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Açış Konuşması 
 

Uzm. Psk. Oğuz Burak İsmanur 
Otistikler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 
Bu yıl sekizinci kez düzenlediğimiz sempozyumumuza hoş geldiniz! 
 
Bilimsel düşünce ve kavrayışı önemsiyoruz. Ürettiğimiz işlerde attığımız her adımı 
bilerek ilerlemek, akılcı müdahalelerde bulunabilmek ve yönümüzü, doğrultumuzu 
kaybetmemek için bu kavrayışa ihtiyacımız var.  

 

I. Engellilik alanında Türkiye’de durum ne? 

Sempozyuma başlarken Türkiye’de engellilik kavramına kısaca hayıtlamak gerekir diye 
düşündük. Engelliliğin yaşanışı, algılanışını ve ilgili konuları hatırlatacak birkaç cümle 
etmek gerekir. 
Türkiye’de 10 milyonu aşkın engelli birey var. Kronik fiziksel ve ruhsal hastalıklara 
sahip bireyler dahil olmak üzere otizm de bu istatistiklerde yer alıyor. Rakamlar bize 
söylüyor ki tahminen yarım milyon ve/veya bunun biraz üstünde bir sayıda bireyin bir 
gelişimsel bozukluğa sahip olduğunu biliyoruz. En yakınları olan ebeveynlerini de 
sayarsak en az bunun iki katı kadar insanın var olduğunu tahmin edebiliriz. Kabaca 
rakamlara bakıldığında dahi oldukça geniş bir kesimin engelliliğin bu halinden 
etkilendiğini görebiliriz.  
Peki, bu kesimde yer alan insanların yaşamında neler oluyor? Bugün burada bulunan 
hemen herkes biliyor ki halledilmeyi bekleyen onlarca başlıkta eksikler, yanlışlar ve 
sorunlarla karşı karşıyayız. Bunca geniş bir kesimi ilgilendiren sorunlar dizisi neden 
ülkenin gündeminde hak ettiği yeri almıyor olabilir? Bunu kendimize sorarak 
başlayalım. 
 

II. Otizm 

Otizmin birçok yönüyle anlaşılması zor bir olgu olduğunu her yerde okuyoruz. Engellilik 
başlığı altında (dilerseniz buna ruhsal-gelişimsel bozukluk deyin) bilinmezi en fazla 
olanlardan biri olsa gerek otizm. Bugün nedenleri arasında birçok sebebin karmaşık bir 
süreçle bir araya gelerek tabloyu oluşturduğunu bilebiliyoruz. Genetik, nörolojik ve 
erken dönem psikolojik-duygusal sebeplerin, birtakım çevresel faktörlerle birleştiğinde 
otizm ve/veya benzeri tabloların oluşabildiğini biliyoruz. Bu konudaki kuramsal 
yaklaşımların henüz hiç birinin diğerine üstünlüğü kabul edilememiş olsa da otizm 
konusunda yapabileceklerimizin neler olduğu hakkında daha geniş bilgi ve deneyime 
sahibiz.  
Baştan söylemekte fayda var: Otizm ve bu spektrumdaki gelişimsel aksamalar için erken 
tanı ve tedavi çalışmalarının vakit kaybetmeksizin başlatılması gerekiyor. Buna paralel 
olarak mutlaka aile-ebeveyn desteği tedavi programında yer almalı. Bu gereklilikleri 
artık daha çok konuşur olduk ve aksi yönde düşünceye pek rastlamıyoruz. Ne güzel! 
Peki, ama hangi yaklaşımlarla verilecek bu destekler, hangi bilgiler ışığında yürütülecek 
bu çalışmalar? İnsan doğasını akla en uygun ve tutarlı bir biçimde açıklayan bilimsel-



kuramsal yaklaşımlarla elbette. İnsanın en temel ihtiyaçlarından biri olan “ilişki” ihtiyacı 
ruhsal hastalıkların tedavisinde çok değerli bir araç olarak uzmanların dikkatini daha 
fazla çekiyor son yıllarda. 
 
 “İlişki” derken neyi kastediyoruz? Gelişimsel aksamalar çok temel olarak bir başkasıyla 
ilişkideki aksamalarla kendini gösteriyor. “Ben oluşumu” gelişim açısından çok kritik bir 
evrede (mesela 0-1 yaş aralığında) bir sebeple ve bir aşamada aksamaya uğruyor. Bu 
aksama(lar) ilerleyen yıllarda, uygun ve nitelikli müdahalelerle ele alınmadığında, tablo 
daha da karmaşık hale geliyor. Önce bireysel düzlemde, sonra aile düzleminde… Belki eş 
zamanlı olarak ve el ele yürüyen bir biçimde toplumsal düzlemde de defektler meydana 
geliyor. Bebek kendini ayrı bir varlık olarak duyumsamaya başlayamadan, söz öncesi 
dönemde, kaotik bir iç dünyada, psikotik bir yaşamın içine hapsoluyor. Annenin veya 
bakım verenin bu kaotik ve yoğun kaygılı hali travmatik bir şekilde geçirdiğini tahmin 
edebiliriz. Diğer ebeveyn baba da bu travmadan payını bir şekilde alırken aksama önce 
geniş aile sonra diğer toplumsal ilişkilerde damgalanma, dışlanma gibi ağır sonuçları 
olabilecek bir süreçle işliyor. Ve sonuç: İçinden çıkılamaz gibi görünen karmaşık bir 
tablo ortaya çıkıyor. 
 
Klinik çalışmalardan da biliyoruz ki burada “ilişkiler” bozulmakta. Onu yeniden 
iyileştirecek olan da yine ilişkiler olmalıdır. Yüz yılı aşkın birikimiyle psikodinamik 
yaklaşımların bize bıraktığı miras bu konuda elimizi güçlendiriyor. Bebeğin ruhsal 
dünyasını bu kadar detaylı- tutarlı bir biçimde incelemiş ve epeyce kuramsal bilgi 
biriktirmiş olan psikodinamik teoriler bize anne-bebek ilişkisi ve bu ilişkide ortaya 
çıkanları (aksamalar da dahil olmak üzere) ele alabilme şansı veriyor. Yani özetle şunları 
söyleyebiliriz: Otizmin genetik belirleyicilerini henüz tam olarak anlayamamış olabiliriz. 
Nörofizyolojik açıdan otizmin doğasını anlamaya henüz daha çok vakit olabilir. Ama 
psikososyal açıdan ne yapacağımız açıktır. Yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen, 
çocuğun gelişimini bir özneleşme sürecine doğru evriltebileceğimiz sosyalleşme-
bağımsızlaşma odaklı tedavi programlarına ihtiyaç var. Ve bunlar yeni keşifler gerek 
duymayacak kadar kolay da sağlanabilir.   
 
Bütün bunları sağlamak için elbette ki bir sağlık politikasına ihtiyaç var. Ülke çapında 
eşitlikçi bir anlayışla tüm gelişimsel farklılıklar için ücretsiz tedavi, eğitim, danışmanlık 
ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilebilir olması için bütünlüklü bir sağlık politikasına 
ihtiyaç var.  
 
 

Bir halk sağlığı problemi olarak otizm 
Otizm de şizofreni ve bipolar bozukluk gibi diğer ağır ruhsal hastalıklara benzer biçimde 
toplumun geneli tarafından basmakalıp düşünce ve önyargılarla algılanmakta. Yine 
klinik çalışma ve gözlemlerimizden biliyoruz ki bu önyargı ve düşünceler çoğu zaman 
sahipleri tarafından acıma benzeri duygu ve tutumlarla yumuşatılmakta, farklı olana 
karşı duyulan doğal korku hissi perdelenebilmektedir. 
Kendinden farklı olanı görmezden gelmek, dışlamak “normal” denilen toplum kesimleri 
için kendi gelişim süreçleri açısından travma yaratıcı bir etki olarak görülmelidir. 
Damgalayıcı tutumları olan bireylerin çoğaldığı bir toplumda gelişmişlikten söz etmek 
mümkün olmayacaktır. Gelişimsel bozukluk tanısı olan bireylerin bir nüfus bölmesi 
olarak üret(e)meyen bireyler olmasının topluma maliyeti sanılanın çok ötesindedir. 
Yaşanan acının maliyetini hesaplamak elbette mümkün değildir ancak maddi ekonomik 



açıdan dahi maliyeti çok yüksektir. Bu maliyetleri düşürmek ciddi bir sosyal politikanın 
oluşturulması gerektiğini düşündürüyor. 
 
Huzurlu bir toplumsal yaşam için ruhsal hastalıklar ve otizme bakışın da değiştirilmesi 
yönünde çalışmanın gerektiğini vurguluyoruz her fırsatta. Toplumda farklı olanın, 
hakkını savunacak araçlardan yoksun olanların sesi olmak gelişkinlik göstergesi 
olduğunu düşünüyoruz. Bugün burada bu yönde bir değişimin yollarını aramak için de 
toplandık. 
 
Evet, ruhsal hastalıklar ve gelişimsel bozuklukların ele alınması sadece hastaların tedavi 
ve eğitimini organize etmekten ibaret değil. Toplumun, yani hepimizin, üzerine düşen 
sorumluluklar olmalı. Otizm hakkında başlatılan kampanyalar, uyarıcı yazı ve afişler, 
farkındalık günleri ve etkinlikler bunun için yapılıyor.  
 
Ancak ne yazık ki bu kadarı yetmiyor! Biraz daha fazlası gerekiyor. Devlet denetimi ve 
güvencesiyle sürdürülen, herkes için eşit, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler; güncel 
bilimsel bilgiyle uyumlu, yenilikçi ve dinamik bir biçimde yürütülmelidir. Tüm bunlar 
sahip olduğumuz en büyük organizasyon olan devletin anayasada da belirtilen 
yükümlülükleri zaten. Biz sivil toplum örgütleri olarak bu yükümlülükleri ancak 
hatırlatabilir, gerekli destekleri sağlamak ve elimizden geleni yaparak bu sürecin bir 
parçası olabiliriz. Otizm alanında ülkemizde bu amaçla kurulan bazı yapılar da mevcut. 
Peki, o halde neden hala çok büyük sorunlarımız olduğundan söz ediyoruz? 
 

III. Otizm Dernekleri Federasyonu’nun faaliyetleri ve aksamalar  

Otizm alanında faaliyet gösteren dernekler birkaç yıl önce güç birliği yapmak ve 
etkilerini arttırmak amacıyla kısa adı ODFED olan Otizm Dernekleri Federasyonu çatısı 
altında toplandılar. Otistikler Derneği de bu oluşumun kurucu üyelerinden biri…  
Birlikte hareket etmek çok önemli elbette ve hatta ilk bakışta kulağa hoş gelse de çeşitli 
zorlukları da beraberinde getiriyor. Toplum olarak birlikte hareket etme, bir işin parçası 
olma ve üzerimize düşen görev ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirme konusunda 
çok başarılı olduğumuz söylenemez. Ülkemize şöyle bir göz attığımızda görebiliriz ki 
nerede kolektif bir çaba var, orada onun önüne set çeken birtakım engeller vardır. 
Birlikte hareket etmeyi, bir bütünün parçası olmayı nedense kolay kolay beceremiyoruz. 
Ya her şeyi kendimiz yapalım, halledelim istiyoruz ya da olmuyorsa o halde hiç 
yapmayalım noktasına savruluyoruz.  
Otizm konusunda da durum pek farklı değil. Onlarca sivil toplum örgütü canla başla 
çalışıyor. Ancak ortak ihtiyaç ve dertlerimizi güçlü bir şekilde anlatacak noktaya 
varamıyoruz çoğu zaman. Otistikler Derneği bunu aşmanın hazırlıklarını da yapıyor. 
 

IV. Otistikler Derneği neler yapıyor? 

Yirmi yılı aşkın tecrübesiyle Otistikler Derneği görece uzmanlaştığı erişkin yaşta farklı 

gelişen bireylerin eğitim, tedavi ve rehabilitasyonunun yanısıra son yıllarda, erken tanı 

ve müdahale konusuna daha çok enerji ayırmaktadır. 

Uzun yıllardır sürdürülen Alternatif Gelişim Projesi adı verdiğimiz çalışmanın (ki bugün 
bazı ayrıntılarını duyacaksınız) bugünün koşullarında artık bir alternatif olmaktan 
çıktığı “olması gereken” noktasına geldiğini söyleyebiliriz. 



