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Nisan ayı çocuklar ve eğitimciler 

için anlamlı olduğu kadar yoğun 

geçen bir aydır.  23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı dola-

yısıyla okulların çoğunda yoğun bir 

gösteri hazırlığı mevcuttur. Çocuk-

ların dans figürleri, dans giysileri, 

danslarda kullanılacak müzikler, 

provalar eğitimcilerin belirlemesi 

ve uygulaması gereken konular 

arasında. Tabi bir de bunların ço-

cuklara öğretilme aşaması bulun-

maktadır. Geçekten hem 

çocuklar hem de eğitimciler 

için yoğun ve yorucu bir sü-

reç. Sizce bu uygulamalarda 

çocukların görüşlerine baş-

vuruluyor mu? Maalesef bu 

soruya yanıtım olumlu değil. 

Çünkü bu hazırlıkların hiç-

birinde çocuklara karar hak-

kı tanınmıyor. Ülkemizde 

yürütülen 4-6 yaş çocukların 

ve öğretmenlerinin katıldığı 

bir araştırmada „23 Nisan 

Ulusal Egemenlik ve Çocuk 

Bayramı için yapılan dans 

gösterisinde kullanılan kıya-

fetlere ve müziklere kim karar ve-

rir?‟ şeklinde yöneltilen soruya 

hem çocuklar hem öğretmenler 

yetişkinlerin karar verdiğini belirt-

miştir. Çocukların yerine yetişkin-

ler karar verdiği zaman çocuklara 

söz hakkı verilmeyen, söyleneni 

sorgulamadan uygulamak duru-

munda kalmaktadır.  Bu durum 

sanırım bizim kültürümüzde de 

var „Sus küçüğün söz büyüğün‟ 

atasözümüz durumu güzel bir şek-

lide özetliyor.  

Acaba çocukların günün anlam ve 

önemini kavrayabileceği aynı za-

manda eğlenebileceği ve görüşlerini 

ifade edebileceği farklı etkinlikler 

düzenlemek mümkün değil mi? 

Tabi ki mümkün. Çocukların görüş-

leri alınsa, çocuklara 23 Nisan Ulu-

sal Egemenlik ve Çocuk Bayra-

mı‟nda ne yapmak istersiniz? diye 

sorulsa inanın bana çok farklı ya-

nıtlarla karşılaşırız.  Benim merak 

edip sorduğum çocuklardan bazıla-

rının yanıtları ‘Dans olmasın da. 

Belki arkadaşlarım, ailem, öğret-

menlerim pikniğe gidip top oynarız.’ 

‘Hava çok sıcak. Biz hep dans çalı-

şıyoruz. Onun yerine bizim eğlen-

memiz gerekmez mi? Belki farklı 

kılıklara girip istediğimiz gibi dans 

ederiz. Ailelerimiz de bizi alkışlar.’ 

…  Aslında çocukların görüşlerine 

biraz önem vermeyi başarabilsek ve 

onlarla birlikte çalışmalar yapabil-

sek gelişimlerini daha etkili bir 

şekilde destekleyebiliriz.  Bu tür 

sorularla çocukların da görüşlerini 

öğrenip, çocuklarla birlikte bu günü 

planlayabilsek hem bu özel gün 

hem de Çocuk Hakları doğrultu-

sunda uygulamalar yapmış oluruz.  

Çocuk Hakları Bildirgesi‟ndeki 

madde 12 katılım hakkı çocukları 

ilgilendiren konularda görüşlerinin 

alınmasının altını çizmektedir.  Bu 

madde doğrultusunda çocukların 

yaşlarına ve olgunluk düzeylerine 

göre onlara fikirlerinin sorulması ve 

bu fikirlerin uygulamalarda dikkate 

alınması vurgulanmaktadır.  Ço-

cukların görüşlerine önem verebil-

mek için onları birey olarak görme-

ye başlamamız ilk adımı oluş-

turuyor. Çocukları kendini 

ilgilendiren konularda karar 

verme kapasitesine sahip bi-

reyler olarak algılamayı başa-

rabilirsek onları küçük, şirin 

dekoratif ürünler olarak gör-

mekten vazgeçebiliriz. Örne-

ğin 23 Nisan gibi günlerde 

çocukların bir günlüğüne si-

yasi pozisyonlara getirilmesi 

ve yaptıkları konuşmaları ele 

alalım.  Hiçbir konuşma met-

ninin çocukların ağzından 

yazılmadığı ve yetişkinler tarafın-

dan hazırlandığı o kadar belli ki. 

