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ENGELLİLİĞE
NEDEN OLAN
FAKTÖRLER

Ali GÜLENÇ
Kurum Müdürü !

Değerli okurlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Engellilik çok 

önemli bir konu. Sizlerle Engelliliğe neden olan faktörleri paylaşmak istedim.

Engellilik, doğuştan gelebilir veya sonradan geçirilen hastalıklar ve kazalar

nedeniyle de meydana gelebilir .

 şöyle sıralayabiliriz.ENGELLİLİĞİN NEDENLERİNİ

A-DOĞUM ÖNCESİ NEDENLER;
Bebek anne karnında iken anneye göbek kordonuyla bağlı olup bu yolla beslenmektedir. 

Annenin yaşam şekli ve yaşadığı, maruz kaldığı her olay az veya çok bebeği de etkilemektedir.

-Annenin doğum öncesi geçirdiği hastalıklar, kazalar, annenin yaşı ,yetersiz ve dengesiz beslenmesi.

-Annenin hamilelikte kullanılan ilaçlar, radyasyona maruz kalması, sigara, alkol ve uyuşturucu 

madde kullanması, annenin yaşadığı psikolojik travmalar.

-Akraba evlilikleri, anne ve baba arasındaki kan uyuşmazlığı, kalıtımsal özellikler.

B-DOĞUM ESNASI NEDENLER;
-Bebeğin doğum sırasında başına uygulanan basınç ve bebeğin doğum kanalında uzun süre 

kalması nedeniyle bebeğin beynine yeterince oksijenin gitmeyişi.

-Doğumun steril ve hijyenik olmayan ortamlarda yapılması.

-Doğum sırasında vakum, forseps gibi aletlerin uzman olmayan kişiler tarafından kullanılması.

-Bebeğin boynuna kordon dolanması, bebeğin erken ya da geç doğması.

C-DOĞUM SONRASI NEDENLER
-Çocuğun geçirdiği ateşli hastalıklar, hastalıklara yanlış ve geç müdahale edilmesi.

-Çocuğun tramvalara maruz kalması, geçirilen kazalar, istismara uğraması, olumsuz çevre koşulları

ENGELLİLİK ÖNLENEBİLİR Mİ ?

-Görüldüğü gibi nedenlerin çoğu önlenebilir nitelikte. O halde Engellilik bir KADER değildir. Bu açıdan ailelere, evlenmeye niyetlenen

anne baba adaylarına, anne ve babalara çok önemli görevler düşüyor. Gerekli tedbirler alındığında ve bilinçli bir toplum yaratıldığında

engellilik büyük bir oranda önlenebilecektir.. BİLİNÇLİ BİR TOPLUM YARATABİLMEK DİLEĞİYLE. Sevgiler, saygılar.
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Merhaba Kıymetli Dostlar, 
Özel eğitimde bir marka olan Mavi Denizim Özel Eğitim  ve Rehabilitasyon

merkezimizde sevgi ve saygı dolu bir eğitim ve yönetim anlayışı hakimdir.

Melek kalplere sevgi dolu dokunuşlarla yolumuza devam ediyoruz. 

Her zaman öğrenci merkezli ve çözüm odaklı bir eğitim hizmeti sunmaktan

gurur duyuyoruz. Eğitim sürecimiz içerisinde veli iletişimimize son derece

önem veriyoruz. Öğretmenlerimizin önemle yürüttüğü veli görüşmelerimizle

sizleri de eğitime dahil ediyoruz. Bu vesile ile çocuklarımızın gelişimini

yakından takip edebiliyorsunuz. Bültenimizin yeni sayısında psikoloğumuzun,

odyoloğumuzun ve fizyoterapistimizin hazırladığı konularla bakış açınız

değişecek. Ülfet hocamız ve Büşra hocamız bu sayımıza farklı bir dokunuşla

katılım sağladılar. Bu sayımıza kurucumuz Sevgili Bayram Hocamız engelliler 

gününe özel kaleme aldığı yazısıyla renk kattı. Sizden gelenler köşemizde

sevgili velilerimiz yine yüreklerimize dokundu. İşimizi yine severek ve aşkla

yaptık.

Etrafa güzellikler sunabilmek insanın motivasyonunu ve yaşam kalitesini 

daima yükseltir öyle değil mi? Okuyanı kalbinden vuran bir şiir yazmak,

hoşlandığı sözlere nameler katarak bir beste yapmak, bir şarkıyı yürekten

icra etmek, hayalleri resmetmek, birçok güzel doğa fotoğrafı çekmek,

hatta mis kokulu bir kek yapmak … İnsan ne ile mutlu oluyorsa enerjisini 

o şekilde yükseltmeli. Hayata ve dolayısı ile etrafındakilere bu şekilde daha 

faydalı olabilir bence. Ayrıca bir insan işini severek ve layıkıyla yapıyorsa

ilk önce kendi iç huzurunu sağlamış olur. Konfüçyüsun sözünü

hatırlayalım “ sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız”

Biz de mesleğimizle ve sunduğumuz hizmetle kendimizi huzurlu hissediyor,

bu huzuru da sizlere yansıttığımızı düşünüyoruz. 
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Aysun ELMAS
Sosyolog / Halkla İlişkiler

Yaşadığımız hayata gülümsemeyi öğrendiğimizde,

hayatta bize gülümseyecektir.

Bol tebessümlü günlerimiz olsun

Sevgiler…

EDİTÖRDEN...

TATLI BİR OKUMA PARTİSİ…

İÇİN
DEKİ
LER
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Engelliliğe Neden Olan Faktörler

Editörden

Öğretmenler Günü
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Psikoloğumuz Diyor Ki...
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Kader Gayrete Aşıktır.

