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ÖZEL EĞİTİMDE
NEDEN 
MAVİ DENİZİM  ?

•16  yıldır Özel Eği�m alanında halkımıza hizmet 

vermekteyiz. 

•Eği�mcilerimizin tamamı Üniversite mezunu, alanında 

uzman ve deneyimli.

•Tüm branşlar da eği�m veriyoruz. Her branşta, yeterli 

sayıda uzman ve eği�mcimiz var.

•Okul kapısından içeri girdiğinizde aile sıcaklığını 

hissedeceğiniz bir ortam bulacaksınız.

•Çocuklarımız için, ücretsiz olarak seviye ve performans 

değerlendirmesi yapıyoruz.

•Kurum olarak önceliğimiz eği�m. Dersler bireysel ve 

grup eği�mi şeklinde işlenmekte.                                                                              

•Eği�m için gerekli  ve yeterli her türlü araç ve gereç 

donanımına sahibiz. Veliler verilen eği�mi kamerayla 

izleyebiliyor.

•Öğretmenlerimiz, her aşamada öğrencinin gelişimi ve 

durumu hakkında velileri bilgilendirir.

•Öğrenciler hostesler eşliğinde servislerle evden alınır, 

ders bi�kten sonra ailelerine teslim edilir.

•Öğrenci trafik ve güvenliğine çok önem veriyoruz, okul 

bahçemiz otoma�k kapılı.

•Psikologlarımız ailelere ih�yaç duyulan konularda 

bireysel ve grup eği�mi verir.

•Psikologlarımız  her öğrencimize psikolojik danışmanlık 

ve rehberlik hizme� verir.

•Okula giden öğrencilerimizin okullarını ziyaret eder, 

öğretmenleriyle işbirliği yaparız.

•Velilerimizin evlerine ziyaretler yapar, ailenin eği�me 

katkı ve ka�lımını sağlamaya çalışırız.

•Fizyoterapi ünitemizde uzay terapi sistemi var ve 5 

fizyoterapistle hizmet veriyoruz.

•Duyu bütünleme odamız tam donanımlı ve ak�f olarak 

faaliye�e.

•Ders programlarını öğrencilerin okul durumları ve 

velilerin isteklerine göre yapıyoruz.

•Sosyal etkinliklere önem veriyoruz, jimnas�k, yüzme, 

masa tenisi ata binme, futbol , gezi, piknik vs.

•Spor kulübü kurduk , jimnas�k ,yüzme  ve futbol  masa 

tenisi ağırlıklı faaliyetlerimiz devam ediyor.

•Öğrenci raporlandırma işlerinin her aşamasında her 

konuda velilere tam destek veriyoruz.

•Radyomuz var, yayınlarımız devam ediyor. üç ayda bir 

faaliyetlerimizi içeren bülten çıkarıyoruz.

•Kurum binası ve servis araçları her gün temizlenir ve 

dezenfekte edilir. Ve diğer nedenler..

•DEĞERLİ VELİLER ; Çocuklarınızı  gönül rahatlığı ile 

MAVİ DENİZİM ÖZEL EĞİTİME emanet edebilir, eş ve 

dostlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Bize uğramadan ve 

bizi tanımadan karar vermeyin.    

                   

Sevgi ve sağlıcakla kalın.                                             

                                                                                                                        
Ali GÜLENÇ
Kurum Müdürü

AMACIMIZ; 
Bireyleri yetenek, yeterlilik ve ih�yaçları

 doğrultusunda geliş�rerek bağımsız yaşamayı 

öğretmek ve hayata hazırlamak�r.
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Merhaba Sevgili Dostlar,
Özel eği�min bir parçası olarak işimize verdiğimiz önem ve gösterdiğimiz gayretle 
sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Özel eği�m özen ister. Tıpkı diğer çocuklar 
gibi ilgi ve alaka ile güzelleşen yavrularımızı sosyal hayata kazandırmak ve belirli 
sorumlulukları, alışkanlıkları aşılamak görevimiz. Biz görevimizin bilinci ile bizlere 
güvenen siz değerli velilerimizle işbirliği içerisinde yavrularımıza sağlam bir gelecek 
kazandırabilmek için buradayız. Özel eği�min bir parçası olmak; kimi zaman tutmayı 
değil dokunmayı öğreten eller, kimi zaman görmeyi değil sezmeyi öğreten gözler, kimi 
zaman koşmayı değil hedefe varmayı öğreten bacaklar, kimi zaman algılamayı değil 
komutları öğreten zihinler olabilmek�r. Öğretmenlerimiz her bültenimizde sizler için 
birçok yöntem anlatmakta, özel eği�min özel alanlarını hassasiyetle işlemekteler. 
Hassas yüreklerinize dokunabiliyorsak ne mutlu bizlere. 
Yine bu bültenimizde ilginizi çekeceğini bildiğimiz konulara yer vermek istedik. Belirli 
gün ve ha�a kutlamalarımızın çok bol olduğu bir ilkbahar mevsiminden özel 
kutlamalarımızı paylaş�k. Tanı�mlarımızda gerek bültenlerimiz, gerek sosyal medya 
hesaplarımız, web sitemiz şeffaf eği�min birer parçası olarak bizleri daha yakından 
tanımanıza olanak sağlıyor. 
En güzeli ve en iyisi için gayret etmeye ve taleplerinize yerinde karşılık verebilmek için 
işimize dört elle sarılmaya devam ediyoruz. Sizlerin desteği ile öneri ve görüşleri ile 
büyümeye ve vizyonumuzu daha üst noktalara taşımaya devam edeceğiz. 
İlkbahar kadar rengarenk ama mütevazı, yaz kadar sıcacık ama samimi yürekler olsun 
haya�nızda. Beklediğimiz yaz; içinde sıcacık karşılamaları, gülümseyen yüzleri, çat 
kapı mutlulukları da ge�rmiş olsun. Ve ar�k güneşe olduğu kadar huzura da yakın 
olalım…Sevgiyle…