Gerçekten çocukları merkeze alarak 

onlara ne değiştirmek istediklerini 

sorsak birçok şey sıralayabilirler. 

Güvenli oyun alanları, çocuk mer-

kezli eğitim mekânları, gençlik mer-

kezleri, bisiklet yolları benim aklı-

ma gelen bazı öneriler. İnanın ço-

cuklar çok daha yaratıcı ve kendile-

rine özgü şeyler önerebilirler. 

Önemli olan bizim onlarla birlikte 

çalışmaya istekli olmamız. Çocuklar 

için değil çocuklarla birlikte çalışma 

yapacağımız günlere…  

Sevgili Okuyucularımız, Mart ayında    

SİZDEN GELENLER KÖŞEMİZ‟e gönde-

rilen resimler arasında yapılan değerlendir-

mede sergilemeye hak kazanan çocukları-

mız belirlendi. Kendilerini kutlar, hediyele-

rini almak üzere, en geç 3 ay içerisinde, 

Pengu Toys — Ortaköy mağazalarına 

bekleriz. Sizler de aile resimlerinizi bize 

ailemizdergisi@gmail.com e-posta adre-

simizden veya Facebook sayfamızdan gön-

derebilirsiniz.  

Herkese bol şans dileriz… 

Editörden… 

Sevgili okuyucularımız, Nisan ayı diğer 

aylara göre bizim için çok önemli bir aydır. 

Hem 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık 

Günü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik 

ve Çocuk Bayramı  Nisan ayında bulundu-

ğundan dergimizin bu sayısını daha farklı 

hazırlanmak istedik. Bu amaçla hem 

Otizm‟e hem de Çocuk Haklarına yönelik 

yazılar hazırladık. Bunun yanında Sizden 

Gelenler köşesinde aile resimlerinin yanın-

da 23 Nisan ile ilgili resimlere ve otizmli 

çocukların çizdiği aile resimlerine yer ayır-

dık. Hepinize keyifli okumalar dileriz…  
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Özel eğitim kategorileri içerisinde 

özellikle son yıllarda ülkemizde sık 

sık duymaya başladığımız otizm ilk 

kez 1943 yılında Leo Kanner tara-

fından tanımlanmıştır.  

Otizm; bireyin sosyal duygusal geli-

şimini, sözel ve sözel olmayan ileti-

şim becerilerini önemli ölçüde etki-

leyen ve ilk belirtilerinin 3 yaşın-

dan önce görüldüğü nöro-gelişimsel 

bir bozukluktur.  

Otizmin nedeni tam olarak bilin-

memekte ancak yapılan araştırma-

ların bazıları genetik temelli oldu-

ğuna dair bulgular sap-

tamış, bazıları ise çev-

resel faktörlerin neden 

olduğunu savunmuş-

tur.  

Otizm 2006 yılında 150 

çocukta bir, 2012 yılın-

da 88 çocukta bir ve 

2014 yılında ise 68 ço-

cukta bir görülmeye 

başlamıştır. Sıklığı bu 

kadar kısa sürede arta-

rak devam eden otizm 

spektrum bozukluğun-

da erken teşhis ve yo-

ğun özel eğitim programları çocuk-

lardaki gelişimi olumlu yönde etki-

lemektedir.  