Konuşma Bozuklukları

Sayfa 9 

Sayfa 10  

Sayfa 8 
Belirli Gün ve Haftalar

Çocuğunuz Öğrenmeye Hazır Mı?

Bana Bir Masal Anlat

Sayfa 12-13 

Sayfa 14  

Biz Bir Aileyiz

Yere Düştüğünde Değil,
Vazgeçtiğinde Kaybedersin!

Sayfa 11 
Fizyoterapi

Sayfa 11 
Sizden Gelenler



Hepsi birer fedakarlık ve sorumluluk örneği olan 

Sevgili öğretmen arkadaşlarımızın bu gününü özel bir 

programla kutladık. 

ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
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PSİKOLOĞUMUZ DİYOR Kİ...
DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU (DEHB) NEDİR?
DEHB genellikle erken çocukluk döneminde kendini göstermeye başlayan nörogelişimsel
bir bozukluktur. DEHB’de görülen davranışların altta yatan nedeni dikkatin zayıf oluşu,
aşırı hareketlilik ve dürtüselliktir. Dikkat eksikliği, dikkatini belirli bir olaya vermekte
zorlanma veya dikkatin kolayca dağılması olarak tanımlanabilir. 

Hiperaktivite, çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik,
dürtüsellik (ataklık)olarak tanımlanabilir. 5 yaşının altındaki birçok çocuk dikkatsizdir
ve yerinde durmakta güçlük çeker. Bu o çocukların DEHB’e sahip olduğu anlamına
gelmemektedir. Dikkatsizlik ve aşırı hareketlilik aynı yaştaki diğer çocuklarla karşılaştırıldığında
aşırı ise ve çocuğun okul, sosyal ve aile yaşamını olumsuz etkiliyor ise bir problem olmaya başlar.

TANI KRİTERLERİ:
a) Dikkatsizliğin Önde Geldiği Tip Belirtileri; 

-Genellikle ayrıntılara özel bir dikkat gösteremez ya da okul derslerinde, işte ya da diğer aktivitelerde dikkatsizlik hataları yapar. 

-Genellikle ödev ya da oyun faaliyetlerinde dikkatini sürdürmede zorlanır 

-Genellikle doğrudan ona konuştuğunuzda dinlemiyor gibidir. 

-Genellikle talimatları izlemez ve okul ödevlerini, iş ortamındaki sıradan işleri yapmada ya da görevlerini yerine getirmede zorlanır

(nedeni zıtlaşma davranışı ya da talimatları anlayamama değildir). 

-Genellikle görev ve aktivitelerini organize etmede zorlanır. 

-Genellikle zihinsel gücün sürekli korunmasını gerektiren görevlerden kaçınır, bu tür işlerden hoşlanmaz ve katılmada isteksizdir (okul ödevi ya da ev ödevi gibi). 

-Ödevler ya da aktiviteler için gerekli olan eşyalarını genellikle kaybeder (örn; oyuncaklar, okuldan verilen ödev, kalemler, kitaplar ya da araç gereçler) 

-Dış uyarıcılar kolaylıkla dikkatini dağıtabilir. 

-Günlük aktivitelerini gerçekleştirmeyi genellikle unutur.

 b) Hiperaktivite-Dürtüselliğin Önde Geldiği Tip Belirtileri; 

-Genellikle elleri ve ayaklarını sürekli oynatır ya da oturduğu yerde kıpırdayıp durur. 

-Sınıfta ya da oturur durumda durması gereken diğer ortamlarda yerinden kalkar 

-Uygun olmayan ortamlarda genellikle abartılı bir biçimde sağa sola koşar ya da tırmanır 

(ergenler ve erişkinlerde, bu durum öznel huzursuzluk duygularıyla sınırlı olabilir). 

-Genellikle boş zamanlarında aktiviteler ya da oyunlarla sakin bir halde meşgul olmada zorlanır 

-Sürekli "gidecekmiş gibi" dir ya da hep "motor takılmış gibi" hareket eder. 

-Genellikle aşırı konuşur.  -Genellikle daha soru tamamlanmadan hemen yanıt verir. 

-Genellikle sırasını beklemede zorlanır.  -Genellikle başkalarının sözünü keser ya da müdahale eder.

c) Bileşik Tip(dikkat eksikliği ve hiperaktif-dürtüsel birlikte) Her iki gruptaki bulgulara bir arada rastlanabilir. 

Çocuğunuz ya da bir başkası için "hiperaktif" kelimesini kullanıyorsanız bunun doğru olması için öncelikle bu tanımı yapmanıza 

neden olan tanı kriterinde ki benzer durumlar; 

- Israrla devam etmeli ve/veya giderek artmalı  - Öğrenme güçlükleri yaşanmalı  - Uyum sorunları yaratmalı 

Tanı kriterlerini, çocuğun ev ve okul gibi birden fazla yerde göstermiş olması gerekir. Araştırmalar, yaşın büyümesiyle

birlikte bulguların azaldığını gösteriyor. Bu yüzden tanı kriterlerinde 17 yaş sonrası için tanı koyma kriteri en az 6 yerine 5'dir.  

Bitirmeden önce bir ruh sağlığı uzmanı olarak en önemli gördüğüm konu ise eğer çocuğunuzun yaşadığı ciddi bir travma mevcut ise
(özellikle fiziksel şiddet ya da cinsel taciz öyküsü), DEHB ile çok benzer semptomlar gösterebilir. Böyle bir durumda önce aktif travmaya
müdahale edilmesi gerekir. Bu yüzden danıştığınız ruh sağlığı uzmanını bu konuda mutlaka bilgilendiriniz.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ
1)İlaçlar Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuk,ergen ve erişkinlerin %70-80’inde ritalin, medikinet, conserta gibi stimulant (uyarıcı) 

ilaçlar etkili olabilmektedir. İlk olarak 1937 yılında aşırı hareketli çocukların tedavisinde kullanılmaya başlanıp, özellikle 1980’li yıllardan sonra çok yaygın

bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır.