Dostlarımızdan, farklı sivili toplum örgütlerinin yöneticilerinden, klinisyenlerden 
eğitimcilerden çok sıkça duyduğumuz şu oluyor: “Bu çocuk-genç için yapılacak her şey 
yapıldı. Yıllarca yoğun eğitim aldı. Ama sosyal alanda hala büyük bir yetersizliği var.” 
İlerlemiş yaşta birçok otizmli birey için gerekenin yapılmadığına kanaat getirilmiş 
oluyor maalesef. Otistikler Derneği olarak bu geç kalınmışlık haline son verebilmenin, 
insanlarımızı bu konuda uyarabilmenin yollarını arıyoruz. Her durumda başarılı 
olduğumuz söylenemez.  
Nasıl mı başarılı olabiliriz? 
Dernek olarak bugün burada bulunan sizleri de çalışmalarımızın bir parçası olmaya 
davet ederek belki de… 
 

i) Kamuoyu çalışmaları 

Otistikler Derneği kamuoyu çalışmalarını “farkındalık”, “bilinç” ve “duyarlılık” 
kavramlarıyla formüle ediyor. Bir olgunun varlığından haberdar olmamızın (farkındalık) 
yeterli olamayacağını, o olguyla ilgili bir bilince varmanın farkındalıktan daha gelişkin 
bir zihinsel durum olduğunu vurguluyoruz. Duyarlılık ise hayatın her alanında ve her 
zaman bir başkasının varlığını hissederek, bilerek ve kendimizi buna göre organize 
edebilme anlamına geliyor. Sadece benim için anlayışı yerine hepimiz için yeteri kadarı 
anlayışını savunuyoruz.  
Nisan ayında kamuoyunun otizm konusunda hareketliliğinin çok arttığını ancak bunun 
çoğu kez farkındalık düzeyinde kaldığını görüyoruz. Halbuki o Nisan ayında görüp 
duyduklarımız bizi değiştirmeli, bir bilince varmalıyız. Türkiye’de otizm olgusunun nasıl 
algılandığı, ne durumda olduğunu gerçekten bilmek gibi… bunları hissedebilmek ve 
acımak, şikayet etmek veya sadece üzülmek yerine uğraşların bir parçası haline gelmek 
ve varolan durumu değiştirmek gibi… 
Dernek yayınlar da çıkartıyor. Broşürler, bültenler hazırlıyor. Seminerler, paneller 
düzenliyor. Sosyal medyada etkin bir şekilde varolmaya gayret gösteriyor. Bilimsel 
platformlarda sözünü ettiğimiz bilinç ve duyarlılığı yaymak için fırsatları 
değerlendiriyor. Lise ve üniversitelerde, gençlerle otizm hakkında bilinç geliştirme ve 
duyarlılığı güçlendirme adına çalışmalar yapıyor. Yeni projeler üretmek için 
araştırmalar yapıyor. Maddi kaynaklarını arttırmak için çalışıyor. Sanatçılarla birlikte 
çalışıyor. Sanatın yaratıcı işlevini; terapötik etkinin yanısıra tükenmeye karşı korunma, 
yeni projeler üretme ve zorlukları aşma yönünde bir araç olarak kullanıyor. Tüm bu 
çalışmalar “farklı olanla birlikte yaşama” diye özetlediğimiz bir bakış açısını toplumsal 
düzlemde yerleştirme amacı taşıyor. Bunu da “benden sonra çocuğum ne olacak” 
sorusunun yarattığı acıyı dindirmek için… 
Evet, bunları yapıyoruz. Epeyce gelişmiş işlerden bahsediyoruz ama bazen de çok basit, 
dışarıdan bakıldığında kolayca hallolabilecek, bazı sorun başlıklarında başarısız 
oluyoruz. Bir şeyler ters gittiğinde faturayı fazlasıyla kendimize çıkartmak gibi bir 
özelliğimiz olsa da aslında sebep çoğu zaman daha basit oluyor: Ne yazık ki yeterli insan 
kaynağına sahip değiliz! Sahip olsak da gönüllülük anlayışımız toplumun engelliye bakışı 
konusundaki önyargılar ve basmakalıp düşünceler sebebiyle kesişmeyebiliyor. Bunları 
aşabilmek için çok yoğun gönüllü eğitimleri, süpervizyonlar ve ekipler yetiştirmek için 
uğraşlar veriyoruz. Maddi kaynakların kısıtlılığına rağmen…  
 

ii) Hizmet modelleri ve öneriler 

Otistikler Derneği uğraştığı sorun alanlarında bazı hizmet modelleri de geliştiriyor. 
Erken tanı ve müdahale, psikososyal destek, ebeveyn-aile çalışmaları, istihdam gibi 



uzmanlık gerektiren konularda donanımlı ve belli düzeyde bir deneyime sahip. Bu 
deneyimlerin temellerinin Türkiye’de henüz otizmin çok da iyi bilinmediği dönemlerde 
atıldığının altını çizmemiz gerekir. Yıllar içinde deneye yanıla, biriktire biriktire otizm ve 
farklı gelişenler konusunda özel bir tarza sahip oldu Otistikler Derneği. Yurtdışından 
kopyalanmış çalışma biçimlerini değil, onlardan ilham alan ve ülkemiz koşul ve 
ihtiyaçlarına uygun, özgün bir çalışma anlayışıyla yaratıcı yöntem ve teknikler bütünüyle 
çalışıyoruz. Örneğin aile çalışmalarında ebeveynlerin zorluklarını ele alırken asla bir 
İsveç ya da İngiltere’deki uzmanın karşılaşmayacağı başlıklarla karşılaşıyor Türkiye’deki 
uzmanlar. Bu gibi sorunlara özel çözümler üretmeyi misyonumuz olarak görüyoruz. 
İstihdam ve üretime katılım başlıklarında ise ülkemiz koşulları hukuki yetersizlikler ve 
açmazlar sebebiyle zorlu mücadele yollarında yürümemiz gerekiyor. Psikososyal destek 
çalışmaları mesela; gündüz ve yatılı programlar, uğraş atölyeleri özel eğitim, fiziksel 
gelişim ve sağlık, bağımsız yaşam, sosyoduygusal gelişim gibi bir dizi önemli başlıkta iyi 
yetişmiş, sağlam kuramsal temeli olan profesyonellere ihtiyaç duyuyoruz. Farklı 
disiplinlerin bir arada çalışabildiği tedavi ve gelişim ortamları tasarlıyor ve oluşturmak 
için kısıtlı imkanlarla çabalıyoruz. 
 

iii) Bilimsel duruş ve bakış açısı   

Otizm gibi çok bilinmeyenli bir olguyla çalışmak çoğu zaman karanlıkta yol almaya 
benziyor. Otistikler Derneği karanlıkta yönünü bulamıyor değil. Dolayısıyla bazı 
denemelerin ne anlama geldiğini, bilimsel açıdan değerlendirme konusunda titizlik 
gösteriyor. Projelerinde bilimsel duruş ve anlayışı olmazsa olmazların başına yazıyor. 
Örneğin son günlerde kamuoyunda aşıların otizme sebep olduğuna ilişkin asılsız bilgiler 
yeniden gündeme geldi. Yeniden yükselişe geçen aşı karşıtlığı sebebiyle salgın 
tehlikesine yol açtığı ülkemizde bu türden tek bir suçlu neden arama anlayışının alıcısı 
da ne yazık ki çok oluyor. Benzer bir bağlantı beslenme ve otizm arasında da 
kurulabiliyor. Ancak biliyoruz ki bugüne dek yapılan ciddi bilimsel çalışmalarda, ne 
aşının otizme sebep olduğu ne de çeşitli diyetlerin otizmin tedavi ettiği görülmüştür. 
Bazı tekil ya da yetersiz kriterlere sahip çalışmalara dayanılarak yapılan tiraj arttırıcı 
haberlere kuşkuyla yaklaşmak gerektiğini düşünüyoruz. Gazetelerin köşe yazılarında ya 
da başlıklarında büyük puntolarla “otizmin nedeni bulundu”, “sebebi aşılarmış”,  “çaresi 
bilmem ne diyetiymiş” ya da “binlerce otizmli çocuğu iyileştirdi” gibi sansasyonel 
haberlere kulak asılmamasını tavsiye ediyoruz.  
 

iv) Sempozyumu neden yapıyoruz? 

Bu sempozyumu yapıyoruz çünkü, otizm ve benzeri gelişimsel bozukluklar hakkında 
asılsız bilgi ve kulaktan kulağa yayılanlardan arınmak, sadece gerçeği ve akılla 
kavranabilen gerçeği anlayabilmek için buradayız. Çünkü toplumsal bilinç ve duyarlılığı 
ancak ve ancak bilimsel bakış açısıyla geliştirebiliriz.  
 
Dr. Tolga Binbay’ın 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yazdığını bir 
yazıdan alıntı yaparak bitirmek istiyorum: 
 

"Otizm sosyal ilişkilerde rehabilitasyonun gerektiği çok boyutlu gelişimsel bir sorun. 
Çok boyutlu olunca da çok boyutlu olarak ele alınması gerekiyor. İlaç tedavisinin 
yeri kısıtlı ve durumun kendisinden ziyade yaşanan ikincil sıkıntılara yönelik. 
Rehabilitasyon, sosyal iyileştirme gibi hizmetlerin önemli bir kısmını özel sektör 



üstlenmiş durumda. Kamunun yetersizliğini ise genelde aileler üstleniyor ve 
örtüyorlar. Bu uzun soluklu yalnızlığı genelde aileler sırtlanıyor. 
Hâlbuki durumun erken fark edilmesi çok önem taşıyor. Okul öncesi, hatta ilk bir iki 
yıl içindeki değerlendirme ve rehabilitasyon yaşam boyu sürecek etkilere sahip. Bu 
nedenle otizm ya da bu tür gelişimsel aksamalar kolektif bir müdahale 
gerektiriyor." 

 
Kaynak: http://haber.sol.org.tr/yazarlar/tolga-binbay/otizm-buyuk-bir-hizla-artiyor-mu-233618  

(Erişim: 07.04.2018) 

 
 
Bilimsel, akılcı, bütüncül ve kolektif çalışma gerekliliğini vurgulayan bu pasaj Otistikler 
Derneği’nin yıllardır savunduğu bakış açısıyla son derece uyumludur. 
 
Gün boyunca, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların içerikleri ve bazı örnekleri dinleme fırsatı 
bulacağız. Sadece derneğimizin çalışmalarını değil konuk konuşmacı uzmanların da 
sözlerine kulak vereceğiz. En önemlisi tüm bunları hep birlikte tartışma şansı bulacak 
olmamız. 
 
Dr. Binbay’ın da belirttiği gibi kolektif bir anlayış ve müdahale için buna ihtiyacımız var. 
Umuyoruz ki bilincimizi ve duyarlılığımızı arttıracak bir gün geçireceğiz birlikte. 
 
Dayanışma duygularımızın güçlenmesi dileğiyle tekrar hoş geldiniz diyor ve yönetim 
kurulumuz adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 
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Yetişkinlik Çocukluğu da Barındırıyor 
 
Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar 
 
Otistikler Derneği olarak sekizinci sempozyumu gerçekleştirmenin anlam ve heyecanı ile 
başlamak isterim. Başladığımız günden bu yana hiç aksamadan her yıl birsempozyum 
gerçekleşmiş olması sivil duyarlılığımız ve üstlendiğimiz misyon için umut vericidir. 
Otizmin henüz duyulmadığı yıllarda 90’lı yılların başında tanıştığımız bu kavram, 
giderek ilgi çekici bir tanınırlık kazandı. Otizm kavramı, otistik bozukluk, ‘otizmli’ 
teriminin çıkışı, kavram ve terimlerle ilgili pek çok tartışma ve hatta kargaşaların 
yaşanması, durumun anlaşılmasındaki güçlüğü gösteriyor. Bu sadece bizim ülkemizde 
değil, dünyada da böyle. Gerçek olan şu ki; otizm, henüz sırları tam olarak çözülebilmiş 
bir tablo değildir. Bizler, Otistikler Derneği’nde birçok projeyi yürütmekte olan 
profesyoneller, yıllar içinde biriktirdiğimiz gözlem ve deneyimlerimizi camia ile 
paylaşmaya çalışıyoruz. Sempozyum programımızı meslektaşlara, alanda çalışan 
profesyonellere, psikologlara, pedagoglara, eğitimcilere ve ailelere açık ve ücretsiz 
olarak düzenleyişimiz bu konudaki uygulama ve görüşlerimizi görüşlerinize açma ve 
tartışma zemini yaratmak arzumuzdandır. Otizm; tıp bilimleri, psikoloji, psikanaliz, 
eğitim bilimleri başta olmak üzere disiplinler arası araştırma ve düşünmeye, yeni 
hipotezler geliştirmeye açık bir durumdur. Rastlanma sıklığında görülen artış bu ihtiyacı 
daha da çok düşündürmektedir. 
 
Bu sempozyumdaki konuşma başlığımı hepimiz için, tüm insanlık için var olan bir 
gerçeklikten yola çıkarak oluşturdum. Evet, yetişkinlik çocukluğu da barındırıyor.  İnsan 
gelişimi;bedensel, sosyal ve ruhsal, bilişsel gelişim ve dil gelişimi olarak 
tanımlayabileceğimiz alanlarda paralel bir ilerleme ile oluşuyor. Hepimiz, bugünümüzü 
düne de borçluyuz. Bebeklik ve çocukluğumuzdaki gelişim birbiri üstüne inşa olan 
yapılanmalarla bizi bugüne, yetişkinliğe getiriyor. Tabi ki yetişkin olmak ve erişkin 
olmak aynı anlamı taşımıyor. Bebeklik, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik biraz yaşlara 
işaret eden bir sıralama iken her biri içinde aynı zamanda ruhsallığı, yani sosyal, 
duygusal ve bilişsel ilerlemeleri de işaret ediyor. Erişkinlik, yetişkin yaşa gelinmiş ve 
aynı zamanda erişkin ruhsallığına ulaşmış olmaya gönderme yapan bir terim olarak 
çıkıyor karşımıza. Bizler, derneğimizde yürüttüğümüz projelerde otizmi gelişime dayalı 
bir formülasyon ile tanımlamakta, çalışmalarımızı gelişimsel aksamaların onarımı 
yönünde planlamaktayız. Ele alınan olguların, ruhsal ilerleme ve özneleşme yönünde 
gelişmeleri hedeflenmektedir.Çalışmamızda psikodinamik kuramsal prensipler temel 
alınmakta, oyun ve ifade gücünden yararlandığımız uygulamalar ile yol alınmaktadır. 



Buuygulamaları çeşitli projelerin tanıtımı ile ekip arkadaşlarımız gün boyu ayrıntılı 
olarak sizlere sunacaklardır. 
 
 Bugünkü konuşmamda ele alacağım konu,  yetişkinlik yaşına gelen bir otistiğin içindeki 
çocukluğun ve çocuksuluğun ve hatta bebeksiliğin nasıl yer aldığı hakkında olacak.  
Sunumumda başlıca şu noktalara değinmeye çalışacağım: 
 
*Otistik gelişim, ruhsal gelişimde aksama ve buna bağlı olarak simgeleşme/dil 
gelişiminin olamaması ile karakterize olmaktadır(Eracar,1999). 
*Fiziksel/bedensel olarak çoğunlukla normal gelişim gösteren otizm tanısı almış 
kişilerde yetişkin fiziğinde, zihinsel ve ruhsal olarak bebeklik düzeyinde kalmış bir yapı 
söz konusudur. 
 
