat ile ilişkili sözlü ve yazılı dil becerilerine 
yönelik geliştirilen yenilik yaratan bir test olup dil ve okur-yazarlık becerileri 
ile ilgili bozuklukların tanısında kullanılmaktadır. Tılls Testi standardize 
edilmiş ve norm tablolarıyla desteklenmiş bir testtir.
TILLS Testinin eşsiz olmasının sebebi; dil ve okur-yazarlık becerilerini dil 
temeli modüllere ayırarak inceleyen bir analiz modeline sahip olmasıdır. Bu 
analiz modeli sayesinde ebeveynler, öğretmenler ve öğrenciler için nelerin 
ölçüldüğünü ve ölçülen yeteneklerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduklarını 
anlamak göreceli olarak daha kolay olmaktadır. Ayrıca TILLS modeli, 
öğrencilerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla disiplinler arası bir anlayış 
benimsemektedir.

TILLS Testi üç farklı amaç için geliştirilmiş norm temelli bir testtir. Bu amaçlar;
1. Dil ve okur-yazarlık ile ilişki bozuklukların tanısını koymak,
2. Bozuklukla ilişkili güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek,
3. Zaman içerisinde dil ve okur-yazarlık becerilerinde meydana gelen olumlu 
veya olumsuz değişimleri tespit etmektir.

TILLS Testinde yer alan 15 farklı alt testin her biri dil 
ve okuryazarlık becerilerinin çok yönlü ve ayrıntılı bir 
değerlendirmesinin elde edilmesi amacıyla geliştirilmiştir. 
15 alt test farklı yaşlardaki bireylere farklı materyaller 
kullanılarak, farklı yönergeler verilerek farklı süre sınırları 
içerisinde uygulanmaktadır. Her bir alt testin geliştirme 
amacı ve ölçtüğü yetenek söz konusu alt teste özgüdür. 

• Birincil dil bozukluğu (özgül dil bozukluğu, gelişimsel 
dil bozukluğu, dil veya konuşma bozukluğu ya da dil 
öğrenme bozukluğu olarak bilinmektedir) olduğundan 
şüphelenilen öğrencilerin tanısında resmi değerlendirme 
amacıyla kullanılabilir.

• Sözlü ve yazılı dilde özgül öğrenme güçlüğü 
olduğundan şüphelenilen öğrencilerin tanısında resmi 
değerlendirme amacıyla kullanılabilir.

• Özgül okuma güçlüğü(disleksi) yaşandığından 
şüphelenilen öğrencilerin tanısında resmi değerlendirme 
amacıyla kullanılabilir.

TILLS Testinin Kullanım Amaçları

TILLS Testinin Uygulanabileceği Popülasyonlar

Alt Testler Hakkında
Genel Bilgiler

ÖZNUR TÜRK
LİSANSLI TILLS TESTÖRÜ

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ/
ÖZEL EĞİTİM UZMAN ÖĞRETİCİ

TILLS TESTİ

• Dil ve okur-yazarlık becerilerinde bozulmalara sebep 
olduğu bilinen işitme problemi, otizm spektrum 
bozukluğu, mental retardasyon ve tramvatik beyin 
yaralanmaları olduğundan şüphelenilen öğrencilere tanı 
koymak amacıyla kullanılabilir.

• Dil ile okur-yazarlık ve sosyal iletişim becerilerini 
edinmekte ve kullanmakta zorlanan yeterince destek 
almamış öğrencilerin değerlendirmesi yapılmış 
öğrencilerin sözkonusu becerilerinde zaman içinde 
herhangi bir değişim olup olmadığını tespit etmek 
amacıyla uygulanabilir. Ancak TILLS testi aynı öğrenciye 
tekrar uygulanmadan en az 6 aylık bir sürenin geçmesi 
gerekmektedir.
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Omurgamız başımız ile bacaklar arasında 
uzanan ve vücut ağırlığımızın üçte ikisini 
taşıyan bir köprü gibidir. Omurgamız, omur 
denilen 23 tanesi hareketli toplam 33 
kemikten oluşur.