Otizm spektrum bozukluğu tanısın-

daki artış tedavi seçeneklerindeki 

artışı da beraberinde getirmekte-

dir. Bu durum ailelerin tedavi seçi-

mini zorlaştırmaktadır. En bilinçli 

seçimi yapmak için karar verecek 

olan kişilerin hangi tedavilerin et-

kili olduğunu anlayabilmesi kanıt-

lara dayalı olan araştırmaları ince-

lemesinden geçer. Bu amaç doğrul-

tusunda 2009 yılında otizmli birey-

lerin eğitiminde hangi uygulamala-

rın bilimsel dayanaklı olduğunu, 

hangi uygulamaların bilimsel daya-

nağa sahip olmadığını ve hangi 

uygulamaların umut vaat ettiğini 

gösteren bir “Ulusal Otizm Raporu” 

hazırlanmıştır. Bu araştırmaya 

göre; bilimsel dayanağa sahip olan 

uygulamalar arasında etkililiği en 

yüksek olan “Davranışsal Uygula-

malar”dır. Bu uygulamalar içeri-

sinde yurt dışında ve ülkemizde 

otizmli bireylerin eğitiminde en 

yaygın olanı “Uygulamalı Davra-

nış Analizi”dir   

Uygulamalı Davranış Analizi 

(UDA) 

Sosyal açıdan önemli olan davra-

nışları geliştirmek için davranışın 

temel ilkelerinin sistematik olarak 

uygulandığı ve davranış değişikli-

ğinden sorumlu değişkenleri ta-

nımlamak için deneysel yöntemle-

rin kullanıldığı bilimdir (Cooper, 

Heron ve Heward, 2007). Kısacası 

uygulamalı davranış analizi davra-

nış değiştirme programıdır. UDA 

eğitimi, bireysel farklılıkları göz 

önünde bulundurarak, bireyi çeşit-

li durumlarda doğrudan gözlemle-

yerek ve ne yapıp ne yapmadığını 

kaydederek o anki becerilerin ve 

ihtiyaçların kapsamlı bir değerlen-

dirmesiyle başlar.  

Uygulamalı Davranış Analizi-

nin İlkeleri 

İncelenen ve değişti-

rilmesi planlanan 

davranışların birey-

ler için ivedi önemde 

ve öncelikli olması, 

ilerlemelerin oluşu-

munu anında belirle-

yebilmek için davra-

nışın kesin ve güve-

nilir bir şekilde ölçü-

lebilir olması, davra-

nış değiştirme süreci-

nin etkili olması ve 

değiştirilmesi hedeflenen davranı-

şın genellenebilir olması uygula-

malı davranış analizinin ilkeleri 

arasında yer almaktadır.  

Uygulamalı Davranış Analizi 

ile Öğretim 

Bir davranışın öğretimine başlaya-

bilmek için önce o davranışı tanım-

lamamız gerek. Davranışı açık ve 

gözlenebilir bir şekilde tanımladık-

tan sonra yazdığımız davranışı 

tanımına uygun olarak kendi öğe-

lerine ayırıp analiz edilir. Yani o 

davranışın nasıl ölçüleceği, nasıl 

öğretileceği, hangi materyallerin 

kullanılacağı ve veri formunun 

nasıl hazırlanacağı önceden plan-

lanır. Yapılan plan doğrultusunda 

öğretime geçilmeden önce çocuğun 

performansı alınır ve 

kayıt tutulur. Öğretime 

geçildikten sonra öğre-

tim sırasında hazırla-

nan veri formları kulla-

nılır. Öğretimin etkili 

olup olmadığını belirle-

mek için ölçme yapılır.  

Çocuktaki gelişim gra-

fikler halinde aileye 

sunulur. Aile çocuğun-

daki gelişimi gözlemle-

yebildiği gibi somut 

olarak nerden nereye 

geldiğini de grafikler sayesinde 

takip edebilir.  