Otizme psikanalitik açıdan bakıldığında; 
Gerek Türkiye’de gerekse dünyada otizm ve benzeri gelişimsel problemler gösteren 
çocuk ve ergenlere psikanalitikformülasyonla bakmak yaygın değildir. Hatta bu konuda 
şiddetli çatışmaların, tartışmaların da çıktığını biliriz. Bunun nedenleri hakkında 
tahminler yürütmek gerekirse akla şunlar gelmektedir:Psikanaliz hızla değiştirici bir yol 
değildir. Oysa otistik belirtiler aileleri paniğe sürükler. Anne babalar hızlıca 
normalleşme görmek için haklı olarak sabırsızlanırlar. Ailenin bu haklı telaşı ve şiddetli 
kaygısı davranış değiştirme ve biçimlendirme yöntemlerini kullanan ekollerin 
uygulayıcılarını harekete geçirmekte, çocukta istenen davranışların pozitif, istenmeyen 
davranışların negatif pekiştirilmesi yöntemleriyle hızlı bir değişim görülmektedir. 
Değişim özellikle çevreye ve kurallara uygun davranma, diğer insanların içinde, sosyal 
ortamda kimseyi fazla rahatsız etmeme açısından kolayca kabul görür. Bu tür 
yaklaşımlarda gelişimsel aksamanın kaynağı ve nedenleri hakkında düşünmek 
gerekmez, hatta yasaklanmıştır. Önemli olan tek şey, uyumlu davranmak ve kültürün 
‘iyi’olarak tanımladığı bir şekilde hareket etmektir. Tabi ki aileleri de rahatlatan bir 
değişim hedeflenmektedir. Çünkü2-3 yaşlarındaki bir çocuğun çevre tarafından ‘normal’ 
olarak kabul edilmesi endişelerden uzaklaşmayı sağlar. Hatta utançtan kurtarır. Akıl ve 
ruh sağlığı bozuk olan kimselerin olduğu gibi kabul görmediği bir kültürde tuhaf 
davranışları olan, konuşmayan, çağrıldığında oralı olmayan bir çocuğa sahip olmak 
ailede de dışlanma korkularını kışkırtmaktadır. Ayrıca ‘delilik’ durumunun medeniyet 
toplumlarına mensup olup da korkutmadığı hiç kimse yoktur. Bu tür yargılama, 
yargılanma, dışlanma olasılıklarına karşı otizmin tümüyle organik bir hastalık olduğunu 
kabul etmek korkuyla yüzleşmekten biraz korur.  
 
Jean Pierre Drapier; “otizmi sadece organik bir temelde tanımlamak, bilimsel bir hataya 
yol açar, acıyı reddeden bir bakıştır” diyor (Lacan’cıForum Nisan 2018 Semineri, 
İstanbul). Nörobilim son yıllarda psikanalizin işleyişini biyolojik temelde kanıtlamaya 
başladı.Doğum ve sonrasında beyin gelişimi; çevre ve genetiğin döngüsel karşılıklı 
etkileşiminden oluşmaktadır. Araştırmalara göre otizm tanısı alan vakaların sadece 
%20’sinde organik özellikler bulunduğu anlaşılmaktadır. Buna göre diyebiliriz ki; otizm 
tablosunun oluşumunda hangi kaynağa bağlı olduğu henüz bilinmeyen bir doğuştan 
yatkın oluş ile çevre/sosyal ilişkilerinin döngüsel etkileşimiyle ortaya çıkan bir aksaklık 
rol oynamaktadır. Öyle ki; bu durumdaki bebek, anne ile ilişkisinde kaçınma tepkisine 
yol açan bir tehditkâr unsura maruz kalmış hissetmekte ve bu ilişkiyi 
reddetmektedir.Lacan’a göre; dil, bakış ve ses, süper ego (büyük öteki, tehditkâr 
dışdünya) buyrukları olarak tehlikeli ve ihlal edici bir unsurdur.Sözlü dil ve göze bakış 



dış dünyanın gerçekliğidir. Otizm sürecinde kötülük görme tehlikesine karşı değişmezlik 
ihtiyacı baskın çıkar. Otistik,bilmezlikten gelme ile korunur (Akt.:Drapier, Lacan’cı 
Forum, “Otizm Üzerine” Nisan 2018 Semineri, İstanbul). Otizmde ilk belirtilerden biri 
olan kendi adını duymazlıktan gelme, duymuyormuş gibi davranma bu tanıma fazlasıyla 
uygundur. Otistik gelişimsel özellikler gösteren çocukta beslenme, dışkılama 
problemleri, ayak ucunda yürüme gibi belirtiler de vardır. Bu temel eksen üzerinde her 
biri diğerinden farklı özellikler gösterir. Ancak ortak eksen gelişimin bir şekilde 
aksamakta olduğudur. Aksama, dış dünya ile temasta zorlukların olduğunu 
düşündürmektedir. 
 
Davranış biçimlendirme ve benzeri koşullanmaya dayanan eğitim/özel eğitim nitelikli 
tedavi/rehabilitasyon çabalarında şöyle bir durum sıkça görülür. Uzunca bir süre 
davranışların pekiştirilmesiyle sağlanan uyum aileyi ve çevreyi biraz rahatlatsa da 
aslında tamamen yüzeysel sahte bir gelişim sağlanmıştır. Belli pazarlıklar, ödüller ve 
cezalar aracılığı ile beklenen davranışları yapmaya koşullanan zihin, bir yandan 
kendisini olduğu gibi kabul etmeyen bir çevreye uyumlu olmak için yaptırımlara 
katlanmakta ama içinde korku ve öfke biriktirmektedir. Zira otistik özellikler taşıyan bir 
çocuğun duyguları sanıldığı gibi yok değildir. Kendisini kabul eden, etmeyen; seven, 
sevmeyen; sahici veya göstermelik olan tüm tutumları duyumsamakta ve bir şekilde 
tehditkâr durumlardan kaçınma yönünde bir korunma ihtiyacı ile dolup taşmaktadır. 
Otizmin görüldüğü olgularda tek tip bir tedavi yaklaşımı hatalıdır.Özel eğitim veya 
pedagojik destek, eğitim alması gereken yaşta zihinsel gelişimi uyarıcı bir nitelikte 
yapılmalıdır. Eğitim planından çok daha önce, ruhsal gelişimin aksadığını gösteren 
belirtiler için yapılması gerekenler atlanmamalıdır. Çocuğun ruhsal mekanizmalarındaki 
aksaklığın anlaşılıp yorumlanması sadece bilişsel ya da davranışsal göstergelerle 
tanımlanması ile mümkün olmayacaktır. İlişkisel bir temelde ruhsal ilerlemeyi uyaracak 
çalışmanın zihinsel gelişime yansımaları ve dil gelişiminin, simgeleşmenin 
sağlanabileceği duruma kadar sabırla beklenmesi ve dikkatle izlenmesi gerekir.Bu 
çerçevede düşünen bir terapistin; çocuğun çıkardığı tüm sesleri, seslere eşlik eden 
mimik veya davranışları, bunların hangi bağlamda nasıl ortaya çıktıklarını sakin ve 
kapsayıcı bir zihinle takip etmesi en önemli çalışma temelidir. Kendiliğinden çıkan her 
dışavurumun -bize anlamlı gelmese bile- bir ifade ihtiyacı ile oluştuğunun bilincinde 
olmak esastır. Otistik düzeyde bir ruhsallığın dışavurumu; erken dönemde, belki altı 
aydan önceki dönemde, bebeğin çıkardığı sesler ve mimikler kadar küçük parçacıklar 
olabilir. Bu açıdan diyebiliriz ki; terapist bu bütünleşmemiş ifade parçacıklarını yenilikçi 
bir psikanalist olan W.R. Bion’un betimlediği beta elementleri olarak duymalı, görmeli, 
hissetmeli ve annesel bir fonksiyon olan alfa işlevini görebilecek bir duyarlılıkla 
çalışmalıdır. Çalışma otistik içe kapanmanın; terapistin zihninde toplanarak bütünleşen 
yapılarla yavaş yavaş açılması, çocuğun kendini terapistin kendiliğinde adeta bir ayna 
gibi görmesiyle bütünleşmeyi devralması ve özneye dönüşmesi yolu ile olacaktır 
(Abrevaya, 2000). 
 
Psikanlitik çalışmada hedef özne olma yolunun açılmasıdır (Drapier. 2018, Eracar. 
1999). Yapılan çalışmaların öznellik yönünde bir omurga oluşturmaya hizmet etmesi ve 
dış dünya/büyük öteki  ile barışmaya sebep olacak bir çatı oluşturması gerekir. Öznellik, 
özne olmak kendi yaşam olaylarından haberdar ve giderek onların düzenleyicisi, 
yöneticisi olmak, benliğin gelişimi ile mümkün olabilir. 
 



Otizm ve benzeri gelişimsel bozukluk gösteren bir bebekte ortaya çıkan bu durum, 
benlik kavramı açısından nasıl bir tabloya dönüşüyor diye düşünecek olursak görürüz 
kiotizm ile benlik kavramı bağdaşamıyor. Otistik bozuklukta ego gelişiminin nasıl 
aksadığına bakacak olursak; otistik bozukluğun ne zaman ve nasıl başladığını anlamak 
için bir yol bulabiliriz. Otistik tablo, ‘ego’nun, ‘ben’in, ‘benlik’ gelişiminin aksadığı bir 
durumdur. Freud’un geliştirdiği ego psikolojisine göre, ego yapısal bir oluşum olarak 
tanımlanmıştır.Yapısal modelde ego, bilinçli ve bilinçdışı ruhsal süreç ve işlevlerin 
uyumlu bir biçimde bir arada bulunduğu bir organizasyondur.Normal ego işlevi, zihinsel 
süreçlerin ve işlevlerin primer olarak algısal-bilinçli, sistem etrafına organize olmuş 
fakat ayrıca dirençler  ve bilinçdışı savunmadan sorumlu yapıları da içerir.Ego, canlının 
canlılığa dair güdülenmeleriyle, toplumun/sosyalliğin taleplerini birlikte denetleyerek 
adaptasyonu yani yaşam ve topluma uyumu sağlar.Ego özerkliği içsel olaylarla ilgili 
olarak;içgüdünün talepleri üzerinde kontrol kazanarak,tatmin olmalarına izin verip 
vermemeye karar vererek, tatminlerini dış dünya için uygun olan zamana ve şartlara 
erteleyerek ya da heyecanlarını tamamen bastırarak, ‘id’le ilişki içinde bu görevi 
gerçekleştirir.  
 
Egonun gelişimi zihinsel yapıların bir dizi işlemi, çevre ile döngüsel bir etkileşim halinde 
gerçekleştirmesi ile mümkündür. Yani bebeğin önce anne ve onun zihninden yansıyan 
baba etkisi altında ilk çevre etkileşimleri bu yapılanma için temel oluşturur. Hangi 
ailede, ne gibi koşulların içinde, nasıl bir kültürel, ekonomik, sosyal yapılanma 
bağlamında ne kadar istenilerek dünyaya davet edildiğinden tutalım, doğduktan sonraki 
tüm çevresinde olup biten sosyal ve duygusal olayların izlerini üzerine alarak hayata 
başlar. Tabi ki oldukça edilgen görünür. Kendisine sunulanlara maruz kaldığı bir 
başlangıçtır bu. Gerçekten de sanıldığı kadar edilgen midir? Kültürün alışageldiği bakış 
yönünde sanki bir melek midir? MelanieKlein’a göre bebeğin yaşama tutunma gücü 
oldukça şiddetli bir saldırganlıkla yüklüdür (Klein,1930). Özellikle yaşamın ilk altı 
ayında yaşamda kalmak için bebek ruhsallığının kullandığı bazı savunmalar vardır.Klein, 
bebek ruhsallığındaki savunmaları betimlerken bebeği meleklik adı altındaki dışlanmış 
soyut mertebesinden indirmiş, ‘insan’ olarak kabul etmenin yolunu açmıştır. 
 
Klein; bebeği şizo-paranoid dönem/depresif dönem/haset/birleşik anne baba/kötü ve 
iyi anne imgesi ve yansıtmalı özdeşim kavramlarıyla tanımlamıştır. Bebek doğumdan 
başlayarak, kendi canlılığını sürdürmek ve çevreyi kendi yaşam içgüdülerine göre 
belirlemek üzere kullandığı savunmalarla varolur. İlk altı ayda çevredeki herşeyin 
kendine ait ve kendi varoluşuna hizmet eden ve adeta kendi uzantıları gibi gördüğü bir 
savunma içerisindedir. Tümgüçlülükolarak tanımlanan bu evrede haz ilkesi bebeğin 
oluşuna hâkimdir ve sabır ve tahammüle imkân vermez. İstekleri olmadığı zaman 
varoluşun tehdit altında hissedildiği şiddetli kaygı ve korku tepkileri oluşur. 
Çevresindekileri isteklerini yerine getirmek üzere seferber etmiş olur. Yeni doğan 
bebeklerin evlerinde yaşanan kaygı ve telaş, bebeğin yaşadığı kaygının evdeki 
yetişkinlerde yansımalarıdır. Bu evre bebeğin kendini güvende hissettiği, kaygılarının 
yatıştığı bir şekilde yaşanıp geçilebilirse, bebek depresif konuma geçebilecek bir 
aşamaya gelebilir. Bunun oluşması 4-6 ay civarına denk gelir. Acıktığı zaman bedeninde 
duyumsadığı kasılmalar veya açlık uyaranları önceki kadar tehditkâr olmayabilir. Zira 
memenin, doyma hissinin, onu doyuran annenin imgesi zihninde yer almaya başlamıştır. 
Yani işler yolunda gitmişse bebekte simgeleşme dediğimiz süreç başlamıştır. Annenin 
yokluğu, uzaklaşması durumuna tahammül onun hayal edilebilmesi ile mümkün 
olmaktadır. Bu durumu haz ilkesinden gerçeklik ilkesine dönüşüm süreci olarak 



tanımlayabiliriz. Yoksunluğa tahammül edebilme, doyum için sabredebilme, 
ihtiyaçlarının giderilmesi için bekleyebilme yani tahammül kapasitesi gelişmeye 
başlamıştır. 
 