Editör’den

Aysun ELMAS  Sosyolog/ Halkla İlişkiler

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler 
Ha�ası münasebe� ile hep birlikte SEVGİ VARSA 
ENGEL YOK dedik… Tüm engelleri ortadan kaldırmak 
mümkün değildir,  ama farkındalık yaratmak 
mümkündür ..

S E VG İ VA R S A 

ENGE L YOK

İÇİNDEKİLER
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DAMAK DUDAK YARIKLIĞI
Damak dudak yarıklığı ; hamileliğin 4. İle 12. 

ha�ası aralığında,  anne karnında çocuğun yüz 

bölgesi gelişiminin tamamlanmamasından 

dolayı oluşun yapısal bir bozukluktur.

Bu yarıklar tek taraflı yada çi� taraflı olabilir. 

Yarık sadece damakta, sadece dudakta yada 

damak, dudak, dil e� beraberliğinde de olabilir.

Çocuk meme emmede zorluk çeker.

Lokma yutmada yemek burun yoluna kaçar.

Östaki borusu görevini yapamadığı için  işitme 

problemi yaşanır.

SÜREÇ
Yarık damak ve yarık dudaklar ameliyatlar ile düzel�lebilir.  Bu 
operasyonlar doğumdan hemen sonra yapılmaktadır. Bazı 
vakalarda bu operasyonlar farklı yaş evrelerinde tekrar edilir.
Yarık Damak Dudak yapısal sorununu yaşayan çocuğun Dil 
Konuşması değerlendirilirken ; 
Zeka durumu
Sendromik yapının varlığı ve yokluğu
İşitme durumu
Çevresel teşvikler ve değişkenler göz önüne alınmalıdır.

Yarık Damak Dudak vakalarında disiplinler arası ekip çalışmalar 
gereklidir. Ekip; Plas�k Cerrahi Uzmanı / Gene�k Uzmanı / Diş 
Hekimi / Kulak Burun Boğaz Uzmanı / Dil ve Konuşma Terapis� / 
Çocuk Doktoru /  Psikolog / Sosyal Hizmet Uzmanından 
oluşmaktadır.

DAMAK DUDAK YARIKLIĞINA BAĞLI KONUŞMA 
BOZUKLUKLARI
Yarık damaklı çocukların ağız boşluğunda gereği kadar hava basıncı 
oluşamamaktadır. Havanın bir kısmı burun boşluğundan kaçmaktadır.
Yarık dudaklı çocuklar dudaklarını tam kapatamamaktadır. Dudak damak 
yarıklığının birlikte olduğu durumlarda genenlikle üst diş yapılarıda bozuk 
olmaktadır.
Bu sebeplerden dolayı ;
Türkçemizdeki nazal sesler, dudak sesleri, dil diş sesleri sağlıklı üre�lememektedir.
0 – 2 yaş Oral Motor Sesle�m Gelişimi ve 0 – 4 yaş Dil Gelişim Düzeyi beklenilen 
seviyede oluşmamaktadır.

                                                                               Nurten FIRAT
                                                               Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı

Bültenimizin Geçen  Sayısında Sorduğumuz
Ödüllü Sorumuza Doğru  Cevap Veren 

Öğrencilerimizi Kitaplarıyla Buluşturduk

Paul 25 metrelik bir merdivende 
boya yapıyorken bir anda ayağı kayıyor
ve düşüyor. 
Ancak hiç bir yerine bişey olmuyor. 
Sebebi ne olabilir?

Sorumuza doğru cevap veren 3 okuyucumuza kitap hediye...
Doğru cevaplarınızı 0545 302 12 32 numaralı telefonumuza mesaj atabilirsiniz.
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı kutlamalarımız 
ka ps a m ı n d a  o ku l u m u zd a 
d ü z e n l e d i ğ i m i z  r e s i m 
yarışmasında derece alan 
öğrencilerimizi  kutluyoruz.



FİZYOTERAPİ
W oturuş nedir? Neden risklidir? 
W-oturuş, bir çocuğun dizleri önünde katlanmış, ayakların kalçalarının her iki 

yanında olacak şekilde oturmasıyla görülür ve bu pozisyonun bir W şeklini 

andırması ona bu ismi verir.
W-oturuş, birçok çocuğun kullandığı zararsız bir pozisyon gibi görünebilir ancak 
birçok olumsuz sonucu da beraberinde ge�rir. 
Örneğin;
*Kötü duruşu ve parmak ucu yürümeyi teşvik edebilir.
*Gövde kaslarının ak�vasyonunu engelleyerek dengede eksikliklere yol açar.
*Çocuğun farklı pozisyonlar ve konumlar arasındaki geçişlerini, keşfini ve 
hareke�ni engeller.
*Çocuğu sadece orta ha�a oynamada sınırlı tutar, 2 elin koordinasyonunu 
gecik�rir.
*Hamstring gerginliğin, �bial torsiyona ve kalça çıkığına neden olabilir.