2)Psikoterapi  Psikoterapi yöntemi DEHB olan kişide ilaç destekli ya da kendi başına bir yöntem olarak uygulanabilmektedir. Sıklıkla bilişsel davranışçı terapi

tercih edilir. Dikkat eksikliği nedeniyle öğrenme güçlüğü çeken çocukların davranışlarını yönetebilmeleri, olumsuz davranışların düzeltilmesi ve yerine olumlu

davranışların konulması, negatif düşünceleri pozitife çevirme, zorluklarla baş etme konusunda gerekli olan özel becerileri öğreten bu terapi yöntemi,

bireysel olarak veya grup terapisi şeklinde yapılabilir. 

Çocuğun olumlu davranışlarının ödüllendirilip, olumsuz davranışlarının cezalandırılması ile ilgilidir. Ancak altının defalarca çizilmesi gereken konu, çocuk

olumlu ister olumsuz bir davranışta bulunsun, ödülün ve cezanın davranışın miktarıyla paralel olması gerektiğidir. Eğer çocuk üç birim kadar iyi davranmışsa

üç birim kadar ödüllendirilmelidir. Bu sıcak bir gülümseme veya beş liralık okul harçlığına zam şeklinde de olabilir. Bu durum cezalandırma konusu için de

aynen geçerli olmalıdır. Özellikle ceza verilirken de çocuğun yaşının hesaba katılması gerekmektedir.

 

Bedirhan SÜRGİT / Uzman Psikolog



KADER GAYRETE AŞIKTIR

Dil ve Konuşma programımız mezunlarını vermeye devam ediyor. 

Gelişimini tamamlayarak mezun olan tatlı öğrencimize 

hayatında başarılar diliyoruz.
MEZUNİYET
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4 yıldır okulumuzdan eğitim alan öğrencimiz Ahmet'in azim ve 

başarısına hayran kalmamak mümkün değil. Görme engelli 

öğrencimiz Ahmet 2022 üniversiteye giriş sınavında 2281 

sıralamayla heyecan ve mutluluk verici bir sonuca imza attı. 

Çok güzel bir puan almasına rağmen, hedefi olan Boğaziçi 

Üniversitesi ekonomi, işletme veya psikoloji bölümünde 

eğitim alabilmek için bu sene yeniden sınava hazırlanıyor. 

Sıkıntısı sınavlardaki okutmanların zayıf kalması ve vakit 

kaybetmesi. Evde ders çalışırken annesi yardımcı oluyor. 

Fakat AYT okumalarında annesi de çok yardımcı olamıyor. 

K i tap la r ın  mal iye t l i  o luşu  da  onu  b i raz  üzüyor. 

Ahmet ' in  en  büyük mot ivasyon kaynağı  deneme 

sonuçlar ından sonra çıtayı  yükseltt iğini  görmek. 

Disiplini elden bırakmadan yaptığı çalışmalarla amacına en 

güzel şekilde ulaşacağına inandığımız sevgili öğrencimizi 

tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyoruz. 

MAVİ DENİZİM

KÜLTÜR KULÜBÜ
Tavsiyelerimizi

Mutlaka Takip Edin
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ARTİKÜLASYON VE FONOLOJİK

BOZUKLUKLAR
Artikülasyon bozuklukları, her yaştan insanlar arasında ortaya çıkabilen motorik

hatalardır fakat artikülatörleri düzgün gelişmemiş çocuklarda daha yaygın olarak görülür.

Fonetik seviye, ünlüleri ve ünsüzleri (sesleri) üretmenin motor eylemidir,

böylece dilimizi konuşmak için ihtiyaç duyduğumuz tüm seslerin bir envanterine

sahip olmuş oluruz.

Artikülasyon Vs. Fonolojik Bir artikülasyon bozukluğu ile bir fonolojik bozukluk arasındaki

farkı ayırt etmedeki zorluk, her ikisinin de ses bozukluğu olmalarıdır, bu yüzden çoğu zaman

bir arada görülmeleri ve olmaları gerektiği gibi ayrılmamalarıdır. Her bir bozukluğu ayrı ayrı

anlamak ve bunların türetilmesi önemlidir. Bir artikülasyon bozukluğu, sesleri motorik olarak

üretme kabiliyetindeki bir eksiklik veya iki artikülatörün kronolojik yaşla tutarlı olmayan izolasyon,

hece, cümle, paragraf veya konuşma konuşmasında sesi üretmek için bir araya gelmesindeki

zorluktur. Artikülasyon hataları, motor tabanlı hatalar olarak kabul edilmektedir.

Bir artikülasyon zorluğu, herhangi bir model veya türetilebilir kural olmadan tek veya birkaç

ses üretmedeki zorluk olarak tanımlanabilir. Artikülasyon hataları; yer değiştirme, çıkarma,

ekleme ve bozulma olarak tanımlanmaktadır. Tüm ses yer değiştirmeleri ve çıkarmaları konuşma

hatası değildir. Lehçe ve aksanın dikkate alınması da oldukça önemlidir. Yer değiştirme, bir çocuğun

bir sesi başka bir sesle (vamba / lamba) değiştirmesidir. Bozulma hatası, bir çocuğun doğru bir

şekilde ses çıkarmadığında yaptığı hatadır (frontal lisp / s).