Otistik tabloda benliğin gelişimi aksamıştır. Olasıdır ki, ilk altı ay sonlarında aşılması 
gereken şizo-paranoid evre yeterince yaşanıp aşılamamıştır. Bu durum simgeleşme, 
nesnelerin imgelerini zihinde oluşturabilme süreçlerinin gelişmesinde de aksamalar 
yaratmaktadır. Dil gelişimi, nesneleri sembollerle ifade etme ile mümkündür. Sözlü dil 
otizm tanısı alan birçok kişide ya çok sınırlı ya da kendine özgü bir nitelikte 
seyretmektedir.  Bazı otistikler dili kullanmazken bazıları sadece kendi ihtiyaçlarını 
sınırlı düzeyde ifade edecek kadar kullanmaktadırlar. Ekolali dediğimiz kelime ve cümle 
tekrarları ise dilin sembolik ifade aracı olmaktan çok belki bazı dolaylı göndermeleri 
işaret ediyor gibi yorumlanabilirler. Örneğin televizyonda duyduğu bir haber cümlesinin 
bize yersiz görünen bir bağlamda tekrarı, belki o cümleyi duyduğu yer, zaman veya bir 
yaşantıyı çağrıştırdığı için çıkıyor olabilir.Tüm bu özellikler dilin kavramsal anlam 
içeriği ve durumları, süreçleri, iç dünya ve dış dünya etkileşimini ifade eden bir araç 
olarak kullanılamaması anlamına gelmektedir. Kısaca; simgeleşmenin eşlik ettiği bir dil 
gelişimi mümkün olamamıştır. Buna karşın dilin anlama bileşeni görece daha gelişmiş 
görünmektedir. Bu durumu da ilk altı ay içerisindeki şizo-paranoid dönemin korunma ve 
yaşamda kalma kaygıları ile açıklamak mümkün olabilir. Sözlü dili karmaşık cümle 
yapılarıyla değil, fakat kendi varoluş koşullarını koruyacak bir 
düzeydeanlayabilmektedirler. Öte yandan yaşama tutunma ve çevreyi tümgüçlü bir 
dikkatle takip etme özelliği bariz şekilde devam etmektedir. Çevredeki herhangi bir 
değişikliği hızla farkediş, tehlikeli durumlara karşı korunma becerisi bu olasılıkları 
güçlendiren gözlemler ve deneyimlerdir. Üstelik korunma için fiziksel kapasite, bedensel 
gelişim oldukça güçlüdür.  Yani diyebiliriz ki, otistik bir bireyin yaşı büyüse de bebek 
ruhsallığı devam etmektedir. Otistikler beden gelişimi açısından çoğunlukla normal 
gelişim gösterirler. Ancak bebek ruhsallığı içinde sabır ve tahammül gücünün 
gelişmemiş olması, ihtiyaç nesnelerinden yoksun kalmaya dayanamama ve tehdit altında 
hissediş, tümgüçlü saldırgan bir talep ediş hali, ‘normal’ denilen insanların bir otistikle 
yaşam konusundaki zorluklarını ifade edebilir. 
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‘Otizmde çocukluk dönemi nasıl ele alınmalı?’ sorusuna cevap ararken, gelişimin dört 
farklı alandaki (fiziksel, bilişsel, sosyo-duygusal ve dil) etkileşimle meydana geldiği 
bilgisini zihinde tutmak önemlidir. Bu açıdan, gelişim farklı parçalardan oluşan bir 
bütünlüktür ve parçalardan birinde meydana gelen farklılık diğer parçaları da 
etkilemektedir(Miller, 2008). Bu ikili konferansta bana gelişimin ‘sosyo-duygusal’ 
parçasını ele almak düştü. Bu kapsamda size üç senedir bireysel psikoterapisini 
sürdürdüğüm A.K.’dan da bahsedeceğim. Yeri gelmişken, A.K. ile yapılan çalışmanın 
bütüncül bir çalışma, bir ekip çalışması olduğunu da vurgulamalıyım, zira Nevin Hanım 
(Dr. Nevin Eracar) A.K.’nın annesi ile bireysel psikoterapi çalışmasını sürdürürken, Dilek 
Hanım (Öz. Eğt. Uzmanı Dilek Kasım) da özel eğitim çalışmalarını yürütmektedir. 
Dinlemekte olduğunuz konferansta da Dilek Hanım ile A.K.’nın sürecinin farklı 
parçalarını sunacağız.  
 
Konuşmama slaytta gördüğünüz resimlerle başlamak istedim, A.K. ile geçirdiğimiz süreci 
sembolik olarak gösterebilmek için. Nisan 2015’e ait ilk resimde çizgilerin ne kadar 
karışık ve birbirinin içine geçmiş olduğu dikkatinizi çekmiştir. Öte yandan, Ocak 2018’de 
A.K. ailesinin resmini çizmiştir. Kendisinin de içinde bulunması, aile bireylerinin kimler 
olduğunu kendisinin yazarak belirtmesi, ailesine ilişkin tasarımının netleşmiş ve kendi 
ruhsal dünyasında belirginleşmiş olduğunu düşündürtmektedir. Bu resme baktığımızda 
psikodinamik kavramsallaştırma açısından, A.K. için özne ve nesne ayrışmasının 
sağlanmakta olduğunu, bunun da sembolleştirmeyi geliştirdiğini söyleyebiliriz(Klein, 
1975).  
 
Konumuz ruhsal ve sosyal ilerleme olduğundan, sosyo-duygusal gelişimle neyi kast 
ettiğimizi hatırlamak da yerinde olacaktır. Santrock’un (2009) tanımına göre sosyo-
duygusal gelişim bireyin duygularını fark etmesi ve (sosyal ve kültürel olarak uygun 
şekilde) ifade edebilmesi, çevresini keşfedebilmesi ve öğrenebilmesi, yakın ve güvenli 
ebeveyn ve arkadaş ilişkileri kurabilmesidir. Otizmde de belirgin aksama bu gelişim 
alanında görülmektedir. Bu gelişimsel aksama da annenin çocuğuyla kurduğu ilişkiyi 
olumsuz etkilemekte, anne-çocuk ilişkisi içinde bir kısır döngünün oluşmasına neden 
olabilmektedir (Eracar 2012). Bu açıdan, otizmin psikososyal müdahalesinde çocuğun 
yanı sıra ebeveynle de çalışılması oldukça önemlidir.  



Sosyo-duygusal gelişimin değerlendirilmesinde ve desteklenmesinde çocukların oyun 
kurma ve sürdürme kapasiteleri de dikkate alınmaktadır. Oyun, iç dünyanın 
dışavurumunda kolaylaştırıcı bir araçtır. Bir bakıma oyun, çocuğun dilidir. Otizm söz 
konusu olduğunda ise, oyunun gelişiminde gerekli olan sosyal motivasyon (ilişki için 
arzu duymak), sosyal deneyim, kavrama ve dili kullanma becerisi ile esneklikte problem 
yaşanmaktadır. Oyun için gereken simgesel potansiyel, ebeveyn ile kurulan ilişkide 
temellenmekte ve şekillenmektedir. Otizmde ilişki için arzu olamadığından, oyun 
kurmayı geliştiren ve zenginleştiren ilişkisel tasarımlardan yoksun kalınmaktadır.  Bu 
yoksunluk hali, ebeveynle kurulan ilişkiden temellenen sosyal deneyimin kazanılmasını 
da engellemektedir. ‘İlişkisizlik’ olarak tezahür eden durum, dili kullanma becerisinin 
gelişmesini de geciktirmektedir. Bu bağlamda otistik spektrumda yer alan çocuklar 
oyunun kurulduğu alanda kazanılan esnek düşünme becerisinden de yoksun olurlar. Bu 
durum da basit, tekrarlayan ve karmaşık olmayan oyunlar olarak yansır (Stanley ve 
Konstantareas, 2007). 
 
Konferansta çocukluk dönemini ele aldığımızdan, ben de klinik deneyimimin önemli bir 
parçasını oluşturan otizmde erken müdahaleden bahsedeceğim. Otizmde erken 
müdahaleden bahsetmeden evvel, erken belirtilerin neler olduğunu hatırlamanın faydalı 
olacağını düşünmekteyim. Veness ve meslektaşlarına göre (2012) otizm spektrumunda 
yer alan çocuklarda erken dönemde sosyal iletişim becerilerinde özellikle ortak dikkat, 
duygu paylaşımı, göz kontağı kurma, jest-mimiklerin anlaşılması ve kullanımı, işlevsel ile 
sembolik oyunla ilişkili becerilerde gerilik/aksama gözlenmektedir. 
 
Otizmde erken müdahale çalışmasının psikoterapi parçasındaben ve öteki ayrımının 
oluşmasını önceliklendirmekteyiz. Scharfetter’e (2003) göre otistik bireyler bedenlerini 
‘öteki’nin bedeninden ayırt edemeyebilir. Sınırların belirsiz olması, bireyde korku 
yaratır ve göz temasından kaçınmaya, kendine dokunulmasını istememeye neden 
olabilir. Bu ayrımın olamayışı iletişim bozukluğuna sebep olur. ‘Kendine göre’ kendi 
diliyle kendini anlatsa da anlaşılamamanın yarattığı çaresizlik otistik geri çekilmeye 
sebep olur (Eracar, 2013). Bu formülasyonla düşünüldüğünde,  psikoterapötik süreçte 
terapistin ‘sınır’ kavramını zihninde tutması önemlidir. Dış dünyanın olanakları içinde 
hareket ederken sınırların olduğunu yaşatmak, sınırlarla karşılaşırken tahammülün 
gelişmesine de yardımcı olacaktır (Maçkalı, 2014). Örnek vermek gerekirse, bir çocuk 
keçeli kalemle yazı tahtasına çizmeye kalktığında, “Bu kalemi tahta kalemine benzettin 
galiba ama bu kalem tahta kalemi değil. Bununla kâğıda resim yapabilirsin” diyerek kağıt 
uzatılabilir. Bu sayede çocuğa eylemi tanımlanmış olur, yani yaptığının dış dünyada nasıl 
bir karşılık bulduğu yönünde bilgi verilir. Böyle anlarda pedagojik bir yaklaşımdan 
faydalanılabilir, zira çocuğa dış dünya hakkında bilgi verilmekte, nasıl davranması 
gerektiğine dair rehberlik yapılmaktadır. Çocuk da gösterilen sınırı içselleştirdiğinde, 
zihninde dış dünyaya dair tasarımlar gelişebilir. Bu sayede dış dünyayı keşfetmeye 
yönelik arzusu da artar çünkü ‘öteki’yle kurulan ilişkide duyduğu güven onun 
bağımsızlaşabilmesini de kolaylaştırır.  
 
Çocuk, terapistle kurulan ilişkide kendini güvende ve güvenli hissettikçe, oyun 
oynayabilme potansiyeli gelişir, bu da sembolik oyun kurmaya dönüşebilir. Örneğin, 
sürecin başlangıcında arabaları sadece sıraya dizen ve sayan bir çocuk, terapistin de 
dâhil olduğu ‘alan’da dizdiği arabaların sıkışık bir trafikte olduklarını ve trafikteki 
kırmızı arabanın doktora gittiğini ifade ettiğinde oyun sembolik bir nitelik kazanmış 
olur. İç dünyasında izi kalan bir ‘doktora gitme’ yaşantısını oyununa taşıdığında, içinde 



olanı dışa vurma olanağı bulmuş olur. Terapistin koşulsuz olumlu kabulünün ve empatik 
dinleyişinin (Rogers, 1992) yardımıyla anlaşıldıkça, kendini ifade etmeye yönelik arzusu 
da gelişir. Bu noktada terapistin ‘kapsayıcılığı’ (Bion, 1959) ve ortaya çıkan ruhsal 
malzemeyi işleme kapasitesi müdahalenin ‘iyileştiriciliği’ni de etkilemektedir. Oyunda 
olanlara sabırla tanık olmak ve özenle dinlemek çocuğun kendine dair farkındalık 
geliştirmesi ve  ‘ben’liğini keşfetmesi için gereklidir (Eracar, 2013).  
 
‘Otizmde erken müdahalede sanatın işlevi ne olabilir?’ sorusuna gelirsek, sanat dışsal 
gerçekliğin deneyimlenmesi için somut-eylemsel bir yol sunar. Bu sayede iç ve dış 
gerçeklik arasında bağlantı kurmak da kolaylaşır. Örneğin, bir formu olmayan 
karalamalar, zamanla bir form kazandıkça, içsel dünyadaki yaşantılar da simgeleşmeye 
başlar. Çizimlerdeki dönüşüm seslerin hecelere, hecelerin kelimelere ve cümlelere 
dönüşmesine zemin sağlar (Evans ve Dubowski, 2001). Sanat ayrıca sürekli tekrarlayan 
ve kendini-uyarıcı davranışlarla ilişkili duyusal ihtiyaçların giderilebilmesi, imgelemenin 
gelişmesi gibi otizmin doğasıyla ilgili zorluk alanlarını desteklemek için de alan 
oluşturur (Martin, 2009). 
 
Sanat aracılığıyla çocuk ve terapist arasında kurulan oyun alanı, sosyo-duygusal 
gelişimin uyarılması için verimli bir zemin oluşturur. Bu alanda ilişki arzusu 
geliştirilebilir, benlik algısı oluşturulabilir, sözel iletişim için cesaret uyanabilir. Sosyo-
duygusal gelişimdeki uyarılma, ortak dikkat (kişinin dikkatini kendisi, karşısındaki kişi 
ve nesne arasında koordine edebilme becerisi, Durukan ve Türkbay, 2008)ve 
sembolizasyon (aynı nesneye farklı anlamlar atfedebilme) becerilerinde gelişmeyi de 
sağlar. Bu sayede çocuktaki yaratıcı potansiyel de ortaya çıkabilir. 
 