Sonuç olarak bir davranışı ortaya 

çıkaran ve bunun artmasına veya 

azalmasına etki eden çevresel un-

surlar vardır. UDA bu davranışı 

gözlemleyip kayıt tuttuktan sonra 

çevresel unsurları inceleyerek bu 

davranışa nasıl etki ettiğine ba-

kar. Daha sonra 

davranışı ortaya 

çıkaran sebepler 

ortadan kaldırıla-

rak davranışın ger-

çekleşmesini engel-

ler. Davranış orta-

ya çıktıktan sonra 

davranış pekiştirili-

yorsa yani davra-

nışta bir artış göz-

lemleniyorsa bu 

demek oluyor ki bu 

davranışı pekiştiren ve ödüllendi-

ren bir şey var. UDA bunların tü-

münü kullanarak bu davranışı 

değiştirmeye çalışan bir yöntem-

dir. 

Otizm’de Uygulamalı Davranış Analizi  
Özel Eğitim Uzmanı Melodi Canova 
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Ayın Etkinliği: Noktaları Birleştirme ve Boyama 

Sevgili Ebeveynler, çocuğunuzla birlikte yukarıdaki resmi işaretli yerlerden 
tamamlayarak boyayınız.  

facebook.com/AilemizDergisi 

twitter.com/AilemizD 
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ülkemizde bulunmadığını belirterek 

çocukların ve çocuk kalanların çok 

beğeneceğini umduklarını 

söyledi.  

Kitapla ilgili çok yakında 

tanıtımlara başlayacakla-

rını bildiren Dr. Beyoğlu, 

Muhteşem Ben kitabı ile 

yakalanan başarının yeni 

kitap ile devam etmesini 

hedeflediklerini belirtti.  

Ailemiz Yayıncılık uzun süren ça-

baların ardından yeni bir çocuk 

kitabı ile okuyucuların 

karşısını çıkıyor.  

Kitap ile ilgili olarak 

açıklama yapan Dr. Er-

dem Beyoğlu yeni kita-

bın klasikleşmiş  resim-

li bir çocuk kitabı oldu-

ğunu ve İngiltere gibi 

birçok ülkede kolaylıkla 

bulunmasına rağmen 

AİLEMİZ Yayıncılıktan yeni bir resimli çocuk kitabı…  

zenledi. Gön-

yeli Belediye-

si Konferans 

Salonu‟nda 

gerçekleştiri-

len etkinlikle 

ailelerin ka-

tılımı ile se-

vimli çocuklar okumalarını gerçek-

Gönyeli‟de 

faaliyet gös-

teren Minik 

Dahiler Eği-

tim Merkezi, 

okumayı öğ-

renen öğren-

cilerine yöne-

lik Okuma Bayramı  etkinliği  dü-

leştirdiler. Etkinlik, tüm katılımcı-

ların hatıra fotoğrafı çektirmesi ile 

birlikte sonlandırıldı. 

Okuma Bayramı gerçekleştirildi… 

AİLEMİZ DERGİSİ  

REKLAMLARINIZ İÇİN 

 

0548 859 02 20  

ailemizdergisi@gmail.com 

www.ailemizdergisi.com 
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Değerli “Ailemiz” dergisi okurla-

rı, bu sayımızda sizi ve çocuğu-

nuzu ölümsüzleştirdiğiniz anları 

sergilemek için ister küçük ister 

büyük kolay çerçeve yapımı ile 

buluşturmak istedik.  

Çocukların hem el becerilerini 

hem de hayal güçlerini geliştir-

mesine yardımcı olan proje ödev-

lerinden bugün okul öncesi aile 

katılımı etkinliği olan abeslang 

çubuklarından resim çerçevesi 

yapımını işle-

yeceğiz.  

Çerçeve için 

gerekli malze-

meler; 

 Abeslang 

çubuğu,  

 Simli eva, 

 Kurdele,  

 Sim, 

 Çocuğunuzun fotoğ-

rafı, 

 Çerçevenin etrafını 

süslemek istediğiniz 

malzemeler ve 

 Silikon.  

Öncelikle simli evaları 

kare şeklinde kesiniz. 

Ardından evanın etrafı-

na abeslang çubukları-

nı silikon ile yapıştıra-

rak çerçeveyi oluşturu-

nuz. Çerçeveyi asmak 

için arkasına bir kurde-

le yapıştırınız. 