Nur Mina Acehan

Odyolog

FONOLOJİK SÜREÇLER

Fonolojik süreç bozukluğu, anlaşılabilirliği de etkileyen ses sisteminin basitleştirilmesi 

olarak tanımlanmaktadır. Fonolojik süreçlerde problemleri olan bireyler fonolojik bir 

sistem elde etmede zorluk çekerler. Artikülasyon hataları gibi seslerin motor üretiminde 

zorunlu olarak değil, beyindeki ve çıktıdaki ses kalıplarını düzenlemeyi içerir. Fonolojik 

bir süreç, yetişkin konuşma sisteminin modelli bir modifikasyonudur. Örneğin, arka 

tarafta yukarı hareket eden dilin ürettiği / k / ve / g / geri seslerinin, gelen dil tarafından 

yapılan ön sesler / t / ve / d / ile değiştirilmesidir. ön tarafta (tat / kat, del / gel, vb.). Bu 

tipik olarak konuşması anlaşılmaz olan küçük çocuklarda görülür,

ancak anaokulu düzeyinde normal gelişim gösteren çocuklarda da görülebilmektedir. 

Her iki durum da çocuğu yazma ve okuma bozuklukları için riske atabilir.

Lütfen seslerin edinilmesinin çocuktan çocuğa değiştiğini unutmayın, bu nedenle bazı 

sesler için geniş bir aralık vardır. Anaokulunun başında bir çocuk / k / veya / g / 

seslerine sahip değilse, başka ses hatası yoksa, büyük olasılıkla doğal olarak 

gelişecektir. Derhal sevk gerektiren, ifade için aşağıdaki uyarı işaretlerinden bazılarına 

dikkat etmelisiniz:

Fonolojik veya fonemik seviye, konuşma seslerini üretilecek ses kalıplarına göre 

düzenleyen beyin çalışmasıdır. Konuştuğumuzda bir anlam ifade edebilmemiz için 

seslerin birbiriyle kontrast oluşturması veya birbirinden farklı olması gerekir.

Artikülasyon (fonetik) bozukluğu, fonetik seviyesini etkileyen bir konuşma sesi 

bozukluğudur. Çocuk belirli ünsüzleri ve ünlüleri söylemekte güçlük çeker. Bunun 

nedeni bilinmeyebilir (örneğin kas fonksiyonu ile ilgili ciddi sorunları olmayan 

fonksiyonel konuşma bozukluğu olan çocuklar); veya nedeni biliniyor olabilir (örneğin, 

kas fonksiyonu ile ilgili ciddi problemleri olan dizartrili çocuklar).

Fonolojik bir bozukluk, fonolojik (fonemik) seviyeyi etkileyen bir konuşma sesi 

bozukluğudur. Çocuk, konuşma seslerini bir ses düzeni sistemi (fonemik kalıplar) 

halinde düzenlemekte güçlük çekmektedir.

Artikülasyon ve Fonolojik bozukluk arasındaki fark; Bir artikülasyon bozukluğu, 

çocuğun fonetik / motorik seviyedeki zorluğudur. Bireysel konuşma seslerini çıkarmada 

sorun yaşarlar.

Fonolojik bir bozukluk, bir çocuğun fonemik seviyesindeki (beynindeki) zorluktur. Bu 

"fonemik seviye" bazen "dil seviyesi" veya "bilişsel seviye" olarak adlandırılmaktadır.

Konuşma Sesi 
Bozukluklarının Tedavisi

Terapist, değerlendirdikten sonra

çocuğunuzun yaşadığı sorunların

üstesinden gelebilmesi için uygun

bir terapi programı önerebilir.

Konuşma terapisti, çocuklara

yardım etmek için çocuklarla şu

konularda çalışır;

Hatalı seslerini fark ettirip,

düzeltmek Sorunlu sesini nasıl

doğru şekillendirip çıkaracağını

öğretmek Çalışılan sesi doğru bir

şekilde tekrarlattırıp genellettirmek

Konuşma terapisti aynı zamanda

size evde çalışmanız için

aktiviteler ve çocuğunuza yardım

etmenizi sağlayacak stratejiler

de verebilir.

Eğer çocuğunuzun ağzında

konuşmasını etkileyecek fiziksel

bozukluklar da varsa, konuşma

terapisti sizi bir kulak-burun-boğaz

uzmanına ya da ortodontiste

yönlendirecektir.
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Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Zafer Bayramı

BELİRLİ GÜNLER VE HAFTALAR



ÜLFET ERTÜRK

ÇOCUK GELİŞİMİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

UZMAN ÖĞRETİCİ
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ÇOCUĞUNUZ ÖĞRENMEYE HAZIR MI?
Öğrenme becerisi söz konusu olduğunda, aklımıza gelmesi

gereken ilk soru "Çocuğum\öğrencim, öğrenmeye hazır mı?" olmalıdır. 

Öğrenme, deneyimler sonucu insan davranışlarında görülen kalıcı değişikliklerdir.

Peki öğrenmeye giden yolda bizi neler bekler? Bireyin herhangi bir beceriyi öğrenmesi için o 

beceriye yönelik hazırbulunuşluğunu tamamlaması ve o beceri için önkoşul becerilere sahip

olması gerekir. Hazırbulunuşluk, bireyin, söz konusu olan beceri için fizyolojik, psikolojik ve

zihinsel gelişim açısından yeterli olgunluğa gelmesidir. Önkoşul beceri ise öğretime hazırlığın

gözlenebilen, ölçülebilen kısmını içerir. Öğretilecek becerinin önceki basamakları yada

içinde yer alan alt becerileridir. Örneğin; yazı yazma öğretimine başlanacak bir çocuk

için önkoşul beceriler, defteri kalemi tanıma, kalemi uygun şekilde tutabilme, şekilleri

modele bakarak çizebilme, satır aralığı bırakabilme, sesleri tanıyabilme vb.bir çok ön

beceriyi içerir. Öğretim süreci için önemli olan dört temel beceri vardır. 