Otizmde erken müdahalede sanatın işlevinden bahsederken, çocuk ve terapist arasında 
oluşan oyun alanından bahsetmiştik. Bu alanda,çocuk-terapist arasındaki etkileşim, 
anlamlandırılan, bütünleştirilen yaşantıları kapsar. Bu etkileşim aktarımı-karşıaktarımı 
(danışan ve terapist arasında karşılıklı olarak oluşan duygulanımlar) doğurduğundan bu 
konuların çalışılması için de zemin sağlar (Eracar 2013, Johnson 1998). Bu ‘üçüncü’ 
alanda terapistin empatik duruşu, aynalayıcı tutumu, tutma kapasitesi, uyumlanma-
uyumlanmama (attunement-misattunment) arasında kurduğu denge çok önemlidir 
(Johnson 1998). Robbins (1988) terapötik etkileşimde yoksunluk/engellenme 
(frustration) sonucu oluşan uyumsuzluğun çalışılmasının terapideki yerini 
vurgulamıştır. Aynalama deneyiminin doyum getirdiğini fakat uyumsuzluktan uyumun 
doğduğunu belirtmiştir. Burada Winnicott’un (1971) ‘yeterince iyi anne’ kavramına da 
gönderme yapılmaktadır. Robbins (1988) seanslarda yapılan yorumu uyumsuzluk 
yaratıcı bir unsur olarak yorumlamakla birlikte sanat öğeleri kullanılarak terapistin 
kendini ortaya koyuşunun da bu etkiyi yaratabileceğini ifade etmiştir. Önemli olan 
danışanın bu ‘uyumsuzluk’la baş edebilme kapasitesini geliştirebilmesidir. Bragge ve 
Fenner (2009) terapistin yaratıcı sürece katılımının terapötik ilişkiyi daha az tehditkâr 
kıldığını, alternatif bir ilişki yolunun açıldığını belirtmişlerdir. Böylece hem anın birlikte 
paylaşıldığını hem de gerek terapist gerekse danışanın özne olmaya devam ettiği bir 
alan sağlandığının altını çizmişlerdir. 
 
Otizmde erken müdahalede önerdiğimiz psiko-sosyal müdahale kapsamında çocuk ve 
aile ile ayrı psikoterapistler çalışmaktadır. Süreç dört hafta süren gelişimsel 
değerlendirme ile başlamaktadır. Değerlendirmenin ardından aile ile yapılan görüşmede 
hem gözlem ve değerlendirmeler paylaşılmakta hem de sürecin nasıl ilerleyeceği 



hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. 4-6 seanslık aralıklarda aile ile değerlendirme ve 
danışmanlık görüşmelerine devam edilmektedir. Psiko-sosyal değişim seanslardaki 
oyunlar (sıra, içerik, oyunu başlatma, oyunda ilişkiyi sürdürme açılarından) göz önüne 
alınarak değerlendirilmektedir. Çocuk ile yapılan psikoterapi seanslarının yanı sıra 
ailenin de danışmanlık ve/ya psikoterapi ile desteklenmesi önerilmektedir.Bunun 
nedeni ise ailenin endişeleri ciddiye alınarak ancak aileyi ürkütmeden uygun bir tanı ve 
değerlendirme yapılmasının gerekli müdahalenin gerektiği gibi planlanmasını 
sağlayabileceğidir. Ebeveyn-çocuk arasındaki etkileşim ve iletişimi güçlendirmenin, 
çocuktaki değişimde olumlu yönde etkisi olduğu farklı araştırmacılar tarafından da 
gösterilmiştir(ör. Tonge ve ark. 2006; Solomon ve ark. 2007). Önerilen psiko-sosyal 
müdahalenin bir diğer parçası ise özel eğitimdir. Özel eğitim, çocuğun dil ve bilişsel 
becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra öz-bakım becerilerinin desteklenmesi için de 
önemli bir role sahiptir. Müdahalenin kapsamı çocuğun sosyal gelişimini de 
içerdiğinden, çocuğun sosyal dünyasında yer alan kurumlarla (oyun grubu/anaokulu/ 
ilkokul) işbirliğinin sağlanmasının ve sürdürülmesinin göz ardı edilmemesi 
gerekmektedir. Bu noktada çocukla temas halinde olan öğretmen, yardımcı öğretmen, 
okul psikoloğu ve psikolojik danışmanıyla iletişimde olmak sürecin sağlıklı işlemesine 
yardımcı olmaktadır. Özellikle eğitim-öğretim dönemlerinin başlangıcında gerektiğinde 
çocukla sürdürülmekte olan psiko-sosyal çalışmaya dair bilgilendirme yapmak ve 
soruları cevaplandırmak, dönem sırasında da iletişimi sürdürmek çocuğun akademik 
gelişiminde görev alan kişilerin desteklenmesini sağlamaktadır. Böylece bu kişilerin 
çocukla kurdukları ilişki de güçlenmekte, çocuğun gelişimi de bütüncül şekilde 
desteklenebilmektedir. 
 
 
Sonuç olarak, otizmde erken müdahale kapsamında gerçekleştirilen psikoterapi 
sürecinde hedef çocuğun sembolleştirme becerisini geliştirerek somut dünyaya bağlı 
kalmamasını sağlamak, iç dünyasını zenginleştirmesine, imgeleyebilmesine yardımcı 
olarak yaratıcılığının gelişmesine olanak sağlamaktır. Bu sayede düşünceleri ve inançları 
gelişmeye başlar, arzu duymaya daha cesaretli olur (Maçkalı, 2014). 
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Zihinsel ve Davranışsal İlerleme için Özel Eğitim 
Örnek Vaka: A.K. 
 
Öz. Eğt. Uzm. Dilek Kasım 
 
Bugün burada toplanmamıza vesile olan Otistikler Derneği’ne, çok değerli hocalarıma ve 
katılan herkese hoş geldiniz demek istiyorum. Burada olduğunuz için teşekkür ve 
minnetlerimi sunuyorum. 
 
Bugün size Zeynep Maçkalı ile beraber takip ettiğimiz öğrencim A.K.’yı anlatacağım. 
Zeynep Hanım çocuğun terapi süreçlerini, ben eğitsel süreçlerini takip etmekteyim. A.K. 
bana Aura ekibi tarafından yönlendirildi. Öğrencinin özel eğitim açısından eksiklerinin 
tamamlanması ve gelişimsel olarak desteklenmesi istendi. Bu eksikler; göz teması, dil 
yetersizliği, motor (kaba motor-ince motor) becerilerde kısıtlılık, öz bakım becerilerinde 
kısıtlılık idi. A.K. ile tanıştığımda o henüz üç yaşındaydı. ŞuanA.K. beş yaşında. Yaklaşık 
iki yıldır çalışmaktayız. 
 
Çocuğun Özellikleri: 
 
Eğitime Başlangıç Yaşı: 

• Kronolojik yaşı:  

• 3 yaş - 6 ay - 6 gün 

Eğitime Başlangıç Yaşı: 
• Kronolojik yaşı:  

• 5yaş -3 ay - 27 gün 

 
Ders sıklığı ve süresi:Başlangıçta haftada üç gün 90 dk. çalışıldı (iki hafta). 
Konuşmadaki yetersizlik göz önüne alınarak daha sonra; haftada dört gün 90 dk. (18 ay) 
olacak şekilde ders sıklığı yeniden düzenlendi. Son altı aydır: Haftada üç gün 90 dk. 
çalışılmaktadır. Çünkü ihtiyaç azalmıştır. Toplam yapılan ders süresi iki yılda yaklaşık: 
360 ders, 540 saattir. 
 
Genel Değerlendirme: 

• Tuvalet becerisini kazanmıştır.  

• Göz teması kurmaz.  

• İngilizce + Türkçe sözcük sayısı başlangıçta 25 kelimedir. (Konuşma isteksizdir) 

• Oyunlarda dikkat süresi 20 sn.-1,5 dk.arasındadır. (Her bir oyun için) 

• Bekleme, dinleme ve öğrenmeye hazırlık becerileri geliştirilmelidir. 

Ben derse başlamadan bir gün öncesindeA.K. tuvalet becerisini kazanmıştı. Bu durum 
belki benim A.K.’ya bakışımda da anlamlı bir değişikliğe neden olmuş olabilir. Yani ben 
bezli bir bebekle değil, biraz büyümüş bir çocukla karşılaştım. Aile bana ilk 
tanıştığımızda, çocuğun İngilizce konuştuğundan bahsetmişti. İngilizce dil yapısını 
çözdüyse, Türkçeyi de çözebilir diye düşündüm. Ancak değerlendirmede öğrencinin 
aslında İngilizceyi de konuşmadığını, tek kelimeler söylediğini gördüm. Bu kelimeler; 



sayılar, renkler, şekiller gibi temel sözcüklerdi. Onları da kendi kendine sayıklar gibi 
tekrar etmekteydi. Türkçe kelime sayısı daha da azdı ve Türkçe kelimeler yerli yerinde 
kullanılmıyordu. Derslerde Türkçe dört-beş kelime duydum. İfade edici dilde, İngilizce 
ve Türkçe olarak toplamda yaklaşık 25 kelimesi vardı. Alıcı dil becerilerinde ise dili 
anlamıyor, dinlemiyor görünüyordu. Eşlik etmiyordu. 
 
Performans: 
 
Standartlaştırılmış Testler - Öğretim Öncesi Performans Durumu 
 
Eğitim sürecini anlamak için önce size özet olarak öğrencinin performansından 
bahsetmek isterim. Size öğrencinin performansından aldığım itemleri, ilk değerlendirme 
ve son değerlendirme olacak şekilde sunacağım. Bu itemler, tarama envanterinden 
alınmış örnek maddelerdir.Kullandığım envanterler; kaba motor, ince motor ve jest 
mimik becerilerini değerlendiren tarama envanterleridir. İnce ve kaba motor beceriler, 
nesneli ve nesnesiz olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Ayrıca Ankara Gelişimsel 
Tarama Envanterini gelişimsel değerlendirme, ABC’yi (Otizm Değerlendirme Skalası) 
otistik davranışların derecesini izlemek için kullandım. Değerlendirme, özel eğitimde 
sistematik çalışmak açısından önemlidir. Eğitime bütüncül bakmayı ve planlı çalışmayı 
kolaylaştırır. Çünkü gelişim bir sıra takip eder. Öğrencinin neleri yapabildiğinigörmek, 
neleri yapmakta zorlandığını, gelişimde nerelerde sapma gösterdiğini daha rahat tespit 
etmek açısından önemlidir. Dolayısıyla bu değerlendirmeler yaklaşık bir ay sürüyor 
çünkü çocuk hemen kendisini açmıyor. Eğitimin ilerlediği safhalarda bu 
değerlendirmelerin yenilenmesi kat edilen yolun görülmesi açısından önemlidir.  
 
Ankara Gelişim Tarama Envanteri: 
 

Önce (18-23 ay seviyesinde) Sonra (72 ayı tamamladı) 

• Müziğe uygun olarak ellerini çırpar 
(tempo tutar).  

• Bir elini öbür eline tercih eder. 

• Kendi kendine çatal kaşık kullanarak 
yemek yiyebilir. 

• Tehlikelerden kendini korur. 

• Kendi başına merdivenlerden inip 
çıkar. 

• Ekmek, su gibi yiyeceklerin kaç para 
olduğunu bilir. 

• Birer birer yüze kadar sayabilir. 

• Haftanın günlerini sırası ile bilir. 

• Basit toplama işlemleri yapabilir. 

• Adını yazar. 

• Mahallesinin, sokağının adını bilir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kaba Motor Beceriler: 
 

Kaba Motor Değerlendirme Önce Kaba Motor Değerlendirme Sonra 

• Kaba motor becerilerde ve motor 
planlamada sınırlılıkları vardır. 

• Hızlı yürür ancak koşmaz. 

• Merdivenlerden tek ayakla iner 
(sıralı, ayağını atmaz). 

• Davul ve ksilofon çalar. 

• Topa tekme atar. 

• Yüzer.  

• Pedal çevirir. 

• Tek ayak üzerinde 5 sn. durur. 

• İki ayağı yerden kesilecek şekilde 
zıplar. 

• Düşmeden eğilir. Planör duruşunu 
yapar (koşarak uçak olur). 

 
 
İnce Motor Beceriler: 
 

İnce Motor Değerlendirme Önce İnce Motor Değerlendirme Sonra 

• Bir el tercihi vardır. 

• Kalın pastellerle gelişigüzel 
karalamalar yapar. 

• Yap-boz birleştirir. 

• Vida çevirir. 

• Kâğıt katlar. 

• Makas tutar, yardımla keser. 

• Yemeğini yer. 

• Makas kullanır. 

• Yazı (satırdan taşırarak) yazar. 

• Giyinip soyunurken düğmelerini açıp 
kapar. 

• Yırtılmış küçük kâğıtları el işi kâğıdına 
yapıştırır. 

• Taşırmadan boyama yapabilir. 

 
 
ABC (AutismBehaviourCheklist) Otizm Değerlendirme Skalası: 
 

Önce (74 Puan) Sonra (17 Puan) 

• Sosyal ve çevresel uyaranlara çoğu 
zaman dikkat etmez. 

• Basit emirleri bir kere söylendiğinde 
yerine getirmez (otur, buraya gel, 
ayağa kalk gibi). 

• Sosyal gülümsemesi yoktur. 

• Zamirleri ters kullanır (ben yerine 
sen). 

• Göz temasından aktif bir şekilde 
kaçınır. 

• Başka insanların yüz ifadelerine ve 
duygularına tepki verir.  

• Oyun oynarken başka çocukları taklit 
eder.  

• Arkadaşlık ilişkileri geliştirmeye 
başlamıştır. 

• Yardımsız kendisi giyinebilmektedir. 

• Gün içinde kendiliğinden, iletişimi 
başlatmak için kullandığı ifadelerin 
sayısı otuzu geçmiştir. 

*ABC skalasında puanın düşmesi iyileşmeyi göstermektedir. 
 



Öz bakım: 
 

Önce Sonra 

• Dersler başlamadan bir gün önce 
tuvaletini öğrenmişti (Ağabeyinin 
büyük katkısıyla). 

• Kendi başına yemek yiyebiliyordu 
ama başlangıçta çiğnemesi çok uzun 
sürüyordu, yutma için hatırlatmam 
gerekiyordu. Sanki ağız kasları 
zayıftı. 

• Uyku sorunları yoktu. 

• Tuvalet becerisinde bağımsızlaştı. 
Tüm aşamalarda yardımsız süreci 
tamamlayabilmektedir. 

• Şuan yemek yeme hızı daha iyi olsa da 
yine de yavaş denebilir. 

• Konuşma başladıktan sonra uykuları 
düzensizleşti. Biraz huysuzlaştı, 
kâbuslar görmeye başladı. Sonrasında 
süreci atlattı. 

 
A.K. tuvalet becerisini bir gün öncesinde kazanmıştı. Bunda ağabeyinin büyük katkısı 
olmuştur.  Birgün bir aile resmine bakıyorlarmış. Ağabey var, diğer kardeş var, çocuğun 
kendisi var, anne ve baba var. A.K. kendi resmini gösterip ‘bebek’ demiş. Ağabeyi de “Ne 
bebeği!” demiş “Sen büyüdün. Bu çocuk, çocuk.” demiş. A.K. o hafta tuvalet becerisini 
kazandı. Yani, ağabeyi onu büyüttü aslında. 
 