Bu kemikler birbirlerine bağ dokusu, eklemler 
ve disk dediğimiz yastıkçıklarla bağlanır. Aynı 
zamanda hareketleri sağlayan ve omurların her 
birine bağlanan güçlü omurga çevresi kaslarımız 
vardır. Merkezi sinir sisteminin en önemli 
bölümlerinden biri olan omurilik de omurganın 
içinde yer alır. Omurga, omuriliği içinde barındırır 
ve korur.

Skolyoz başlangıcı omurganın herhangi bir 
yerinde olabilmektedir. Doğumda ya da 
sonradan oluşabilen skolyoz her yaştan kişiyi 
etkileyebilmektedir; bununla birlikte genellikle 
ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. 
Skolyozun başlangıçta anlaşılmasında sırttaki 
kabarmalar, omuzların ve kalçanın asimetrik 
duruşu gibi belirtiler etkili olmaktadır.
Skolyoz; Serebral Palsi ve birçok kas hastalığına 
bağlı olarak sekonder olarak da gelişebilmekte ve 
yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir.

Skolyoz dereceleri hafif, orta ve şiddetli olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 
Hafif skolyoz 20 dereceden daha az olan eğriliklerdir. 20 derece skolyoz 
görüntüsü genellikle tedaviye ihtiyaç duyulmadığını anlatmaktadır. Bununla 
birlikte eğrilikte artış olup olmadığının anlaşılması için hastaların düzenli 
kontrole gitmesi gerekmektedir.
20 ve 40 derece arasındaki eğrilikler ise orta düzeyde skolyoz olarak 
adlandırılmaktadır. Çoğunlukla 10-15 yaş arasında teşhis edilen 20 ya da 30 
derece skolyoz görüntüsü korse ve fizik tedaviyle iyileştirilmektedir.
Şiddetli skolyozda ise eğrilik 40 derecenin üzerindedir. 40 derece skolyoz 
görüntüsü ve üzerindeki eğrilikler şiddetli belirtiler gösterdiği için çoğu 
hasta cerrahi operasyonla tedavi edilmektedir.

Skolyoz başlangıç dereceleriyle birlikte 40 dereceye kadar varan açıları, bu 
alanda deneyimli fizyoterapistler tarafından başarılı bir şekilde rehabilite 
edilmektedir. Bu süreçte hasta hikayesinin yanı sıra değerlendirme kısmı 
başarılı bir tedavi için büyük önem taşımaktadır.
Değerlendirme ve başlanılacak tedavi programı; cinsiyet, yaş, eğrinin tipi, 
eğrinin büyüklüğü ve eğrinin yerine göre kişiye özel düzenlenir.
Tedavide ana hedef;
-Eğimin erken fark edilmesi
-İlerleme olasılığının tahmini ve düzeltilmesi
-Oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve bunun devamının 
sağlanmasıdır.
Egzersizler, korse tedavisi, traksiyon(pasif germe), alçı ya da breys kullanımı 
ve elektrik stimülasyonu rehabilitasyonu oluşturan ana unsurlardır.
Skolyoz Egzersizleri;
-Postür egzersizleri
-Stabilizasyon egzersizleri
-Spinal fleksibiliteyi arttırıcı egzersizler
-Germe egzersizleri
-Yana ağırlık aktarımı egzersizleri
-Solunum egzersizleri olmak üzere bütüncül bir yaklaşım gerektirir.
Bu egzersizlere ve rehabilitasyon sürecine büyük ölçüde katkı sağlayan ve 
kurumumuzda da aktif olarak kullanılan uzay terapi gerek pozisyonlamalar, 
gerek ağırlık aktarma ve germe sürecinde aktif olarak kullanılmaktadır.

Erken dönemde çok fazla belli olmayan skolyoz 
belirtisi ilerleyen dönemlerde farklı sağlık 
problemlerine de neden olabilmektedir. Sırt 
ağrıları, en yaygın görülen belirti olduğu için 
hastalar genellikle skolyoz ağrısı nasıl olur 
şeklinde araştırma yapmaktadır. Skolyozun 
şiddetine ve türüne göre vakadan vakaya değişen 
skolyoz belirtileri şunlardır:
• Omurganın sağ ya da sol tarafa doğru 
eğilmesi,
• Omurgada gözle görülebilen kavis,
• Omuz ve kalçada asimetri,
• Dik durmada zorluk çekme,
• Nefes darlığı,
• Yürümede yaşanan problemler,
• Sırt, bel ve omuz ağrısı,
• Kıyafetlerin vücuda tam oturmaması.