W OTURUŞA NE SEBEP OLABİLİR?
*Zayıf gövde kasları olan çocuklar, bu pozisyonda bacaklar yanda onlara daha 
geniş bir destek tabanı sağladığı için W oturuş eğilimindedir.Bu pozisyonda 
çocuklar,dengelerini korumak için güç harcamak zorunda kalmadan yere 
sabitlenirler.
*Bazı çocuklar,uyluk kemiğinin içe doğru büküldüğü (femoral anteversiyon) 
kalça eklemlerindeki anatomik farklılıklar nedeniyle W oturma eğilimi 
gösterebilir.
*Bazı çocuklarda ise başlangıçta W oturuş onlar için rahat bir pozisyon olabilir. 
Daha sonra zamanla bacaklarda kas gerginliği gelişerek başka bir şekilde 
oturmak onları rahatsız eder.

W OTURUŞA 7 ALTERNATİF

Bağdaş Kurma Pozisyonu Ayak tabanlarının birbirine

değdiği kelebek oturuşu

Uzun Oturma Pozisyonu

Yan Oturma Pozisyonu

Diz Üstünde Oturma Pozisyonu

Yüz üstü pozisyonunda 
(tummy �me) ak�vitede 
yapmak  

Küçük bir tabure, top, minder 
üzerinde ayaklar yere
değerek oturma

Fzt. Şule DÜNDAR

Fzt. Hazel DEMİRCAN
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21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık gününde
+1 kromozomun insan haya�na nasıl bir tatlılık ve farklılık
ka�ğına dikkat çek�k.

Atle�zm alanında birincilik ödülü
alarak bizleri gururlandıran

sevgili öğrencimizi ve ailesini
tebrik ediyoruz.



DİKKAT TÜRLERİ
Dikkat becerisi karmaşık bir süreçtir, gündelik hayatımızın vazgeçilmez bir parçasını

oluşturur, yapılan tüm etkinlikler rutin davranışlarımız dikkat becerisini barındırır. 

Yapılan uzun süreli araştırma çalışmalar sonucunda dikkatin tek bir süreçten

oluşmadığını, bir grup alt süreçten meydana geldiğini ortaya koymuştur.

Dikkatin alt süreçlerinin en çok kabul gören modeli Sohlberg ve Mateer’in 

(1978,1989, 2001) deneysel nöropsikolojinin klinik vakalarına dayalı hiyerarşik 

modelidir. Bu modele göre dikkat şu bölümlere ayrılabilir;
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ÇOCUĞUNUZDA DİKKAT EKSİKLİĞİ OLDUĞUNU MU DÜŞÜNÜYORSUNUZ
CHECK-UP TESTİ VE MÜDAHALE PROGRAMINI DUYDUNUZ MU? ?

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR ?
Dikkat Eksikliği : Bireyin sosyal ve öğretim hayatında güçlük, okul çalışmalarında

odaklanma, yönergeleri yerine getirme, görevleri tamamlama ve sosyal etkileşim

gibi bir dizi davranış problemine neden olan nörolojik bir bozukluktur.

DİKKAT DAĞINIKLIĞI NEDİR ?
Dikkat Dağınıklığı : Zihinsel ya da eylemsel olarak bir işle meşgul olurken dikkati

toparlayamama yapılan eyleme konsantre olamama durumunu ifade eder.

Çevremizin ve uyarıcıların farkında olmak dikkatin hangi türünün kullanılacağın

belirlenmesinde oldukça önemlidir. Checkup ( Yapılandırılmış Dikkat Programı)

program içeriği dikkatin tüm alt unsurlarını içeren sistematik bir şekilde olanlanmış

etkinliklerden oluşmaktadır.

Dikkatli olmayı öğretmek; farklılıkları ayırt etme, gruplama, problem çözme, alternatif

düşünme ve konsantrasyon yeteneklerinin geliştirilmesinde belirleyicidir.

Dikkat evde ya da okulda ders çalışmanın en önemli parçalarından bir tanesidir.

Dikkatli olmadan öğrenme ve gelişme mümkün olamaz. Dikkat becerisini doğru ve

 bilişsel antrenmanlarl geliştirmek mümkündür.

Farklılıkları

Ayırt Etme
Gruplama

Problem

Çözme

Alternatif

Düşünme
Konsantrasyon

Dikkat becerisi sistematik ve oldukça karmaşık bir süreçtir çevresel etmenler, psikolojik ve

zyolojik durumlardan kolayca etkilenebilmektir.

CheckUp (Yapılandırılmış Dikkat Programı) bireylerin eylemelere odaklanması, sürdürmesi,

istenilen eylemi seçebilmesi, etkinlikler arasında geçiş yapabilmesi ve aynı anda birden fazla

etkinliğin yapılabilmesi için dikkatin tüm alt unsurlarını barındıran etkinlik ve yönerge

sisteminden oluşmaktadır.

Bireylerin eylem ve yönergeler karşısında istendik ve sürekli tepkiler verebilmesini farklı

uyaranlar varlığında uyaranları ltreleyebilmesi ve tepkisiz kalabilmesi amaçlamaktadır.