Dikkat süresi: 
 

Önce Sonra 

• Kendi tercih ettiği nesneli oyunda: 
20 sn. 

• Yetişkin liderliğinde oyunda: 30 sn. - 
60 sn. 

• Kendi tercih ettiği bir şeyle ilgilenme 
süresi: 30 sn. - 60 sn. 

• Basılı nesnelere bakma: - 

• Kendi tercih ettiği nesneli oyun: En az 
20 dk. 

• Yetişkin liderliğinde oyun: En az 20 
dk. 

• Bir şeyle ilgilenme süresi: En az 30 dk. 

• Basılı nesnelere bakma: En az 30 dk. 

 
Eğitimin başlarında oyunda kalma süresi çok kısaydı. Bir oyundan diğerine çok hızlı 
geçiyor, çok çabuk sıkılıyor, çok çabuk tüketiyordu. Bazen aynı anda üç oyuncakla 
birlikte oynamak istiyordu. Oyuncaklarla bağ kurmuyordu. Bu nedenle eğitime dikkat 
süresini çalışarak başlamam gerektiğini anladım. Bir materyalle daha uzun süre oynama, 
ortak bir materyalle karşılıklı oynama (ortak dikkat için) ve böylece dikkat süresini 
arttırmak istedim. 
 
Dil: 
 

Önce Sonra 

• İngilizce 15–20 kelime; sayı, renkleri 
ve şekilleri söylüyor 

• Yerinde olmayan beş tane Türkçe 
sözcük vardı. 

• Bağlaçlar (ve, ile, yoksa, diye vb.) 
kullanmaya başladı. 

• Basit dilbilgisi ile konuşuyor, 
isteklerini, duygu ve düşüncelerini 



• Konuşmaya isteksiz bir çocuktu. söylüyor. 

• Üçüncü kişiler hakkında fikir ve 
tahminlerde bulunuyor. 

• Çeşitli senaryolar oluşturup «sen 
olsan ne yapardın?» diyor. 

• Karşılıklı konuşuyoruz, okulda olan 
olayları anlatıyor. 

• Bir durumu olay akışıyla anlatıyor. 

• Bir kitabı başından sonuna 
anlatabiliyor. 

 
 
İlişkiye başlama şeklim: 
 
İlişkimizde elbette koşulsuz bir durum olmadı, belli koşulları sağlamayı istedim ancak 
çocuk gelişimsel açıdan hazır olduğunda ona tercih sunarak başladım. Özel eğitimi, 
psikolojik terapiden ayıran en önemli nokta burasıdır. 
 
İlk Gün 
Çocuğun odası: 
 

 
 
Oda:Burası öğrencinin odasının temsili bir resmi. Aslında çocuk odasından çok genç 
odası gibi. Derslerimizi öğrencinin odasında yaptık. Dersleri ofiste mi evde mi yapmak 
hususunda anneyle istişare ettik. Anne evde yapılmasını istedi. Çünkü çocuk okula 
gidiyordu, terapiye gidiyordu. Biraz evde zaman geçirmesini istiyordu. O nedenle 
derslere evinde başladım. Buna benzeyen bir odaydı. İlk gün gittiğimde meraklı bir 
ağabeyi vardı. A.K. benden kaçındı. Ben de ağabeyini de yanıma aldım. Ağabeyi benimle 



oynamaya başlayınca o da yanımıza geldi. İlk gün üçümüz oynadık. Burada görerek 
öğrenme ve paralel oyunun ilk aşamasını yaptık.  
 
 
Ağabey-kardeş oyun: 
 

 
 
İlk Kullandığım ve Çok Sevdiği Materyaller: 
 

 
 
Kaplumbağa:Ben iki poşet oyuncakla gitmiştim. Ağabey, oyuncak poşetlerini karıştırıp 
içinden kaplumbağayı çıkardı. A.K.’nın bakışından anladım ki kaplumbağa ile ilgileniyor. 
O zaman o oyunu besleyelim istedim. Ben de yanına oturdum. Böyle böyle oynamaya 
başladık. Bu benim için de bir başlangıç oldu ve uzunca bir süre o kaplumbağa ile 
oynadık biz. Kaplumbağa bizim çalışma arkadaşımız oldu. Ben bu kaplumbağayı 
getirdim götürdüm. Kaplumbağa geri geldiğinde onu hatırladı. Bazen ayrılmak istemedi, 
ona bıraktım. Bir çeşit bağ kurdu bu oyuncakla. Burada benim hedefim kaplumbağa ile 
oynayabildiğimiz kadar oynamasını sağlamaktı çünkü biliyorsunuz çocuklarda dikkat 



sorunları önemli bir problem ve bir şeyde dikkatini yöneltmeyi başarırsa (kendi 
ilgilendiği bir şeyde), diğer şeylerde de dikkatini yöneltmesi çok daha kolay olmaktadır. 
Bu mantıktan hareketle, kaplumbağa ile 20 dakikaya kadar oynamayı hedefledim ve bu 
yirmi dakika çocuğun kendi isteğiyle, eşlik ederek bu oyunu oynadık. Kaplumbağanın 
içine bir şeyler tıkıyorduk, atıyorduk, sesini dinliyorduk. Bu materyali ortak nesne, 
sıralılık, dikkat süresi ve tabii ki eğlenme amacıyla kullandım. 
 

 
 
Yap-Boz: İlk görüşmede A.K.’nınannesi bana çocuğun yap-boz sevdiğinden 
bahsetmişti.Genellikle ilk görüşmelerde sorarız “Çocuğunuz nelerle oynamaktan keyif 
alır?” diye. Bu ön bilgiyle derse gitmek, çocuğun seveceği oyunları bulmak açısından 
avantajlı olmaktadır. Annesi böyle söyleyince ben de elimdeki birçok yap-bozu 
götürdüm. Sizce hangisini ilk olarak tercih etmiştir? (-“Hayvanlar” sesi yükseldi). 
Hayvanları tercih etmedi. Daha sonraları hayvanlar en çok sevdiği oyuncak olacaktı 
ancak ilk olarak A.K. yaşam alanı olanı tercih etti. Acaba neden bunu tercih etti diye 
düşündüm. Bir olasılık olarak aklıma, en çok gördüğü şeyinkendi yaşam alanı olduğu 
geldi ve biz derslere kendi yaşam alanında başlamıştık. Çünkü yaşam alanları bildiği bir 
şeydi muhtemelen ve gerilmedi. Daha yaşam alanıyla ilgili birçok şeyi çözememişken, 
dışarısıyla ilgili şeyleri çözmesi çok mümkün olmayabilir diye düşündüm. Çok çocukça 
bir şey, bu yanını görmek hoşuma gitti. Ben ona şunu seçebilirsin, bunu seçebilirsin 
demedim hiç. Bunu niçin yapmadım? Onun adına seçmek doğru olmazdı. O nasıl biri, 
dünyayı nasıl algılıyor merak ettim ve seçimlerini izledim. Taşıtları seçebilirdi. 
Hayvanları seçebilirdi. Arabalar yap-bozu da götürdüm ilk gün. Mekanik seçebilirdi. Ama 
o evi seçti. O zaman aslında kendi yaşadığı mekânla ilgili bilgiye sahip olduğunu gördüm.  
 
Kaplumbağa ile oynama şeklinden gözlemlediğim kadarıyla kaplumbağanın içine 
nesneler koymuştu. Yaşam alanları ile ilgili olan yap-bozu sevmişti. Ev alanlarına ilgisi 
olduğunu bana göstermesi aklıma maket evi getirdi.İçine nesne koyabileceği, açıp 
kapayabileceği ve günlük yaşamı görebileceği bir maket evim vardı. Diğer ders onu da 
yanımda götürdüm.  



 
 
Maket ev: Yaşam alanlarına ilgisini ve bir şeyleri bir yerlere tıkıştırmayı sevdiğini 
görünce, ona maket ev getirdim. Küçük çocukların biliyorsunuz en iyi bildiği şey kendi 
mekânları, dolayısıyla evi çıkardım. Ağabeyi yanımızdaydı, eve ilgi gösterdi. O ev ile 
oynamaya başladık üçümüz beraber. O evde çocuğu klozete oturtturduk, banyo 
yaptırdık. Anne, baba dediğimiz oyuncak bebekleri tekrar tekrar benzer senaryolarla 
oynattık. Zile basıyorsunuz,baba kapıdan giriyor. Anne,“hoş geldin” diyor. “Karnın aç mı, 
makarna yaptım.” diyor. Anne, baba çocuğun odasına çıkıyor, çocuğu öpüp “iyi geceler” 
diyor. Çocuk bu esnada horluyor. Sesli bir materyal bu. Çocuktan horlama, klozetten 
sifon, banyodan duş sesi geliyor. Kendi bir gününü görme şansı, kendi yaptığı eylemleri 
adlandırma, dikkat, oyun, sıralılık becerileri de böylelikle oyun içinde çalışılmış 
oluyordu.  
 

 
 
Maket Ev:Bakın burada mutfak var. Tıpkı çocuğun evinde olduğu gibi içeriden merdiven 
var. Oradan defalarca kere çıkıp indik.  
 



 
 
Maket Ev:Bir de pencere var. A.K bu pencereyi açıp kapatmayı çok seviyordu.Defalarca 
kere açıp kapatıyordu. Bu da bana çok anlamlı geldi. 
 

 
 
Ahşap Evler: Açıp kapama türünde oyuncakları ve ce-e oyunlarını sevdiği için ona başka 
oyuncaklar da götürdüm. Ahşap oyuncakta kapıyı çaldık. Kapıları açarken ce-e dedik. 
Dramalaştırarak içeridekilere seslendik, sözler söyledik.  
 
- Komşu komşu, kim var içeride? 
- Biz misafirliğe geldik. Kapıyı açar mısın? 
- Biz çay içmek istiyoruz.  
- Kurabiyen var mı?  
- Bir numarada kim yaşıyor? İki numarada kim yaşıyor? 
  
Çocuk saymayı çok sevdiği için, içinden çıkan hayvanları saydık. “Kaç tane var, hadi 
sayalım! Rengi ne?”dedim. Renklerin ve şekillerin İngilizcelerini biliyordu. Sayıları 
İngilizce sayabiliyordu. Bildiklerini söylemesine fırsat verdim. İngilizce konuşurken 
kendisini beğeniyordu. Muhtemelen ailesinden olumlu geri bildirimler almıştı. Onu 
izledim, beğendim. Aynası oldum. Beğenilme arzusunu çok kıymetli buldum. Böylece 
çocuğa o ne, bu ne demeden oyun üzerinden aslında bir nevi konuşmayı da çalışmaya 
başlamış olduk.  
 



 
 
Bez Kitap: Açıp kapamalı oyuncakları sevdiği için ona bu bez kitabı götürdüm.A.K.üç 
yaşındaydı ama yine de bebek oyunlarını seviyordu. Ce-e yapma, sürprizli oyunlar, 
buradan ne çıkmış diye merak ve heyecan duymak gibi. Bu da Nevin Eracar’ın bahsettiği 
gibi; çocuğun yaşının büyümesi ancak ruhsallıkta henüz büyümemesi ile ilgili durumdan 
kaynaklanmaktaydı.  
 
 
Neden Materyal? 
 

Neden Materyal Çocuk Açısından: Neden Materyal Benim Açımdan: 

• Materyaleilgi duyuyordu. Söz öncesi 
dönem oyunlarına ilgisi yoktu.  

• Mekanik, teknik konulara merakı 
vardı. 

• Materyalleri incelemeyi seviyordu. 

• Çocuğun yönelimini takip ettim. 

• Materyal hatırlatıcıdır. Unutsa bile 
nesneyi görüp hatırlar. 

• Materyalin kullanım amacı bellidir.  

• Dolayısıyla kuralı vardır. İlişkide de 
kurallar vardır. Dilde de kurallar 
vardır.  

 
 
Ne oynadık? 
 

Önce Sonra 

• Evcilik oyunları 

• Gıdıklamalı oyunlar 

• Ortak dikkat gerektiren oyunlar 

• Hayvan yürüyüşleri 

• Taklit oyunları 

• Kutu oyunları, zarlı, saymalı, para ve 
hesap gerektiren oyunlar.  

• Kazanmalı - kaybetmeli oyunlar 

• Anaokulu oyunları 

• Canlandırmalı drama oyunları 

 
Derslerimizde eğitimi çocuk şekillendirir. Bu çok önemli. Biz onların ilgilendiği şeyden 
yola çıkarak eksik ya da yanlışlarını düzenlemeye çalışırız. Ancak bu çocuk tarafından 
planlanan, öğretmen tarafından yönlendirilen bir çalışmadır. Çocukların eksiklikleri 



onların ilgi alanları doğrultusunda kapatılmaya çalışılır. Gönüllü bir öğrenme öğretme 
ortamı hazırlanmış olur. Öğretmeni terapistten ayıran en önemli konu da budur. 
Koşulsuz bir ortam değildir eğitim ortamı. Eğitim için düzenlenmiştir. Çocuğun gönüllü 
katılımını esas alır. 
 
Şimdiye kadar süreci anlatmaya çalıştım. Kendi teorimi, eğitime başlarken ki niyetlerimi 
anlattım. Hedeflerim şunlardı: çocuğun liderliğinde oynamak, eksikliklerini gidermek, 
eksikliklerini hoş görmek, ona alan açmak, bir yandan bilişsel yürütücü işlevler, dil vs. 
alanlardaki eksik ya da yanlışlarını desteklemeye çalışırken bir diğer yandan da onun 
zedelenmesini önlemeye çalışmak idi. Bunlardan zarar görmesin istedim. Eğer çocuk 
uygun değilse, çalışamıyorsa, kendini kötü hissediyorsa, oyunu uzatmak istiyorsa, bir 
oyunda kalmak istiyorsa, bu oyunlarda uzun uzun kaldım. Çocuğun yaptığı şeylerin 
yetişkin tarafından nasıl göründüğünü anlattım. Mesela biz çocuğu izleriz. İzledikten 
sonra ne deriz? Örneğin evle oynarken: 
 

- Hımmm onu yukarı koydun. 
- Tekrar yukarı koydun. 