                                 Bunlar; 

                     1) Dikkat     2) Ortak  dikkat     3) Sıra alma       4) Taklit becerileri

Bu nedenle eğitimin en başında bu temel becerilerin çocuğa kazandırılması ve

böylece cocuğun öğretime hazır hale getirilmesi gerekmektedir.

Biz eğitimciler ve ebeveynler, çocuklarımızı çok iyi gözlemlemeli, öğrenim

şekillerini tanımalı ve çocuklarımıza öğrenmeye yönelik fırsatlar sunmalıyız.

RADYO
MAVİ
DENİZİM
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Başlığı görünce aklınıza ilk hangi masal geldi? 

Çocukken bize anlatılan masallar... 

Kül kedisi, pamuk prenses, kurbağa prens, uyuyan güzel,

Hansel ve Gratel ve daha niceleri...

O zamanlar zevkle dinlediğimiz, kendimizi prens ve prenses 

yerine koyarak hayaller kurduğumuz masallar şimdi düşününce

ne kadar da kötü, ne kadar da gerçeklikten uzak mesajlar veriyor... 

En en en basit, herkesin fark edebileceği mesaj: anne ölür,

baba başka bir kadınla evlenir ve üvey anne ya da üvey kardeşler

masalın kahramanına hep kötü davranır. Yani üvey anneler ve

üvey kardeşler kötüdür (!)

İkinci mesaj: köyün bütün genç kızları prensin eşi olmak için can atar, hep beyaz atlı prensini bekler. Prens de bir eğlence

düzenleyerek aralarından birini seçer. Seçme hakkı prense aittir çünkü o zengin ve prestijlidir. Yani üstünlük onundur (!)

Kızların ise tek şansları prensin onları seçmesidir ve bunun için ellerinden geleni yaparlar.

Üçüncü mesaj: genelde kız ve erkek kavuşup evlenirlerse sonsuza kadar mutlu olabilirler. Yani mutlu olmanın tek yolu vardır: evlenmek. 

Bir diğer mesaj ise masallar hep mutlu(!) biter. Bu mutluluk hep standarttır. Lüks içinde, zenginlik içinde, evlenerek...

Oysa ki evlenmeden de mutluluk olabilir, üvey anneler iyi olabilir, kızlar prensle evlenmek dışında hayaller kurabilir. 

Gökten düşen elmalar çürük çıkabilir... Hayatın gerçeği sadece mutluluk değildir.

Sevgili ebeveynler; çocuklarımıza okuduğumuz hikayeler, anlattığımız masallara çok dikkat etmemiz gerekiyor. 

Verilen yanlış mesajlar çocukların bilinçlerine işler ve bunun izlerinden kurtulmak çok zor olabilir.

Onların dünyasına güzel mesajlar verirken bir yandan da gerçek hayata hazırlayan, olumsuzluklarla baş etmeyi 

öğreten masallar bulmaya özen göstermeliyiz.

BANA BİR MASAL ANLATBANA BİR MASAL ANLATBANA BİR MASAL ANLAT

Büşra BEZCİ
Özel Eğitim Sınıf Öğretmeni- Uzman Öğretici

Bahsettiğimiz masallar hep başka 

kültürlere ait masallardır. 

Belki de içeriklerindeki o kötü mesajlar,

bile isteye yerleştirilmiştir, bilinmez. 

Peki ya bizim kültürümüzde masal nasıldır? 

Onlar gibi olmadığı kesin...

Türk halk masallarında: “aile sevgisi, 

hayvan sevgisi, doğa sevgisi, çocukların 

karşılaşabileceği birtakım zorluklar, 

yalan gibi olumsuz davranışların doğurduğu sonuçlar, toplum değerleri, kültürel değerler, 

ahlâkî değerler” gibi konular işlenir. Tüm bu konular işlenirken de mutlaka bilgi verir. 

Verilen bilgiler çocuğu gerçekliğe yakınlaştırırken bir yandan da yaşanan olaylar hayal gücünü destekler. 

Bir anda dağlar denizler aşılır, lambadan çıkan cine dilekler dilenir, halıların üzerinde ülkeler 

gezilir ve daha nicesi... Aynı zamanda bizim masallarımız çocuğun ilgisini çekmek için tekerlemelerle 

başlar ve gökten düşen üç elma ile biter. Olması gereken de budur.

Çocuklarımıza anlattığımız her masalda, okuduğumuz her hikayede onlara doğru mesajlar vermeliyiz. 

Hatta bazı masalların sonunu onlara bırakmalıyız. Böylece hayal güçlerini desteklemiş, yaratıcılıklarını güçlendirmiş oluruz. 

Ayrıca bu sayede çocuğun psikolojisi hakkında bir takım mesajlar da almış oluruz.

Siz siz olun, çocuğunuza okuyacağınız her masalı öncesinde kendiniz okuyup yorumlayın.

Olumsuzlukları kendiniz değiştirip uyarlayın. Nasıl ki çocuğunuzun midesine giden her besini özenle seçip hazırlıyorsanız, 

beynine gönderdiğiniz her bir mesajı da özenle seçip göndermelisiniz.

GÖKTENGÖKTEN
ÜÇ ELMA ÜÇ ELMA 
DÜŞTÜ...DÜŞTÜ...