Programın etkinlikler ve yönergelerine bağlı olarak bireyler tarafından verilen reaksiyonun

programın Görsel (Visual), İşitsel (Auditory) ve Kinestetik (Kinetshetic)

eylem kurgusu ile yapılandırılarak istendik sonuçlara ulaşılması hedeenmektedir.

Program etkinlikleri belirli bir sistem ve kurgu ile hazırlanmış kolaydan zora bir sıra

izlemektedir. Dikkat; öğrenme için çok önemlidir yapılacak olan etkinlikler veya eylemler

hangi dikkat türürnün çalışması gerektiğini belirlemektedir.

PROGRAMDA NELER VAR?

NEDEN CHECK UP?
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PSİKOLOĞUMUZ DİYOR Kİ...

Emdr, ismini ingilizceden alan Eye Movement Desen�za�on and Remodelling; göz 

hareketleri ile duyarsızlaşma ve yeniden işleme olarak adlandırılan bir yöntemdir. 

Emdr , geçmişte yaşanılan bir travmayı ele alıp, danışanın travmasıyla ilgili anılarını işlevsel 

hale ge�rir. Göz hareketleri ile beyinde duyarsızlaşma gerçekleşir ve bu şekilde yeniden 

işleme kolaylaşır.

Geçmişte yaşanılan travmalar 

bellekte uygunsuz bir şekilde 

depolanır ve kişinin işlevsiz 

tepki vermesine neden olur. 

Mesela günlük hayatını saglıklı 

bir şekilde geçiremeyebilir ve 

kendi deger yargıları ile ilgili 

hatali ve olumsuz inançlara 

(değersizlik, yetersizlik) sahip 

olabilir.

Örnek verecek olursak ; fobi, 

panik atak, o.k.b, depresyon 

gibi psikopatolojilerin travmadan kaynaklı oldugu durumlarda, E.M.D.R ile kısa sürede 

atlatmak mümkündür.

Diğer psikoterapi tekniklere göre, E.M.D.R yöntemi daha hizlı sonuç vermektedir. Tek seans 

ile travmayi işlemek mümkündür.

Günümüzde hem danişanlar hem uzmanlar tarafından E.M.D.R'nin verimliliginden ve 

hızından kaynaklı sıkça tercih edilen bir yöntemdir.

KURUM 
PSİKOLOĞUMUZ 
TARAFINDAN 
E.M.D.R. 
UYGULAMASI

Emdr (Göz hareketleri ile duyarsızlaşma ve yeniden işleme)

Firdevs ÜÇKOZ KURUOĞLU
Psikolog
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Sınırları etkili bir şekilde ayarlamak için ka�lık ve saygı arasında bir denge kurmak gerekmektedir. 
Cezalandırıcı yaklaşım, ka� ve ne�r fakat saygılı değildir. Aşırı hoşgörülü yaklaşım, saygılıdır fakat ka� ve 
net değildir. Karma yaklaşımsa ne ka� ne de saygılıdır. Bu yaklaşımlar problem çözmede kazan-kaybet 
yöntemine dayanmaktadır, öğrenim hakkında bozuk inançlara sahip�r ve çocuk ye�ş�rmedeki en basit 
hedefleri bile gerçekleş�remezler. Çocukların kendi sorunlarını çözebilmeleri için gereksinim duydukları 
şeyleri, onlara öğretmezler. Sorumluk, ile�şim ve saygılı bir şekilde problem çözme gibi dersleri onlara 
öğretmezler. Bu yaklaşımlar, yeni sınamaların ve güç mücadelelerinin ortaya çıkmasına neden olurlar ve 
inatçı yapıdaki çocukların mizaçları ve öğrenme tarzları ile uyum sağlamazlar.

Daha iyi bir alterna�f var mı peki? Kesinlikle var. Demokra�k yaklaşım, problem çözmede kazan-kazan 
yöntemini ka� ve saygılı bir şekilde uygular ve ye�ş�rme hedeflerindeki başarıları yakalamamızı sağlar. 
Kötü davranışlara bir son verir. Sorumluluğu öğre�r ve en açık bir şekilde problem çözme, saygılı ile�şim, 
güvenilirlik ile ilgili gereken derslerin alınmasını sağlar.  Hepsinden önemlisi, demokra�k yaklaşım, kolay 
öğrenen çocuklarda da, zor öğrenen çocuklarda da işe yarar. Bu yaklaşım, en az zamanda ve en az 
enerjiyle gerçekleşir, ayrıca inci�ci hislere ve  ilişkilerde görülen zararlara ya da  ye�ş�rme sürecindeki 
güç mücadelelerine neden olmaz.

Bu yaklaşımdaki “demokra�k” teriminden kafanız karışmasın, Bununla, kararların oy birliğiyle 
verilmesinden ya da arabuluculukla  problemleri çözmekten bahsetmiyorum. Bu, aynı zamanda 
ebeveyn otoritenizden vazgeçmeniz anlamına da gelmiyor. Bu “demokra�k” teriminin kullanılmasının 
amacı, sınırların nasıl kurulacağını gözünüzde canlandırabilmeniz içindir.