Böylece çocuğun sizin ne düşündüğünüz konusunda da bir fikri oluşur. Kendisinin 
bendeki karşılığını görmüş olur. Bunda da aynalama çok önemlidir. Bu nedenle biz 
oyunlarımızda aynalamaya çalışıyoruz. Zihin kuramının oluşabilmesi için çocuklarda 0-9 
ayın yetilerinin kazandırılmış olması gerekir. Bu nedenle performansı özellikle titizlikle 
alıyoruz.  
 
Davranış: 
 

Sorunlar Çözümler 

• Mesele çıkmasından korksa da 
sanırım kendi gücünü görmek için 
çıkarıyor (masa devirme, oyuncak 
atma). 

• Konuşuyoruz ve beraber çözmeye 
çalışıyoruz. Sonra davranış öncesi, anı 
ve sonrasını sorguluyoruz. 

• Dışarı çıkınca herkes ona bakıyor 
zannedebiliyor bu nedenle çekingen 
davranabiliyor. 

• Onun bu konuda evdeki destek abla ile 
dışarı çıkarak ve ardından bu konuyu 
konuşarak ve hikâyelerle 
destekleyerekfarkındalığı üzerine 
çalışıyorum. 

 
A.K. çatışma ortamları yaratıyor ve onun nasıl çözüleceğini merak ediyor. Çıkan 
çatışmalara mesele diyor ve bana hatırlatıyor: 
 
- Dilek, geçen gün bir meselemiz oldu. 
- Dilek, geçen hafta bir meselemiz oldu.  
- Hatırlıyor musunuz Dilek, geçen ay seninle şu meseleyi yaşadık.  
 
Ben bir defasında aramızdaki çatışmaya mesele demiştim. O da aramızdaki bu durumun 
adını ‘mesele’ koydu ve bunu hatırlatıp hatırlatıp tekrar üzerine konuşmak istedi 
benimle. 
 



Ayrıca benim evde fark edemediğim, ailesinin dışarı çıktığında fark ettiği durumlar var. 
Geçenlerde kapalı çarşıya gittiler. Tabi, kalabalık orası. Herkes ona bakıyor ve bir şey 
diyecek zannediyormuş. Yardımcı ablası demiş ki “A.K.’cığım onlar seninle ilgilenmiyor, 
herkes kendi işinde gücünde. Hadi gel seninle şuraya bakalım, buraya bakalım.” Ama 
yine de A.K. kalabalıktan birini seçip ona gülüyormuş, etkileşime geçiyormuş, utanarak 
bakıyormuş. Tümgüçlülükten çıkıyor yavaş yavaş. Etrafında insanlar olduğunu, onların 
da bir hayatı olduğunu fark etmeye başlıyor. Üçüncü kişilerin niyetlerini, kendi niyetini 
anlamaya başlıyor. 
 
Uzun dönemli hedeflerim; 
 

• Halen kendisini dili kullanarak tam olarak ifade edemiyor, kendisini ifade etme 
becerisini geliştirmek 

• Düş kırıklığına uğrayınca uzaklaşıyor, kalıp beraber çözmesi için desteklemek 

• Yaşına uygun anaokulu ünitelerini tamamlamak 

• İnce ve kaba motor becerilerini desteklemek 

• Okuma yazmayı öğrendi. Okuma becerilerini kullanarak dili geliştirmek 

 
Göz teması: 
 
A.K. göz teması kurmuyordu. Göz teması halen daha sınırlıdır. Ancak eskiye oranla daha 
çok bakmaktadır. Göz teması hassas bir konudur. Çocuk hazır değilse illa ki baksın diye 
zorlamamak gerekir. Göz temasını ‘bana bak’, ‘gözüme bak’ diyerek çalışmak doğru 
gelmiyor bana. Yalnız eğitim ortamını şekillendirirken, karşılıklı oturmak, bedensel 
olarak aynı kotada hizalanmakgöz teması için önemlidir. Oyun içinde bir nesnenin baş 
hizasında sunulması, gözün önünden uçak yapılarak geçirilmesi vb. oyunlarla göz 
temasını çalışmak, çocuğu incitmeden göz teması çalışmak için dikkat edilebilecek 
hususlardır. Çocuk hazır hissettiğinde zaten bakmaktadır. Merak ettiğinde de 
bakmaktadır ve zamanla kendi iz düşümünü görmek için de bakmaktadır.  
 
Konuşmayı başlatma, genelleme ve eğitim ortamını şekillendirme: 
 
A.K. sadece göz temasından kaçınmıyordu. Çok korkuyordu. Çok kaygılıydı. İnsanlardan 
kaçınıyordu. Benimle konuşmaya başladı ama uzunca bir süre ailesiyle konuşmayı 
erteledi. Sürekli dönüp arkasına bakıyordu. Birisi onu konuşurken duyacak mı diye 
endişeleniyordu. Çalıştığımız odanın kapısını açık bırakmaya karar verdim. Yaz ayıydı.  
- “A.K.’cığım” dedim, “Bak çok sıcak. Ben de terliyorum. Bu kapı açık kalabilir mi?” 
Annesiyle de bu konuyu konuştum ve odanın kapısını açtım. Sonra evdeki yardımcı 
kadın geldi, “Dilek Hanım bu çamaşırları buraya bırakabilir miyim?” dedi. Çamaşırları 
koyup gitti. Annesi geldi, geçti, kapıda durdu, baktı. Ara sıra “Ay benim güzel oğlum.” 
deyip, A.K.’nınyanağından öptü, gitti. Ağabeyi geldi elleri cebinde “Ne yapıyorsunuz?” 
dedi. Onlar gelip geçerken, ben spontaneliği bozmamak için müdahale etmedim. A.K. bir 
zaman sonra biz orada oyun oynarken başka insanların gelip gitmesine,benimle 
konuşurken diğer insanların onu duymasına alıştı, onlarla da konuşmaya başladı. 
Annesiyle ilk konuştu. Annesiyle masal okumaya başladılar beraber. O ilişki gelişti ve 
ortak oyunları belirdi. En son babasıyla konuştu. Hatta babası onunla ne zaman 



konuşacak diye bekledi. Babası sembolik olarak dış dünya idi. Bu dönem ödipal ibareleri 
de göstermeye başladı. Baba ile kurduğu ilişki sonrasında hayattaki kuralları da 
keşfetmeye başladı. Dil de kurallar bütünüdür. Bundan sonrasında dili öğrenmesi epeyce 
hızlı bir biçimde devam etmiştir. Şimdilerde babasını model alıyor. Onun gibi oturuyor. 
Onun gibi davranıyor. Onun onayını almak için hoşa gidecek işler yapıyor.  
 
Çocuk konuşma ile ilgili açıldıktan sonra dil öğretimine başladım. Konuşma başlamadan 
kartlara, nesne tanıtımına geçmedim. Çünkü çocuğun söze yatırımı yoktu. Ne zaman 
sözcükler gelmeye başladı, o zaman söze yatırım başladı. Ve böylece konuşma kartları, 
nesne kartları, hikaye kitapları, olay sıralama kartları vb. materyalleri kullanmaya 
başladım. Nevin Eracar, Oktay Taymaz Sarı bunu bize böyle öğretti. Deneyimlerim de 
bana bunu gösterdi. O nedenle de bekledim. Sabrettim. Bu beni endişelendirmedi. Bazı 
özel eğitimcilerin endişelendiğini biliyorum. Konuşması için bu kartları önce vermemiz 
gerektiğini düşünüyorlar. Ama söze yatırımı olmayan bir çocuğa bunu yapmak, onu zora 
sokmak olur. Ona saygı duymamak olur diye biz öğrendik hocalarımızdan.  
 
Kendi Resimleri: 
 
Bunlar A.K.’nın kendi resimleri. Resim çizmek konusunda yetenekli bir çocuk. 
 
Ağaçlar 
 

 
 
Ağaçlar isimli resmi. Sağda bir yılan var. Solda bir tırtıl var. Ağaçta bir yuva var. İçinde üç 
tane yumurta varmış. Öyle anlattı. Kendisi de üç kardeş bu arada. 
 
 
 
 



Arkadaşları 
 

 
 
Kendisi ve sınıf arkadaşları. Mavi tişörtlü kendisi. Yanında duran kız, hoşlandığı kızmış. 
En soldaki kafasını çizmediğini fazla sevmiyor. Ama resme koymuş yine de.  
Ben dedim ki “A.K. onların eli kolu var, seninki nerede?” 
“Cebimde.” dedi. 
Biraz havalı birisi.  
 
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 
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Farklı Gelişen Ailelerinin Yaşadığı Psikolojik Süreçler 
 
Uzm. Psk. Orkun Yontar 
 
Doğum Öncesi 
 
Bir çocuk henüz dünyaya gelmeden ebeveynler onunla ilgili hayaller kurmaya başlar. Ona 
kendi tasarımları ve tercihleri doğrultusunda isimler vererek hazırlıklar yaparlar ve 
kendi ideallerindeki bebeği beklemeye başlarlar. Bazen çeşitli nedenlerle bu ideal 
çocuğun gelmeyeceği korkusu ebeveynlerin akıllarında yer edebilir.  
Engelli bir çocuğun doğumu veya sonraki yıllarda ortaya çıkan engel ise beklenen 
mükemmel çocuk 
hayalinin yıkımı 
nedeniyle ebeveyn 
tarafından narsistik 
bir yaralanma 
şeklinde yaşanır ve 
ortaya çıkan durum 
bir kayıp gibi 
algılanır. 
Ebeveynlerde böyle 
bir durumun olağan 
seyrinde bir kişinin 
kayıp yaşadıktan 
sonra sergilediği 
türden psikolojik 
evreler gözlenir 
(Varol, 2006). 



 
Tanı öncesinde ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili bir şeylerin gitmediği yönündeki gözlem 
ve sezgileri onları “Bir şeyler yolunda değil galiba. Neden hala konuşmuyor?” gibi 
sorgulamalara götürebilir. Bazense ebeveynler bu tür sorgulamalara kendi iç 
seslerinden veya yakın çevreden “Babası da geç konuşmuştu. Biraz daha bekleyelim.” 
şeklinde karşılıklar bulabilmektedirler. Bu süreçte bu tür bir cevaba rağmen ebeveyne 
şüphe ve huzursuzluk hisleri eşlik edebilir. 
 
Evreler Modeli 
 
Evreler Modeli (Garguilo, 1985; Varol 2006) farklı gelişen bir çocuğun ebeveyninin, 
çocuğun farklılığını kavramasından veya tanı almasından sonra yaşadığı bu travmatik 
duruma karşılık verdiği tepkileri, yaşanan bir dizi psikolojik evre ile açıklayan bir 
modeldir.Garguilo’ya göre bir ebeveyn böyle bir travmatik durum karşısında şu evreleri 
sergiler:  
 

 Şok 
 İnkâr 
 Çelişki 
 Öfke 
 Suçluluk 
 Utanç 
 Pazarlık 
 Kabul 
 Adaptasyon  

 

Evreler Modeli, zaman içinde evrelerin zaman zaman birbirinin içine geçebilmesinin ve 
döngüselleşebilmesiningözlenmesiyle, tepkilerin sıralaması zaman içinde güncellenerek 
aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi yeniden ele alınmıştır (Varol, 2006). 

 

Şok:“Şok benim hayatımda ilk sırayı aldı. Sanki pencerenin dışından bakıyordum. Elbette 
bu pencereden atlamamı önledi.” 

İnkâr:“… Daha sonra inkâr evresini yaşadım. Bu çocuğumun aşırı şekilde 
engellenmesine neden oldu. Onun yetersizliklerinden fazlasıyla etkilendiğim için 
yeterli yanlarını göremedim.” 

“İnkâr sinsice hareket ediyor. Çocuğum büyürken sınırlılıkları olduğundan daha 
fazla görünüyor. Bununla mücadele ediyorum.” 

Çelişki:Çocuğun engelli olması,ebeveynlerin çocuklarına yönelik hissettikleri sevgi ve 
kızgınlık duygularının şiddetini arttırır. Zaman zaman ebeveynin bilinçdışı kurtulma 
fantezileri devreye girebilir. 

Kızgınlık: “Niçin ben?”    

“Senin yüzünden!”  



“Kızgınlık beni yiyip bitirdi. Süpermarketteki insanlara karşı kızgınlık, sütü 
döktüğümde kız kardeşime karşı kızgınlık. Duyarsız doktorlara karşı kızgınlık. 
Normal çocukları olan komşulara karşı kızgınlık. Bir miktar kızgınlık hala kaldı. 
Arada sırada canlanıyor.” 

Suçluluk: “Keşke sigarayı bıraksaydım.” 

“Keşke ona daha çok yardım etseydim.” 

Utanç: Anneden otobüste farklı sesler çıkaran çocuğuna:  

“Oğlum sus. Herkes bakıyor.” 

Depresyon: İçe dönük bir kızgınlığın göstergesidir. Beklenen ideal çocuğun 
gelmemesine dair yaşanan hayal kırıklığı ve acının hissedildiği ve yaşandığı evredir. 

Kabul:Beklenen ideal çocuğun ebeveynde uyandırdığı daha önce bahsi geçen zorlu 
duygular yaşanıp tükendiği ölçüde gerçekleşebilecek bir evredir. Ebeveynin duygularını 
fark edip bir yolla ifade etmesiyle yakından ilişkilidir. Bu anlamda aktif, sürekli, bilinçli 
bir çaba gerektirir.  

Uyum (Adaptasyon)/Dönüşüm: “Ailemiz birbirine sımsıkı bağlandı. Sarsıntılar diğer 
insanların kabul eksikliğinden oluyor. İyi günlerde kendimi çok mutlu hissediyorum. Biz 
çocuğumuzun sınırlılıklarını kabul edip bilinmeyen bir potansiyele doğru onu iterek, 
hassas bir çizgide yürüyoruz.” 