GÖKTEN
ÜÇ ELMA 
DÜŞTÜ...

YAKIŞIKLI PRENSYAKIŞIKLI PRENS
ve GÜZELve GÜZEL
PRENSESPRENSES

YAKIŞIKLI PRENS
ve GÜZEL
PRENSES

SADECESADECE
MUTLULUK...MUTLULUK...

SADECE
MUTLULUK...

HAYALLER...HAYALLER...HAYALLER...

SONSUZA KADARSONSUZA KADAR
MUTLU MUTLU 

YAŞADILAR...YAŞADILAR...

SONSUZA KADAR
MUTLU 

YAŞADILAR...

EVVEL ZAMANEVVEL ZAMAN
İÇİNDEİÇİNDE

KALBUR SAMANKALBUR SAMAN
İÇİNDE...İÇİNDE...

EVVEL ZAMAN
İÇİNDE

KALBUR SAMAN
İÇİNDE...

BİR VARMIŞBİR VARMIŞ
BİR YOKMUŞ...BİR YOKMUŞ...
BİR VARMIŞ

BİR YOKMUŞ...
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CP'Lİ BİREYLER VE HAYATIMIZDAKİ YERİ
Serebral palsi (CP), etkilenen çocuklarda hareket ve postür bozukluklarına 

neden olan bir hastalık grubudur. CP, gelişmekte olan beyin dokusunun doğum öncesi, 

esnası veya sonrasında hasar görmesi sonucu oluşmaktadır. Prematüre, özellikle 28 hafta 

ve altında doğan bebeklerde CP riski daha yüksektir.

CP'Lİ FİZYOTERAPİSTLER   SİMAY ATICI VE SELCEN KANKUL   

Yıllarca CP ile mücadele eden genç kadınlar, şimdi kendileri gibi CP'li hastalara fizyoterapistlik yapıyor.

Simay Atıcı: “Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümünü kendim gibi olan bireylerle çalışmak istediğim için okudum.

Üniversite süresince serebral palsiyle ilgili sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak elimden geldiğince destek

vermeye çalıştım. Şu an bölüm arkadaşım Benan Özko önderliğinde oluşturduğumuz 'Süperpalsi' projesinde

serebral palsi tanısı almış bireylerle, onların sosyalleşmelerine katkı sağlamak ve serebral palsi farkındalığını

artırmak için çalışıyorum.”

Selcen Kankul: CP'li bir fizyoterapistim. Hem CP'li olup hem fizyoterapist olmak ise harika bir his harika bir duygu.

Kaç yaşına kadar fizik tedavi aldım tam olarak bilmiyorum ama kendimi bildim bileli bu mesleğin içindeydim.

Çocukluğumdan beri, 'Büyüyünce ne olacaksın?' sorusunun cevabı hep 'fizyoterapistti'. Hep hayalini kurdum

bunun için azmettim. Şu an hafif konuşma bozukluğum dışında hiçbir şeyim yok. Öyle veya böyle, 'Yapamazsın,

hastalar ile iletişim kuramazsın' diyenlere rağmen okudum. Hayalimi gerçekleştirdim ve çocuk fizyoterapisti oldum.

Hayalim, bir CP'li olarak benim gibi çocuklara örnek olabilmek, umut olabilmekti. Empati yapabilirdim, onları 

anlayabilir ne düşündüklerini bilebilirdim. Hastalara umut olmaya devam edeceğim.”

FİZYOTERAPİ

Ayşe HIZARCI
Fizyoterapist
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BİZ BİR AİLEYİZ...
BİZ BİR AİLEYİZ...
BİZ BİR AİLEYİZ...
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BİZ BİR AİLEYİZ...
BİZ BİR AİLEYİZ...
BİZ BİR AİLEYİZ...
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Bayram BAŞ
Kurucu / Eğitimci

Yere Düştüğünde Değil,
Vazgeçtiğinde Kaybedersin!
Milletvekili Serkan Bayram’ın hayat mücadelesini ve milyonlara umut olma hikayesini anlatan
“Buğday Tanesi” filminde büyük mücadeleler vererek hayata tutunmayı başaran
Bayram, haksızlıklara ve ötekileştirilmeye karşı verdiği mücadele ile engelli insanlara umut oluyor.

Zorlukları aşma ve engelli bireylerin sesi olma mücadelesini beyaz perdeye taşıyan
“Buğday Tanesi filmi, dört duvar arasında kalacakken, hayata tutunmuş, mücadele vermiş
Serkan gibilerin, topluma nasıl faydalı olabileceğini gösteren bir umut filmi.

Bu filmden de anlaşılacağı üzere gerçek engel sevmeyi bilmeyen gönüllerde, çaresizliğe ve
umutsuzluğa gark olmuş zihinlerdedir. “Engellenemeyen” hayat hikayeleri ile birçok kişiye
ilham kaynağı olmuş, engellere meydan okumuş bazı başarı hikayelerinin mimarlarını anlatmak
bu anlamda büyük önem arz etmektedir.

Stephen Hawking 21 yaşındayken tedavisi olmayan (ALS) hastalığına yakalandı. Beyni sağlam kalmasına rağmen bütün vücudu çökmeye 
devam eden Hawking, yaşam mücadelesine bilimsel çalışmaları ile devam etmiştir ve tüm dünyaya adını duyuran bir dahi olarak hafızalara 
kazınmıştır.

Dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo’nun 18 yaşında okuldan eve dönerken bindiği otobüsün kaza yapması sonrası tüm hayatı korseler, 
hastaneler ve doktorlar arasında geçmiş; omurgası ve sağ bacağında dinmeyen bir acıyla yaşamış, 32 kez ameliyat edilen ve çocuk felci 
nedeniyle zaten sakat olan sağ bacağı kangren yüzünden kesilmiştir. Frida, sanat dünyasına yine damgasını vurmayı bilmiş ve engelline 
boyun eğmemiştir.

Beethoven 47 yaşında işitme problemleri yaşamaya başlamış ve tamamen sağır olmuştur. Bu dönemden sonraki engeli müzik yaşamını 
hiçbir şekilde etkilememiştir ve 9. senfoniyi işitme yetisini tamamen kaybettikten sonra bestelemiştir.

7 yaşında çiçek hastalığı sebebi ile bir gözünü kaybeden Âşık Veysel, babasının oyalanması için kendisine aldığı saz ile büyümüş, şiirleri ve 
deyişleri ile ülkemizin en ünlü halk ozanlarından biri haline gelmiştir.

38 yaşında görme yetisini tamamen kaybeden Cemil Meriç, ülkemizin en değerli kalemlerinden biridir. Yazarlık hayatının en üretken 
dönemini ise görme yetisini kaybettiği kazadan sonra yaşamıştır.

Bu rol model insanlarla, buna destek olan gönül elçileri ile, fedakar ebeveyn ve eğitimcilerin gayret ve emekleri sonucu hayatın her alanında 
toplumumuzu temsil eden, hayatın tüm alanıyla ilgilenebilen engelli vatandaşlarımızı daha çok göreceğiz inşallah. Meselenin özünü yine 
filmde geçen bir veciz söz ile özetlemiş olalım: “Yere düştüğünde değil, vazgeçtiğinde kaybedersin!”

İçinde bulunduğumuz ay içerisinde yer alan Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılından bu yana (3 Aralık) kutlanan 
uluslararası bir farkındalık günüdür. Bu günde dünya çapında organizasyonlar düzenlenmektedir. Günümüz dünyası, edinilen imkanlarla 
birçok engeli ortadan kaldırmaya yetecek teknoloji ve birikime sahiptir. Herkese eşit olanaklar sunulursa, engeller ortadan kalkacaktır. 
Eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan istihdama kadar birçok alanda engelli vatandaşlarımız çok şükür ki bugün, dünden çok daha iyi bir 
konumda ve bu ve buna benzer farkındalık oluşturan organizasyon ve çalışmalarla çok daha iyi olacaktır.

Günümüz dünyasında bu noktada engelli vatandaşlarımıza, eğitim, istihdam, barınma, rehabilitasyon ve bakımının sağlanması, ailelerinin 
desteklenmesi, engellilerimizin üreten bireyler olarak kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve 
kolaylaştırılması sosyal devlet anlayışındaki devletlerin asli görevi olmuştur.

Bu bakımdan engellilerimizin sorunlarını önemseyip, çağdaş hizmet modellerini geliştirerek engelli vatandaşlarımızı yalnızca tüketen değil, 
üreten ve bağımsız yaşayabilen insanlar haline getirilmesini hedeflemeliyiz. Unutulmamalıdır ki, her insan bir engelli adayıdır. Onları 
anlamak, onlarla bütünleşmek her toplum ferdinin yapması gereken bir kaidedir.

Toplumumuzda yaşayan engellilerin, başta eğitim olmak üzere hiçbir hak ve imkandan mahrum edilmemesi aynı zamanda dini bir vecibedir.

İnsanın bedeninden çok yüreğinin önemsendiği bir gönül medeniyeti olan İslam’daki anlayış “Allah sizin ne biçimlerinize ne de bedenlerinize 
bakar fakat o sizin yüreklerinize bakar.” hadisi şerifinde saklıdır.

En güzel örnek olarak gönderilmiş peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) onları  toplumdan dışlamamış, değişik görevler vererek topluma 
kazandırmıştır.

Hz. Peygamber’in önemli görevler verdiği engelli sahabelerden birisi de Muaz b. Cebel’dir. O, ayağı aksayan Muaz b. Cebel’i Yemen’e vali 
olarak göndermiştir.

Görme engelli Ümmü Mektum’a ise sahabe içerisinde yüksek payeler vermiştir. Medine’deki Müslümanlara Kur’ân öğretmekle 
görevlendirmiş, ardından onu, Mescid-i Nebevi’nin müezzinliğine tayin etmiştir.  Bu vazifelerin yanında savaşlara giderken onu Medine’de 
yerine  birçok kez vekil bırakmış; Ümmü Mektum, geride kalanlara namaz kıldırmıştır.

Eksik ve yetersiz de olsa tüm araştırmalar gösteriyor ki; Türkiye’de yaşayan engelli kişi sayısı 10 milyonun üzerindedir. Ortalama bir ailede 4 
kişinin yaşadığını var sayacak olursak engellilerle beraber doğrudan bu sıkıntıyı paylaşan 40 milyonluk bir kitle karşımıza çıkıyor. Ülke 
nüfusumuzun 85 milyon olduğunu düşündüğümüzde, bu da ülke nüfusunun yarısına yakın bir rakamına tekabül etmektedir. Neredeyse her 
iki kişiden birisi, engelliyle doğrudan ilişkili bir hayat yaşamaktadır. Diğer kalan nüfusun da toplumsal hayatta dolaylı olarak etkilendiğini 
söylemek de pek mümkündür.

Her birimizin aynı zamanda bir engelli adayı olduğunu unutmamak gerektiği vurgusuyla da engelleri hep birlikte aşmalıyız! Bütün 
engellilerin kendini güven içinde hissettiği bir dünyanın inşa edildiği, gönüllerdeki ve zihinlerdeki engellerin aşıldığı bir dünya temennisiyle…



En Güzel Varlığım Selim'im. 