Cezalandırıcı yaklaşım sınırları belirlerken özgürlükleri ve seçim haklarını göz önünde bulundurmaz. 
Aşırı hoşgörülü yaklaşım ise özgürlük ve seçim hakkı sunmasının yanında, sınırları ka� ve net olarak 
belirlemez. Demokra�k yaklaşım, bu iki aşırı uçtaki yaklaşımın arasında bir denge kurmaktadır. Ne çok 
geniş ne de çok kısıtlayıcıdır. Açık ve net belirlenmiş sınırların içerisinde çocuklara seçme hakkı ve 
özgürlük sunmaktadır.

ÇOCUĞUNUZA SINIRLAR 
KOYMADA DEMOKRATİK 
YAKLAŞIM

Demokra�k yaklaşım, rehberlik ve gelişim içinde sağlıklı bir denge kurmaktadır. 
Seçimlere ve öğrenme süreçlerine rehberlik edebilmek için ideal olan açıkça 
belirlenmiş sınırlar içinde yapacakları sağlıklı sınamalar ve araş�rmalar için uygun bir 
ortamın oluşmasını sağlar

Demokra�k yaklaşım, diğerlerinin başaramadıklarını başarır çünkü çok açık ve ne�r. 
Çocuklar bizden duydukları sözlerle içinde güç mücadelesi, kızgınlık, drama gibi iyi 
ile�şimi engelleyen ögeler barındırmayan eylemlerimizi birlikte deneyimlerler. 
Verilen mesaj ve bunun arkasındaki kurallar belirlidir.

Bu inanç, çocukların davranışlarının ve seçimlerinin sonuçlarını deneyimlemelerine 
izin vermenin ve onları bu konuda desteklemenin en iyisi olduğu temeline dayanır. 
Çocuklar, seçim yapabilmeleri ve bu seçimlerin sonuçlarını deneyimlemeleri 
konusunda desteklenir ve gerçekleri bu deneyimlerden öğrenirler.

Öğretme ve öğrenme süreci bir birliktelik içinde sağlanır ve rakip yaklaşımı içermez. 
Ebeveynler, çocuklarına bozuk plaklar gibi verdikleri sözler üzerinde sürekli ısrar 
etmezler. Bunun yanında çocukları işbirliğine zorlamak için bir yargıç, hakem ya da 
polis rolüne bürünmezler. Bunun yerine ebeveynler öğretmen rolünü seçerler ve 
doğal öğrenim süreçlerinde onlara rehberlik ederler. Söz verirken, işbirliğine 
özendirirken, yetenek kazanmalarını sağlarken onlara açık mesajlar verirler ve 
davranışları ile ilgili man�klı, öğre�ci sonuçları takip etmelerini sağlarlar.

Demokra�k yaklaşım, özellikle inatçı yapıdaki çocukların öğrenme tarzlarıyla ve 
mizaçlarıyla harika uyum sağlar. Tutarlı bir şekilde uygulandığı zaman sözlerimizi 
dinlemelerini, daha iyi seçim yapabilmelerini ve daha çok işbirliği yapmalarını sağlar. 
Onların mizaçlarını veya araş�rma tarzlarını değiş�rmez fakat onların, öğrenmeleri 
için gereken verileri daha açık ve anlaşılabilir bir biçimde almalarını sağlar. Bu yüzden 
zor öğrenmeyi ya da kolay öğrenmeyi seçmeleri önemli değildir. Demokra�k 
yaklaşım, çocuğunuz hangi şekilde öğrenmeyi seçerse seçsin, alması gereken dersi 
öğretmeyi başarır.

Şimdi ar�k bize tanıdık gelen kardeş ça�şmasına, demokra�k yaklaşımla bakıldığında 
neler olduğunu bir görelim.
Anne: (Sakin bir ses tonuyla) Çocuklar tar�şmaya ve bağırışlarınıza bir son verin. 
Eminim ki koltuğu paylaşmak için daha iyi bir yol bulabilirsiniz. Peki, bu konuyu 
sakince konuşabilir miyiz?
Erkek kardeş: Ben konuşabilirim.
Kız kardeş: Ben de konuşmaya hazırım.
Anne: Bu sorunu kavga etmeden ve bağırış yaşanmadan başka nasıl ele alabiliriz?
Erkek kardeş: Bilmiyorum fakat ben kendi tara�mda oturuyordum ve o bana tekme 
a�.
Kız kardeş: Hayır, ayaklarını benim tara�ma uza�. Ben çekmesi için uğraşırken o 
bana tekme a�.
Anne: Her birinize on beş dakika koltukta kalma izni vererek bu işi çözebiliriz ya da siz 
çocuklar ayaklarınızı kendi tara�nızda tutarak koltuğu beraber paylaşabilirsiniz. 
Hangisini uygulamak istersiniz?
Erkek kardeş: Ben paylaşmayı seçiyorum.
Kız kardeş: Ben de.
Anne: Güzel seçim. Bu işi başarabileceğinizi biliyorum çocuklar ama eğer koltuk 
üzerine yeni bir kavga daha duyarsam yerde oturmak zorunda kalırsınız.

Annenin ilk yap�ğı, yap�kları davranışı sonlandırmalarını istediğini belirten açık bir 
mesajı onlara vermek�r. Sakin bir sesle, onlardan kavgayı ve bağrışmaları 
sonlandırmalarını ister. İşleri yoluna koyabilme yeteneklerinin olduğunu anlatan ve 
onları doğruca işbirliğine çağıran bir ortam sağlamaya çalışmış�r. Sözleri umut 
vericidir. Mesajı açık, net ve direkt olarak vermiş�r. İki kısa cümle kullanarak saygı ve 
işbirliği ortamı oluşturabilmiş�r.