Skolyoz Omurganın sağa veya sola doğru 
10 dereceden fazla eğriliğidir. Eğriliğin tek 
tarafa veya her iki tarafa da olmasına göre 
sınıflaması yapılabilir.
• C Skolyoz: Tek yöne eğirlik
• S Skolyoz: Her iki yöne doğru 
eğirilik.
Skolyoza Rotasyon da eşlik edebilir. Bu 
durumda omurga yana eğilmenin yanında 
kendi ekseni etrafında döner.

KADİR İLKER BÖLÜKBAŞI
FİZYOTERAPİST

SKOLYOZ
(Omurga Eğriliği)
Nedir?

Skolyoz Başlangıcı

Skolyoz Dereceleri

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonu

Skolyoz Hastalığı 
Belirtileri

skolyoz
uzay öncesi

skolyoz
korse

skolyoz
uzay sonrası
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Günlük Yaşam Becerilerinin Öğretimi
Günlük yaşam becerilerin asıl amacı bireyin kendiliğinden yetmesini ve başkasına 
fazla ihtiyaç duymadan ayakları üstünde durabilmesini sağlamaktır.Günlük yaşam 
becerilerinin öğretilmesindeki temel amaç, bireyin başkalarına olan bağımlılık 
düzeyini azaltmak ve bağımsızlığını arttırmaktır. Bir başka söyleyişle, bireyin 
kendiliğinden yetmesini ve başkasına fazla ihtiyaç duymadan ayakları üstünde 
durabilmesini sağlamaktır.

Günlük yaşam 
becerilerini kazanmış 

çocuk, daha fazla 
sosyal kabul görür. 

Bu yöndeki yeterlilik, 
çocuğa diğer pek 

çok gelişim alanını 
destekleyici yolu 

açar.Kendi başına 
yemeğini yiyen, elini-

yüzünü yıkayan, 
tuvalet temizliğini 
yapan, giysilerini 
giyen çocuğun öz 

güveni artar. Bu da 
akademik başarısını, 

sosyal ilişkilerini, 
ruh sağlığını, iletişim 

becerilerini ve diğer 
gelişim alanlarını 

olumlu etkiler.

Normal çocuklar, öz bakım ve günlük yaşam 
becerilerini zihinsel gelişim düzeylerine, 
bedensel olgunluklarına ve ebeveynlerinin bu 
yöndeki destek yoğunluğuna paralel olarak 
kazanırlar. Çocuğun becerileri kazanması 
iki biçimde gerçekleşir: Birincisi, çocuğun 
yetişkinleri gözlemleyerek onları model 
almasıyla olur; ikincisi ise yetişkinlerin 
çocuğa direk olarak destek vermesi sonucu 
gerçekleşir. Öz bakıma ilişkin bütün 
gereksinimleri annesi tarafından karşılanan 
çocuklar, kimi zaman 6–7 yaşlarına geldikleri 
halde ayakkabılarını, çoraplarını ve diğer pek 
çok giysisini giyememekte, tuvalet temizliğini 
yapamamaktadır. Bu durum çocukların 
özgüvenini, benlik gelişimini olumsuz 
etkilemekte ve anneye bağımlılık süresini 
uzatmaktadır. Özel gereksinimli çocuklar 
sistematik öğretim uygulamaları olmadan öz 
bakım ve günlük yaşam becerilerini ya çok geç 
öğrenmekte ya da hiç öğrenememektedirler. 
Çünkü bu bireylerin içsel motivasyonu bir 
hayli düşüktür, ayrıca bedensel ve zihinsel 
gelişimleri, bu becerileri yapabilecek 
seviyeye ulaşamamaktadır. Örneğin, 
çocuğun basit bir kabiliyeti yapabilmesi 
için öncelikle psikomotor gelişimi ile el-göz 
koordinasyonunun söz konusu beceriye uygun 
olması gerekir. Ayrıca çocuk, basit yönergeleri 
anlamalı, varlıklar arasındaki farklılık ve 
benzerlikleri kısmen de olsa algılamalı ve bir 
başkasını taklit edebilmelidir.