Çocuğunuzun 

fotoğrafını da 

çerçevenin orta-

sına yapıştırdık-

tan sonra artık 

çerçevemiz hazır 

hale geldi.  

Tüm bunların 

ardından çerçe-

veyi çocuğunuzla birlikte süsle-

yebilirsiniz. Hazır eva şekillerini 

yapıştırabilir ve sim ile süsleye-

bilirsiniz. İsterseniz ponpon da 

kullanabilirsiniz veya krapon 

kağıtlarını yuvarlayıp da yapıştı-

rabilirsiniz. Pul ve ip de kullana-

bilirsiniz, tercih sizin :)   

Kolay gelsin… 

Aile İçi Etkinlikler 
Orçun Latifoğlu 

Ayın Masalı: Güneş ile Rüzgar’ın İddiası  

Güneş ise “Az şey değil söyledikle-

rin. Ama lafla peynir gemisi yürü-

mez demiş atalarımız. İstersen bir 

deneyelim bakalım kim daha güç-

lü.” demiş. 

“Tamam! Benim de söylemek iste-

diğim buydu” diye hemen kabul 

etmiş Rüzgar. 

“Şu yolda giden adamı görüyor mu-

sun?” demiş Güneş. “Sırtında kalın 

bir palto var. Şimdi paltosunu çı-

kartmayı deneyelim. Bakalım kim 

kazanacak.” 

Rüzgâr delice esmeye başlamış. 

Giderek fırtınaya dönüşerek, döne 

Bir sabah Güneş Rüzgar‟la sohbet 

etmeye koyulmuş. Ama “Keşke hiç 

konuşmasaydım” diye de pişman 

olmuş Güneş, çünkü Rüzgar ken-

dini beğenmiş, hırçın ve kavgacıy-

mış. Kiminle konuşursa konuşsun 

hemen tartışmaya başlar, kavga 

çıkarır ve karşısındakini aşağılar-

mış. Bu kez de öyle olmuş. Kendi-

siyle dostça sohbet etmek isteyen 

Güneş‟e yüklenmiş: 

“Sen böyle gökyüzünün ortasında 

bir o tarafa bir bu tarafa gidip 

gelmekle büyük olduğunu hiç 

sanma. Ben senden çok daha bü-

yük ve güçlüyüm!” demiş. 

Güneş‟in tartışmaya girmeye hiç 

niyeti yokmuş, ama sormadan 

edememiş. “Sen benden güçlü 

olduğun sonucuna nasıl varıyor-

sun?” demiş. 

“Nasıl mı varıyorum?” diye ho-

murdanmış Rüzgâr, “Sen bütün 

gün yukarıda gezer, sağa sola gü-

lümsersin. Ben ise istersem tozu 

dumana katar, önüme geleni iste-

diğim yere sürükler, istersem bo-

ğarım. Bana karşı kimse direne-

mez.” demiş. 

döne esiyor, yoluna devam etmek 

isteyen adamın paltosunu sırtın-

dan almaya çalışıyormuş. Ama 

Rüzgar hızlandıkça ve hava soğu-

dukça adam paltosuna daha sıkı 

sarılıyor, Rüzgar‟a karşı direniyor-

muş. Rüzgar kasırgaya döndüğün-

de, adam bir ağacın kovuğuna sak-

lanmış. Sonunda Rüzgar pes et-

mek zorunda kalmış. 

Sıra Güneş‟e geldiğinde hiç zor 

kullanmamış. Giderek daha çok 

sıcaklık yaymış, hava ısındıkça 

ısınmış. Hayvanlar saklandıkları 

yerlerden çıkıp derin bir nefes 

almışlar, Rüzgar‟ın devirdiği 

çiçekler başlarını dikleştirmişler. 

Yolcu da saklandığı kovuktan 

çıkmış. Hava iyice ısındığı için 

adam paltosunu çıkarıp eline 

almış ve neşe içinde yoluna de-

vam etmiş.  