Bu ebeveyn, problemleri nadiren sinirli ve kızgın bir atmosferde çözüme ulaş�rıyor. 
Bu sayede çocuklarına kendi kızgınlıklarını idare etme yeteneği de kazandırmış 
oluyordu. Konuşmaya başlamadan önce onlara sakin bir konuşma ortamı istediğini 
söylüyordu.

Sakinleşme süreci bir seçim olarak sunuluyor ve bu seçim uygulaması, onların kendi 
sinirlerinin idaresinden sorumlu olduklarını onlara öğre�yor. Eğer engellenme düzeyi 
daha fazla olsaydı sakinleşme süreci bir tercih değil, bir zorunluluk olarak 
sunulabilirdi.

Ebeveyn olarak duygusal kontrolün sağlandığından emin olduktan sonra anneleri, 
onların problemi kendi kendilerine çözebilme yeteneklerini kontrol ediyor. Cevapları 
onların hazır olmadığını gösterdiğinde, onlara içinden seçebilecekleri birkaç çözüm 
sunuyor. Sunulan önerileri kendi başlarına seç�klerinde, çocuklar bu problemin 
çözülmesinin sorumluluğunu üstlenmiş oluyorlar.

Rehberlik dersi, karşılıklı saygı ve beraberlik atmosferinde başladığı düzeyde sona 
eriyor. Bütün hedefler başarılıyor. Anneleri, saygılı ile�şime model olarak ve onların 
kendi başlarına problem çözme becerilerini geliş�rerek kötü davranışı sonlandırıyor. 
Güç mücadelelerine dair bir ça�şma yaşanmıyor. Kimse suçlanmamış ve yalnız 
bırakılmamış oluyor. Gerekmedikçe etkili sonuçlar sağlayacak deneyimleri 
uygulamıyor ama bunun yanında koltuk üzerine kavga etmeyi sürdürürlerse onlara 
yerde oturacaklarını ha�rla�yor. Her iki şekilde de onlara hedeflediği kuralı öğretmiş 
oluyordu.

Kendinizi problemlere bu ebeveyn gibi yaklaşırken görebiliyor musunuz? Eğer 
ile�ğiniz mesajlar, güç mücadelesine ve tar�şmaya girmeden ilk seferde anlaşılsa, ne 
kadar faydalı bir anne baba i olacağınızı hayal edebiliyor musunuz? Bunu 
yapabilirsiniz. Tek 
ih�yacınız olan, biraz yeni 
beceriler edinmek ve 
uygulamakta olduğunuz 
ama işinize yaramayan 
yöntemleri fark 
edebilmeniz.

Demokra�k yaklaşım, 
çocuğunuz hangi şekilde 
öğrenmeyi seçerse seçsin, 
alması gereken dersi 
öğretmeyi başarır.

Sadık DOĞAN
Özel Eğitim 
Sınıf Öğretmeni
Uzman Öğretici
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Bebeklik döneminde ağlayarak isteklerine ulaşmayı öğrenen çocuk bir birey olduğunun bilincine 

vardığında da bu yolu kullanmayı dener. Bu noktada ağlama davranışına nasıl tepki verildiği çok önemlidir. 

Biz ye�şkinler ağlayarak ile�şim kurmadığımızdan çocukların bu yol ile kendilerini ifade etmesini de 

anlamamız zorlaşmaktadır. Bu durum anne babaların üzülmesine, kaygılanmasına ya da sinirlenmesine 

yol açmaktadır. Çocuğun ağlayarak ulaşmak istediği bir durum karşısında ebeveynlerin bağırma, yalan 

söyleme, çocuğun dikka�ni farklı yöne yönlendirme, istediği şeyi yerine ge�rme/verme gibi tutum 

sergilemeleri anlık çözümler için kolaylık sağlasa da uzun soluklu daha büyük problemlere ve davranış 

bozukluklarına yol açabilmektedir. Ağlamayı silah olarak kullanan bir çocuğa istediğini hemen vermek bu 

davranışı pekiş�rmeye neden olmaktadır.

Kaç yaşında olursa olsun çocukların ağlama krizleri her ebeveyni zor duruma düşüren bir durumdur. Hele 

ki bu topluluk içindeyse ara ara yükselen “çocuk bu kadar ağla�lır mı”, “sustursana şu çocuğu” gibi 

söylemler anne-babayı daha da strese sokar ve panik hali başlar. Ebeveynlerin o sırada odaklandıkları tek 

konu çocuklarının susması olur o yüzden çocuklarında gözlem yapmayı ihmal ederler ve nedeni 

araş�ramadan susturma girişiminde bulunurlar. Çevrenin bakışları veya söylemleri zihinde “rezil 

oluyoruz”, “bir susturamadım çocuğu yoksa ben iyi anne-baba değil miyim” düşüncelerinin başlamasına 

neden olabilir. Bu düşünceler büyüdükçe anne-babanın davranışına yansır ve bir anda çocuğa karşı gelişen 

ö�e patlamaları ve tehditlere dönebilir. Böylece durum çocuğun inatlaşmasından çıkıp ebeveyn-çocuk 

arasında inatlaşmalara döner ve daha çıkılmaz bir hal alır.