Normal gelişim gösteren çocuklar gelişim 
düzeyine uygun olarak yetişkinleri taklit eder 
ya da etmeye çalışır. Örneğin, annesi tarafından 
kaşıkla yemek yedirilen çocuk, bir süre sonra 
ısrarla kaşığı annesinin elinden alarak bağımsız 
olarak yiyecekleri yemeğe çalışır. Anne, buna 
izin verdikçe çocuk bir süre sonra bu kabiliyeti 
kısmen ya da bütünüyle kazanır.Özel eğitime 
gereksinimi olan çocuklar, bu bağlamda yeterli 
motivasyona sahip olmadıkları için, pek çok 
kabiliyeti zamanında kazanamamaktadırlar. 
Bazı ebeveynler, çocuğunun öz bakım 
ihtiyaçlarını yıllarca kendileri yerine getirirler. 
Bunun iki sebebi vardır. Birincisi çocuğun 
yapamayacağına olan inanç, diğeri ise çocuğa 
becerinin nasıl kazandırılacağına ilişkin yeterli 
bilgi ve tecrübeye sahip olunamamasıdır.

Özel eğitime gereksinimi olan çocuklara 
zamanında pek çok günlük yaşam yeteneği 
kazandırılabilir. Bunun için aile-eğitimci 
işbirliği son derece önemlidir. Günlük Yaşam 
becerileri öğretilirken, motor gelişim ve 
diğer pek çok gelişim alanını da destekleyici 
çalışmalar beraber yapılmalıdır. Günlük 
yaşam becerileri, çocuk için hayati önem 
taşır pek çok açıdan fayda sağlar. Öncelikle 
çocuğun bağımlılığını azaltır ve bağımsızlığını 
arttırır. Temel öz bakım becerilerini kazanan 
birey, başkasına ihtiyaç duymadan elini 
yüzünü yıkar, yemeğini yer, giyinir, tuvaletini 
yapar. Ayrıca ailenin üstündeki yük de önemli 
ölçüde azalır. Böylece aile, özellikle çocuğun 
bakımını üstlenen bireyler, kendilerine 
daha fazla zaman ayırarak sosyal ilişkilerini 
artırırlar; arkadaş ve dostlarıyla daha sık 
bir araya gelirler, sosyal etkinliklere daha 
çok katılırlar. Dolayısıyla ailenin de sosyal 
kabul düzeyi artar. Çocuğunun bu konudaki 
eksikliklerinden dolayı anne babalar, sosyal 
ilişkilerini sınırlandırmak mecburiyetinde 
kalırlar. Bu durum bir yönü ile ailenin ruh 
sağlığı bakımından da önemli bir risk faktörü 
olarak öne çıkar.

AYNUR HAYTA
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ/

UZMAN ÖĞRETİCİ
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Canım Oğlum, Beyaz Pamuğum (Emincan 11)

SİZDEN
GELENLER

Doğukan’ın annesi
Melek ŞAHİN

Emincan’ın Annesi
Zeynep BİLGİN

    Seni kucağıma aldığımda, Rabbimin bana karşı ne kadar merhametli 
olduğunu anladım. Ben anne olunca Rabbim sonsuz şefkat ve 
merhametinden bir damla koydu yüreğime …Bir annenin evladına 
beslediği şefkat ve merhametin ne kadar büyük olduğunu o zaman 
anladım. Sen hasta olup da ateşlenirken ben yandım! Sen üşürken ben 
dondum. Sen yeşerdin fidan oldun ben ise hazan oldum. Sen yetiştin 
bahar oldun ben ise güz oldum. Gençliğimi Rabbimin emaneti olduğun 
için sana feda ettim bunun karşılığında senden istediğim vatanına 
milletine hayırlı bir evlat olman. Ömrün boyunca Allah’ın sevdikleri 
ile beraber olman. Rabbim seni iki cihanda aziz ettin bal kuzum. Elimi 
tutup anne cennete birlikte girelim dediğin günü umut ederek dua ile 
bekliyorum. Seni çok ama çok seviyorum. Bazen sana yetişemediğim 
eksik kaldığım zamanlar oluyor işte o zaman Rabbimden daha fazla güç, 
daha fazla sabır daha fazla tevekkül istiyorum ki isyana girmeyeyim 
Rabbim zorlaştırmasın kolaylaştırsın. Biz seninle acısıyla tatlısıyla 
çok yol kat ettik canım oğlum Önümüzdeki koca duvarları aştık 
Elhamdülillah Ben inanıyorum ki imanımız gücümüz olsun, dualarımız 
kalkanımız olsun. Şimdi Rabbimden bir şey daha istiyorum ömrüme 
ömür katan oğlumun hep yanında olayım, onu kimseye bırakamam 
Allah’ım... bana bir şey olsa Doğukanıma kim bakar ki düşüncesi 
hep aklımda o yüzden duam odur ki, Rabbim tüm özel çocukları 
annelerinden ayırma… Annemin bana ettiği bir güzel duası vardır, 
tecelli ettiğini düşünüyorum: kızım Rabbim karşına hayırlılarını çıkarsın 
der. Canım annem öyle de oluyor. Çok şükür bu yolda hep güzel 