Güneş gülümseyerek Rüzgar‟a 

bakmış. Onun zorla yaptıramadı-

ğını, güler yüzle başardığı için 

mutluymuş. Herkesin mutluluğu 

Güneş‟e de sevinç veriyormuş.  

Rüzgâr ise iddiayı kaybetmenin 

verdiği kızgınlığı dindirebileceği 

başka bölgelere esip gitmiş. 
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Sinema 

Maşa ile Koca Ayı 2  

Maşa isimli küçük kızın 

sirkten kaçan Mişka isimli 

sevimli ayı ile arasında 

geçen keyifli maceraları konu alan animasyon, 

geçtiğimiz yıl beyaz perdeye taşınmasının ardından 

çocuklar tarafından 

yoğun ilgi görmesi 

üzerine devam filmi 

ile karşımıza çıkıyor.  

Birçok çocuğun ve 

erişkinin severek 

izlediği ve ilk kez 

2 0 0 9  y ı l ı n d a 

t e l e v i z y o n 

e k r a n l a r ı n d a 

başlayan animasyon 

d i z i s i  ş i m d i 

Türkiye‟nin ünlü 

Youtuber‟larından 

Enes Batur gibi 

ünlülerin katkıları 

ile Maşa ile Koca Ayı 

— Sonsuz Arkadaşlık 2 animasyon filmi ile 

karşımıza çıkıyor. Maşa ve onu her zaman koruyan 

Koca Ayı‟nın keyifli maceralarını konu alan 

animasyon 20 Nisan tarihinde vizyona giriyor.  

Oyuncak 

Farkı Bul 

Ç o c u k l a r d a k i  d i k k a t 

fonksiyonu zaman içerisinde 

olgunlaşarak gelişmektedir. 

Çocuklar giderek basitten karmaşığa doğru, daha çok 

dikkat gerektiren görevleri 

başarı ile yerine getirmeye 

başlamaktadır. Bunlar bazen 

oyunlara da yansımaktadır. 

Ö r n e ğ i n  a v u ç  i ç e r i s i ne 

s a k l a d ı ğ ı n ı z  b i r  o b j e y i 

çocuğunuzun kolaylıkla bulması 

hem onu hem de sizleri mutlu 

etmektedir.  

Çocuğunuzun dikkat becerilerini 

geliştirmesine sizler de katkıda bulunabilirsiniz. 

“Farkı Bul” oyunu içerisinde 

bulunan kartlar sayesinde 

çocuğunuzun dikkat fonksiyonun 

gelişimine olumlu katkıda 

bulunurken aynı zamanlar sizinle 

birlikte keyifli vakit geçirmesine 

de olanak sağlayacaktır.  

Sizin İçin Seçtiklerimiz 

Kitap 

Bremen Mızıkacıları 

Yazar: Grimm Kardeşler 

Daha önceden “Kurt ve Yedi 

Keçi Yavrusu” ve “Rapunzel” gibi masalları yeniden 

ele alarak resimli bir şekilde 

okuyucularla buluşturan 

Yapı Kredi Yayınlarından 

yeni bir masal kitabı.  

Sahipleri tarafından kötü 

davranılan hayvanların bir 

araya gelmesini konu alan 

masal bu kez Kamuran 

Şipal‟in çevirisi ve Seçil 

Çokan‟ın resimleriyle 

okuyucuları ile buluştu.  

Kitapta Grimm Kardeşler‟in unutulmaz masalı 

“Bremen Mızıkacıları” ezilen, dövülen, aşağılanan 

bir eşeğin, köpeğin, kedinin ve horozun güçlerini 

birleştirdiklerinde hayatlarının nasıl değiştiğini 

anlatıyor.  Yapı Kredi Yayınları tarafından ilk kez 

2016 yılında basılan kitap 2018 yılında üçüncü 

baskısını yapmıştır. Kitap, 32 sayfadan oluşmaktadır.  

Tel: 0392 365 58 00 

wwww.cinemallcinema.com 

Facebook: cinemall  

Twitter ve Instagram: Cine_mall 