AĞLAMA KRİZİ ESNASINDA NE YAPILMALI?
Öncelikle sakinliğinizi korumaya çalışın. Çocuk nasıl tepki vermesi gerek�ğini sizden öğrenecek, bu yüzden 

ona örnek olmanız önemli. Sizin de ö�eli davranmanız, işleri daha da zorlaş�rır.

Çocuğun ih�yacının ne olduğunu anlamaya çalışın. Uykusuz mu, yorgun mu, karnı mı aç, hasta mı? 

Giderilmesi gereken bir ih�yacı varsa gidermeye çalışın. Eğer bu tarz bir ih�yacı yoksa ağlaması bitene 

kadar bekleyin, bir şey söylemeyin, sakinleş�rmeye çalışmak pek işe yaramayacak�r. O yüzden siz sakince 

bekleyin. İstediği bir şeyi vermediniz, hayır dediniz diye ağlıyorsa, susturmak için istediği şeyi verirseniz, 

bunu tekrarlama ih�malini ar�rıyorsunuz demek�r. Ya hayır demeden önce düşünün, karşılanabilir bir 

istekse karşılayın ya da bir kez hayır dediyseniz geri dönmemeye çalışın. Ağlaması bi�ğinde, 

sakinleş�ğinde ona sarılın, sevginizi gösterin ve her �rsa�a olumlu davranışlarını onaylayın. Ağladı diye 

onu cezalandırmayın. Ona dikka�nizi verdiğinizi hissetsin ki dikka�nizi çekmek için ağlamaya ih�yaç 

duymasın. Bu durumla baş etmenin ebeveynler için çok zorlayıcı olabildiğini biliyorum, hepimizin az çok 

yaşadığı bir şey bu. Bazen, belki de çoğu zaman, ebeveynler, çocuğa güvenli bir ortam sunmaları 

gerekirken, bir ö�e krizi de kendileri geçirebiliyorlar. Bu noktada bilmeniz gereken şey, bazen bizim için 

bile yönetmesi zor olan yoğun duygular, bu küçük bedenlere ağır geliyor, nasıl baş edeceklerini bilmiyorlar 

ve sizin desteğinize ve soğukkanlılığınıza ih�yaçları var.

KURAL KOYMAKTA ZORLUK YAŞANMASI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Zamanında konulmamış bu kurallar gi�kçe kabul edilmesi zor hale gelir. 

Bu konuda zorluk çeken ailelerin bir uzmandan yardım almaları tavsiye edilir. 

Böylece oyun terapisi eşliğinde, inatlaşan ve ağlayan  çocuklara ev kuralları 

uzman tara�ndan tanı�lır ve zamanla bu kurallar ev dışındaki mekanlar için 

de tanı�larak davranış bozuklukları giderilmeye başlanır.

ÇOCUKLARDA AĞLAMA KRİZİ

Sülbiye BİLGET
Çocuk Gelişimi 
ve Eğitimi Öğretmeni
Uzman Öğretici
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ÖZEL EĞİTİMDE SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI
ÖZEL EĞİTİM İHTİYACININ BELİRLENMESİ
Özel eği�me ih�yacı olan çocuklarımızın aileleri, tanı konma aşamasında bir çok 

sorunla karşılaşmaktadır. Eği�mde erken teşhisin hem çocuk hem de ailesi 

açısından öneminin büyük olmasına rağmen, gerek hastanelerde gerekse aile 

bireylerinin gözden kaçırdıkları ipuçları engelli çocuklarımızın eği�me başlama 

yaşını oldukça gecik�rmektedir. Oysa ki eği�me olduğunca erken başlama ve kri�k 

dönemler çok önemlidir.

Bazı özel eği�m ih�yacı olan çocuklarımız var ki, bunlar ancak okul çağına 

geldiklerinde bir sorunları olduğunun farkına varılıyor. Bu da yine çocuk ilgili, bilgili 

ve sevgi dolu bir öğretmenle karşılaşmışsa özel eği�me yönlendiriliyor. Özellikle 

özel öğrenme güçlüğü adı al�ndaki öğrenme problemleri zamanında ve uzman 

kişiler tara�ndan eği�lmediğinde yaramazlıkla, tembellikle ve dikkatsizlikle 

e�ketlendirilerek toplumdan soyutlanıyor. 

Her şeye rağmen �bbi tanı konulabilmişse, çocuk bu seferde eğitsel 

değerlendirilmesi için Ramların ortaya koyduğu sorunlarla karşı karşıya geliyor. 

Testlerin standardı ülke şartlarına göre düzenlendiğinde bile tes� uygulayan 

uygulayıcıdan, çocuğun o günkü psikolojik durumundan çocuğa refakat eden 

kişinin davranışlarından kaynaklanabilecek olumsuzluklar dikkate alınmadan 

ortalama 10-20 dk teste tabi tutulan çocuk en iyi ih�malle 1 – 2 ayda özel eği�me 

başlayabiliyor. 

Oysa hastanelerde doğumu müteakip doktorlarca �bbi açıdan, çocuk gelişimi ve 

eği�mi birimlerince de eğitsel açıdan yapılacak kapsamlı bir değerlendirme bu 

sorunu büyük bir ölçüde ortadan kaldıracak ve çocuk en kısa zamanda eği�me 

başlayacak�r. 