dostluklarım arkadaşlıklarım oluyor bir 
evlada edilecek en güzel dua sanırım… 
Oğlumun en güzel ve özel yılları Mavi 
Denizim ailemizde geçti. Hayatta iyi 
kileriniz olsun. Mavi Denizim ailesi 
bizim hayatımızdaki iyi kimiz…değerli 
öğretmen kadrosuyla güçlü yönetimi ile 
hem oğluma hem bize destek olan Mavi 
Denizimin özel eğitim ve rehabilitasyon 
ailemize ve üzerimizde emeği bulunan 
hakkı geçen tüm sevdiklerime ayrı ayrı 
şükranlarımı sunuyorum Allah sizden 
razı olsun bizi bu hayat serüvenimiz de 

yalnız bırakmadığınız için minnettarım hepinize. İnşallah daha iyi bir 
gelecek için yolumuza devam ediyoruz. Tüm özel çocuk annelerini ve 
onların değerlerini öpüyorum Bize bu bültende yer veren özel eğitim 
ailemin değerli personeline ayrıca teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız 
mavi Denizim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon…

    Hayatımın neşe kaynağı canım oğlum. Onunla birlikte 
yaşadığım her şey o kadar güzel ve kıymetli ki. Doğduğu 
anda Albino olduğunu öğrendim. Diğer çocuklardan farklı 
ama bir o kadar da güzel bir çocuktu. Büyüdükçe neden 
farklı olduğunu ona nasıl anlatabilirim, nasıl onu hayata 
adapte edebilirim diye düşünürken 3 yaşında otizmle 
tanıştık. Hakkında hiçbir fikrimin olmadığı büyük bir 
mücadelenin içine girdim. Bundan sonra hayatım tamamen 
değişti. Artık daha güçlü ve sabırlı olmamız gerekiyordu. İlk 
başlarda çok zorlandım. Ama onu diğer çocuklardan farklı 
görmemeye çalışarak, her şeyi yapabileceğine inandım. 
Şunu öğrendim ki, sen güçlü olmaz çocuğunun arkasında 
dimdik durmazsan insanlar seni bir o kadar dibe çekiyor. 
Öncelikle anneler çok güçlü olmalı. Aile bireyleri birbirine 
kenetlenmeli. Biz oğlumla güzel bir dünya kurduk. Bu 
dünyanın içine bizi mutsuz edecek hiçbir şeyi koymamaya 
karar verdik. Bu zorlu yolda bana destek olan canım ailem 
olmasa bu kadar kolay ilerleyemez, toparlanamazdım. Biz 
başardık. Oğlumla kurduğum dünyamda çok mutluyum. Ne 
zaman düşsem onun hayata olan bakışı, enerjisi, her anın 
tadını çıkarması beni hayata bağlıyor. İyi ki benim oğlum 
olmuş. Gün geçtikçe verdiğimiz emeğin, sevginin karşılığını 
almaya başladık. Otizmli çocuk sahibi olan ailelere tek 
söyleyeceğim, çocuklarından vazgeçmemeleri. Çünkü onlar 
her şeyi yapabilirler, yeter 
ki siz inanın. Ömrüm senin 
çocuk… Bir gün bu yazıyı 
okursan canım oğlum biz 
senden vazgeçmedik. Sen 
de hayata sımsıkı sarıl, bizim 
sana sımsıkı sarıldığımız 
gibi. Annen ve baban  hep 
yanında ve seni seviyor 
olacak. Biz birlikte güçlüyüz, 
cennet kokulum…
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