Rabbimin bana verdiği zor 

ama en güzel imtihanım.

Sel im' in  gel iş iminde b i r 

şey ler in  ters  g i t t iğ in i  2 

yaşındayken farkettim. Ama 

insan evladına kötü hiçbir tanı 

koyulmasını istemez. Ben de 

konduramadım çocuğuma. 

Kabullenmem ve beklemek 

beni çok yordu ve yıprattı. Bir 

hayli de zamanımı aldı. Bir 

anne baba olarak elimizden ne 

gelirse yapmak için çabalamak istiyordum. Beklemek bir şey 

kazandırmıyordu bana. Zoraki kabulleniş aşamamızın ardından 

artık bir yerden başlamak lazımdı. Kreşe gitmenin iyi geleceğini 

söylediler. Fakat çok ilerleme kaydedemedik. Derken hastane 

aşamasına geçtik. Testler incelemeler koyulduk bir yola. Ve 

böylece başladı mücadelemiz. Dil konuşma problemi ve bilişsel 

işlevlerini yerine getiremediği için raporlandırma aşamasına 

geçildi. O arada biz de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi 

araştırmaya başladık. Tavsiye üzerine Dil konuşma terapisti

Nurten Hocamızla tanıştık ilk olarak, karşımızda  bizi anlayan

bir eğitimci vardı. Bu arada birkaç kurumla daha görüştük.

Mavi Denizim de karar verdik. Sonra seanslarımız başladı.

Ben olmuyor dedikçe öğretmenimiz beni cesaretlendirdi. 

Nurten Hocamız ve Bahar Hocamızın eğitimiyle Selim artık

açılmaya ve konuşmaya başladı çok şükür. Artık içimde daha

çok umudum var. Oğlum şimdi 6,5 yaşında ve tanısı otizm

olarak değişti. Kimi zaman daha umutlu konuşuyorlar bu da

anne olarak benim daha çok mücadele gücümü arttırıyor.

Artık birçok olumsuz düşünceyi aştım. Zamana bıraktım.

Çocuğumun mutluluğu ve gösterdiği ilerleme benim için daha

önemli artık. İnanıyorum şu anki öğretmenlerimiz Nurten 

Hocam, Rukiye Hocam ve Hilal Hocamla daha çok yol aşacağız.  

Anne olmak çok güzel bir duygu ama Selimin annesi olmak 

daha güzel ve özel bir duygu.

Seni çok seviyorum oğlum !!

Selim Kağan ın annesi / Gülfidan ÇAVUŞ

Benim biricik oğlum, Süleyman Taha'm, 
sen benim kalbimsin meleğimsin iyi kimsin...
Taha'mla serüvenim onun durumunu doğumdan hemen sonra 
öğrenmemle başladı, Doğrusu çok üzüldük eşim ve ben, çünkü 
hamilelik sürecimde her şey yolundaydı tabi ki de her şey 
Allahtan, Rabbim doğumdan sonra öğrenmemizi uygun 
görmüş. 10 gün hastanede kaldık Taha kontrol altında tutuldu, 
kalbinde troidlerinde, kulağında problemler vardı ama 
zamanla hepsini aştık, şuan 34 haftalık geriye baktığımda ne 
kadar çabuk zaman geçmiş diyorum. İlk senemde çok 
zorlandım üzüldüm ama zamanla bu üzüntü yerini " İYİ Kİ 
VARSIN RABBİM İYİ Kİ SENİ BANA LÂYIK GÖRMÜŞ BEN 
SENSİZ NE YAPARIM " a  dönüştü aslında o kadar çok 
kısmetliydim ki Rabbim beni de o nasipli annelerin içine aldı.
Ama bununda şartları vardı meleğimize iyi bakmak ona sabırlı 
olmak eğitimini eksik etmemek sosyalleştirmek ona " sen 
farklısın " yerine  "sende yapabilirsin " demek bunları
uygulamaktı önemli olan ona bolca sevgi sözcükleri 
söylemekti, ben oğlum uyandığında, ona her baktığımda, 
sevgimi ifade ediyorum ve oda bunu o kadar çok iyi biliyor ki 
gülümsüyor seviniyor ve sevildiğini biliyor..
Özel çocukları olan anneler, üzülmeyin zaman her şeyin ilacı,
yeri gelecek üzülecek ağlayacaksınız. Benim çocuğumda
evlenseydi, yuva kursaydı, askere gitseydi gibi gibi 
düşüncelere kapılacaksınız, yeri gelecek kalbinizin içine 
alacaksınız iyi ki yanımdasın bebeğim diyeceksiniz ama 
sevmekten sabretmekten sakın vazgeçmeyin ancak o zaman 
Rabbim biz annelerden razı olur.. Eğitime ne kadar erken 
başlarsanız o kadar bebeğiniz için iyi olur biz pandemi 
şartlarından dolayı 2.5 yaşında başladık ama
evde sürekli ilgileniyordum babası sürekli yürütmeye 
çalışıyordu. Şükürler olsun zamanla emekledi, yürüdü şimdi 
önümüzde uzun bir yol var. Mavi Denizim ile hepsinin 
üstesinden geleceğiz inşallah  

Buraya güzel bir not bırakıyorum 
" Eğer imtihan oluyorsanız, bu Allah'ın sizi unutmadığının 
müjdesidir”..  HZ.MEVLANA 

Adım Yasemin ben bir meleğin annesiyim...
SEVGİLERİMİ SAYGILARIMI SUNARIM MUTLU GÜNLER...
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SİZDEN

GELENLER