Hasan AYGÖREN
ÖZEL EĞ. SINIF ÖĞRETMENİ 

UZMAN ÖĞRETİCİ

KÜLTÜR 
ve SPOR 
KULÜBÜMÜZ
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SİZDEN

GELENLER

Merhabalar Arkadaşlar,

Benim adım Yasemin, oğlumun adı da Hamza. Hamza'm benim bu 

dünyadaki en tatlı imtihanım. Ahirette de cennetimin anahtarı diye 

düşünüyorum.

Hamza'nın sıkıntısı olduğunu 5 yaşında öğrendik. Konuşmadığı için 

götürdüğümüz doktordan aslında durumun bizim sandığımız gibi 

olmadığını öğrendik. Çok korkulacak bir şey olmadığı ve eğitimle 

düzelebilecek bir rahatsızlık olduğunu öğrenmemize rağmen yine de 

insan evladı için olumsuz bir şey duyduğunda yüreği sıkışıyor. Biz de 

o şoku atlattıktan sonra ne yapabiliriz araştırmaya başladık.

Doktorumuz özel eğitime gitmesi gerektiğini, konuşamamasının 

sebebinin araştırılması gerektiğini ve zamanla bu sorunun 

geçeceğini anlattı bize. Özel eğitim arayışımız bu şekilde başladı. 

İnternet üzerinden yaptığım araştırmalarda beni çok olumlu 

etkileyecek bir şey bulamadım. Bir çok kurum gezdik. Daha sonra 

eğitime başladığımız bir kurumda sevgili öğretmenimiz kanatsız 

meleğimiz Sülbiye Hocamızla tanıştık. Kısa sürede kendini 

Hamza'ya çok sevdirdi ve biz de onu çok sevdik. Hamza'yı sürekli 

takip altında tutuyor ve haftalık ödevlendirmeler yaparak gelişimine 

büyük katkı sağlıyor. Emeği o kadar çok ki bizde. Hamza her geçen 

gün ilerleme kat ediyor. Çok mutluyum yavrumun ilerlemesi artık 

konuşuyor olması beni çok sevindiriyor. Bir anne olarak attığımız her 

adımda sergilediğimiz başarı bizi daha çok kamçılıyor.

Daha sonra Sülbiye Hocamla birlikte Mavi Denizim ailesiyle tanıştık. 

Gerçekten tam bir aile sıcaklığını bulduğumuz, her derdimizi 

dinleyen, çözüm bulan güzel insanların toplandığı bir eğitim 

kurumu. 

İyi ki varsın Sülbiye Hocam…  İyi ki varsın Mavi Denizim….  

Hepinizden Allah razı olsun.

Özel Bir Çocuğa 

Sahip Olan Sevgili 

Melek Anneler,

Ben 10 yaşında özel 

bir meleğe sahip 

olan bir anneyim. 

Bununla son derece 

g u r u r  d u y a r a k 

Allahımın bize verdiği hediyeden dolayı mutluluğumuzu siz 

ailelerle paylaşmak üzere bu bültende yayınlanmasından ve 

hissettiklerimi ifade etmekten gurur duyuyorum. Özel bir 

çocuğa sahip olmak ne kadar özel, ne kadar güzel bir duygu 

olsa da gerek çocuğumuzu büyütürken, gerek toplumda ve 

çevremizde karşılaştığımız zorluklar karşısında çaresiz 

kaldığımız çok olmuştur. Özel çocuklarımız için kullanılan 

ilaçlar ve verilen eğitimlerden önce gerekli olanın, yavrusu için 

gelecek kaygısı taşıdığı halde dimdik ayakta durabilen bir anne 

ve ona destek olan güçlü bir ailenin varlığı olduğunu bilmenizi 

isterim. Yahya Berk'in eğitiminde bizlere kucak açan sevgili 

Mavi Denizim ailemizin destekleri ve bize kattıkları çoktur. 

Biriktirdiğimiz onlarca anı için onlara teşekkür ediyorum. 

Oğlum Yahya Berk bunu sesli olarak dile getiremeyecek belki; 

onu derste gözlemlediğimdeki mutluluğu, heyecanı, gördüğü 

ilgiden dolayı okulumuzda ve serviste gördüğüm gözlerindeki 

sevinç ve mutluluğu için teşekkürediyorum. Bu aile olarak ta 

bizi çok mutlu  ediyor. 

Hiçbir an pamuk yüzlü melek evladımiçin en iyisini isteyip 

gerçekleştirmeyi, en iyi imkanlar sunup onu el üstünde 

tutmayı, onun için mücadele edip savaşmayıbir an olsun 

bırakmayacağım. Satırlarımı Hz. Ömerin bir sözüyle 

taçlandırarak bitiriyorum. “ Sabır boyun eğmek değil, 

mücadele etmektir.” Seni çok seviyoruz Yahya Berk     

Ablaların, Annen, Baban

Nazmiye Erkek / Yahya Berk’in annesi

Yasemin KÖK / Hamza’nın annesi



Bağımsız hareket edebilen, Sosyal ve özgüvenli,
Okuma-yazma ve problem çözme becerisine sahip,

Kendini ifade edebilen, bireyler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim 
anlayışımız ile çocuklarınızı gönül rahatlığı ile emanet

edebileceğiniz emin eller...