Farklı gelişen bir bireyin ebeveynlerinin uyum aşamasına ulaşabilmesi için; 

 ailenin kaynaklarını kullanma konusunda yetkin ve güvenli hissetmesi, 
 günlük yaşamı idame ettirmeyi öğrenmeleri, 

 geleceğe dair bir planın ve hayattaki yeni amaçların belirlenmesi gerekmektedir 
(Pelchat ve Lefebvre, 2004). 

 

Uyum ve dönüşüm için farklı gelişen bir bireyin aile üyelerinde inançlar, değerler, tutum 
ve davranışlar alanında yeni öğrenmelere ve gelişime ihtiyacı vardır. Bunun için 
uzmanlar tarafından gerçekleştirilen aile destek çalışmalarına düzenli olarak devam 
etmenin büyük önemi vardır. 

Evreler Modeli’nin dışında farklı gelişen bireylerin engel veya tanılarının ortaya 
çıkmasından sonra ailelerinin tepkilerini ele alan bazı modeller (Karpat, 2011) de 
Sürekli Yas Modeli, Kişisel Yapısalcı Model ve Umutsuzluk-Çaresizlik-Anlamsızlık 
Modeli’dir. 

Sürekli Yas Modeli:Bu modele göre çocuklarının farklılığından/engelinden dolayı 
ebeveynler sürekli olarak yas ve kaygı içindedirler. Adaptasyon, kabul ve yas 
merhalelerinin birlikte yaşanmasıyla gelir. Yas içinde olan ebeveyn, aynı zamanda 
çocuğunun gelişimi için çaba içinde olabilir.   

 



Kişisel Yapısalcı Model: Bu model adaptasyon sürecinin duygulardan ziyade bilişsel ve 
öznel yanlarını vurgular. Ebeveynlerin kendileri ve çocuklarıyla ilgili geçmiş 
deneyimleri ve beklentileri ailelerin tepkilerini belirler. 

 

Umutsuzluk-Çaresizlik-AnlamsızlıkModeli: Yakın sosyal çevrenin, olumsuz algı ve 
tepkileri ebeveynlerin tepkilerini de etkileyip benzer tepkilere yol açar.  

 

Farklı Gelişenlerin Kardeşleri 

Farklı gelişen bireyin aileye girişiyle,ailede başlayan travmadan kardeşlerin büyük 
ölçüde etkilendiği ve kardeşlerin yaşı düştükçe etkilenme düzeyinin arttığı 
görülmektedir. Farklı gelişen bireyin gelişiyle, ebeveynlerde başlayan yüksek kaygı ve 
çözüm arayışları esnasında farklı gelişenin kardeşlerinin ihtiyaçlarının geri plana 
düştüğü sıklıkla görülmektedir. Farklı gelişimden etkilenmiş aileler üzerinde yapılan 
araştırmalarda, kardeşin ailenin en az araştırılan üyesi olması da manidardır. 

Kardeşler, farklı gelişen biri için hayatın farklı dönemlerinde, farklı roller 
üstlenebilmektedirler. Kardeşler erken çocuklukta sıklıkla oyun arkadaşı rolüne 
girerken büyüdükçe refakatçi, öğretmen, arkadaş, koruyucu, rakip, dert ortağı ve sırdaş 
rollerini üstlenebilmektedirler.  

Farklı gelişenlerin aile hayatına katılımından sonra kardeşlerinin tepkilerinin 
şekillenmesinde aile tipinin, ailenin yaşam tarzının, ailenin çocuk yetiştirme 
deneyimlerinin, ailedeki çocuk sayısının, yaş farkının, cinsiyet farkının, ailenin 
sosyoekonomik düzeyinin, engelin türünün ve derecesinin etkileri bulunmaktadır 
(Varol, 2006). 

Yapılan araştırmalarda farklı gelişen bireylerin kardeşlerinde yaşıtları ortalamasının 
üzerinde duygusal problemler, kaygı ve stres olduğu belirlenmiştir (Milevsky, 
2014). 

Kardeşlerin hayatlarına farklı gelişen kardeşlerin girmesiyle verdikleri tepkiler yaş 
aralıkları göz önüne alınarak şöyle sıralanabilir: 

 

Okul öncesi yaşlarında: 

→ Şaşkınlık, korku, kaygı, öfke 

→ Durumu ve olayları gerçekçi şekilde anlayamama 

→ Daha az sevildiğini düşünüp kendinde neyin yanlış olduğunu merak etme 

→ Farklı gelişen kardeşinin davranışlarını taklit etme,davranışsal gerileme  

→ Eyleme vurma veya ‘mükemmel’ çocuk olma eğilimi  

 

Ortaokul yaşlarında: 

→ Farklı gelişen kardeşin farklılıklarından utanma 

→ Kendi başına da böyle bir engel geleceğinden korkma 

→ Kendilerinde engellilik olmadığı için suçlu hissetme 



→Koruyucu, destekleyici bir yaklaşım 

 

Genç yetişkinlikte: 

→ Geleceğe yönelik düşünceler 

→ Farklı gelişen kardeşin nasıl sosyalleşeceği ve kabulgöreceği 

→ Kendi çocuklarında da engel olabileceği endişesi 

→ Farklı gelişenin geleceğiyle ilgili alınması gereken sorumluluklarınyarattığı kaygı 

 

Ailenin İhtiyaçları 

 

Farklı gelişenlerin ailelerinin ihtiyaçlarının anlaşılabilmesi ve gerekli desteğe ve 
çözümlere ulaşılabilmesi için öncelikle aileye özel bir ihtiyaç analizine ihtiyaç vardır. 
Ülkemizde başta ebeveynler olmak üzere aile üyelerinin, engel durumunu fark ettikleri 
andan sonra kayıp-yas sürecinin tetiklediği tepkilerinden geçmelerinin ve yaşadıkları 
duygusal dalgalanmaların etkisiyle panikle uzman uzman gezmeleri söz konusu 
olmaktadır. Ailenin çare arayışıyla, savrulmalar yaşamasının önüne geçilebilmesi ve 
kaynaklarının ihtiyaçlara yönelik olarak verimli şekilde kullanılabilmesi için işbirliği 
içerisinde çalışan güvenilir bir uzman ağına ihtiyaç vardır.  
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Birey ve Grup İlişkileri 
 
Psk. Latife Özgüleryüz 
 
Birey olmak en basit anlamıyla, insanınkendini toplumdan soyutlaması değil bütünün 
içinde kendi gibi var olabilmesidir. Kişinin kendine özgü biricikliği ve tekliği bu sayede 
oluşmaya başlar. İnsan, dinamik bir varlıktır ve gruplar içinde gelişir. Bu noktada insan 
gelişimine bir göz atalım. 
 
Gelişim kuramı insan gelişimini 4 ayrı adımda tanımlamaktadır: Psikomotor, 
psikososyal, bilişsel alan ve dil. Otizm ve diğer yaygın gelişimsel bozukluklarda bu 
alanlarda bir takım aksamalar meydana gelmektedir. Psikososyal alan otizmi anlamaya 
ve tanımlamaya çalışırken özellikle dikkat ettiğimiz adımdır. Erken çocukluk döneminde 
bebek ilk ilişkiyi anne ya da bakım veren ile kurar. Sosyo-duygusal gelişim bu temasla 
başlar. Bu noktadaki bir aksaklık ise diğer gelişim alanları olan bilişsel alanı ve dil 
gelişimini engeller. Bununla bağlantılı olarak otizmi ‘arzu duymama’ hastalığı olarak 
tanımlayabiliriz.  
 
Konuşmalarda bahsedildiği üzere ruhsal ve sosyal ilerleme amacıyla psikoterapi hizmeti 
verilmesinin ne kadar önemli olduğunu dinledik. Yetişkin farklı gelişen bir gencin 
çocukluğundan itibarensosyo-duygusal olarak gelişimi psikoterapi, özel eğitim gibi 
alanlarda eş zamanlı olarak takip edilmektedir. Ancak bunun yanı sıra bu gelişim her yaş 
aralığında farklı ihtiyaçları içinde barındırmaktadır. İşte bu noktada Alternatif Gelişim 
Projesi olarak adlandırdığımız çalışmalar bütünü gelişimsel bir model özelliği 
taşımaktadır. 

 
Şekil 1: AGP’nin çarkları (projenin alt programları) işbirliği içinde, birbirlerinden bağımsız ama 
birbirlerini tamamlayıcı biçimde hareket eder. Çok yönlü ve çok boyutlu bir problemin tüm yönleri ve 
boyutlarına ayrı ayrı çözümler sunar. 



Peki, ne yapmaktayız?  
 
Alternatif Gelişim Projesi’nin alt programlarından Psikososyal Grup Programları ile 
Sosyal Yaşama Katılım ve Bağımsızlaşma Programları gündüz, yatılı ve kamp şeklinde 
çeşitlilik göstermektedir. Bu programlarda sosyal ve psikolojik gelişimi uyarıcı 
çalışmalarla farklı gelişen bireylerin sosyal yaşama katılımını mümkün kılıyoruz. 
Böylelikle farklı gelişen bireylerin ilişkiye arzu duymaya başlamasını hedefliyoruz. 
Öncelikle programa katılacak kişilerin psikolojik değerlendirmeleri ile birlikte ihtiyaç 
analizleri yapılmaktadır. Buna göre hangi programa, ne sıklıkta katılacağı 
belirlenmektedir.  
 
Psikososyal grup çalışmalarına, bir merhaba toplantısıyla, herkesin birbirini 
görebileceği şekilde bir daire oluşturarak başlanır. Bu paylaşım alanında grup üyeleri 
kendilerini nasıl ifade etmek istiyorlarsa o şekilde ifade ederler. İster sözle, ister sesle, 
ister hareketlerle. Bu toplantıya katılmak istemeyen de olabilir. Grup olma bilinciyle, bu 
durum saygıyla karşılanmaktadır. Böylece, herkese varoluşlarını ortaya koyabilecekleri 
bir alan sunulmuş olur. 
 
Sonrasında grupla günün akışı belirlenir. O gün ne yapılacağı, nasıl yapılacağı hatta rutin 
programlarda gerçekleşmeyecek detaylar dahi grup üyelerine açıklanır. Planlamanın 
yapılmasında farklı gelişen bireylerin ruhsal ve fiziksel durumları titizlikle gözlemlenir. 
Bu noktada grup içinde bireysel ihtiyaçların gözetilmesi çok önemlidir. Çünkü 
çalışmanın özünde tam olarak bu felsefe bulunmaktadır: İhtiyacın anlaşılması ve buna 
yönelik hareket edilerek ihtiyacın karşılanması. Grup içinde hedeflenen sosyalleşmeye 
arzu duyması, kendi edindiği beceriler de gözetilerek, bireysel hedefler doğrultusunda 
çalışılarak gerçekleştirilmektedir. 
 
Günlük yaşam aktivitelerini içeren programda alışveriş, yaşadığımız, kullandığımız 
alanın düzeni, temizliği, yemek yapımı gibi çalışmalar yapılır. Sosyal aktivitelerin 
gerçekleşmesi için mutlaka zaman açılır. Dışarıya çıkmak, bir kafede oturmak farklı 
gelişen bireyin sosyal hayat içinde bulunmasını sağlarken karşılaşılan diğer insanlarla 
da temas etme fırsatı yaratır. Sinema, tiyatro, konser, sergi gibi etkinliklere katılınır. Bu 
etkinliklerin sonrasında gruplayaşantılar hakkında paylaşım yapılır. Grubun tamamını 
duymanın yanı sıra farklı gelişenin izlediği veya gördüğü şey üzerine konuşmak yaşadığı 
şeyi anlamlandırmasında yardımcı olur.  
 
Buna ek olarak, günlük akışta sanatsal aktiviteler büyük önem arz etmektedir. Tüm gün 
uyaranları toplamış farklı gelişen bir bireyin bunu simgeleştirmeye ihtiyacı vardır. Sanat 
unsurlarını kullanmak simgeleştirmeye yardımcıdır. Kısaca açıklamak gerekirse iç 
dünyada birikenlerin dışavurumuna simgeleştirme denir. Sanat bunun için en ideal 
yöntemdir. Simgeleşme ile iyileşme başlar. Bu sebeple sanatın burada onarıcı bir görevi 
vardır. Sanat unsurlarıyla, araç gereçlerle, bazen sadece kendi bedenimizle karşılıklı 
değişim ve gelişim gözlemlenmektedir. 
 
Başlangıçta belirttiğim gibi psikososyal grup çalışmalarının bir diğer ayağı da ‘geçiş evi’ 
adını verdiğimiz mekânda yatılı olarak gerçekleştirilmektedir. Gündüz programlarında 
da çeşitli çalışmalar için (yemek yapımı, atölye çalışması) kullanılan mekân yine aynı 
çalışmalar yapılırken ek olarak yatılı kalınmasını da içermektedir. 
 



Psikanalist Donald Winnicott’ıngeçiş nesneleri kavramı anne ile bebeğin ayrışma 
sürecini tanımlar. Bebeğin nesne konumundan özne konumuna geçişindeki süreci 
kapsamaktadır. GeçişEvi farklı gelişen yetişkinlerin uzmanlar eşliğinde ailelerinden 
bağımsız yaşadığı yerdir. Amaç, farklı gelişenlerin ailelerinden ‘bağımsız’ olarak 
gündelik yaşama dâhil olmaları ve kendi hayatlarını sürdürme pratiği edinmeleridir.  
 
Aileden ayrışmanın ve bağımsızlığın amaçlandığı programda farklı gelişen bireylerin 
kendilerine ait bir ortamın oluşturulması önemli bir ihtiyacı karşılamaktadır. 
GeçişEvi’nde kendine ait bir dolabının olması, kendine ait eşyalarının bulunması, zaman 
içinde ev içinde sorumluluk almaya başlaması toplumda kendi olarak bulunabilmesi için 
önemli bir adımdır.  
 
GeçişEvi ortamında gündüz grup çalışmalarına benzer programlamalar yapılmaktadır. 
Bu programların yanı sıra farklı gelişen bireylerin kendi gelişim düzeylerine göre 
bireysel çalışmaları takip edilmektedir. Hedefe yönelik rutin aktiviteler 
gerçekleştirilirken kişinin bunu deneyimsel olarak öğrenmesi için alan açılır.  
 
Farklı olanla birlikte yaşam prensibiyle gece, gündüz bu alanda ilerleme kaydedebilmek 
için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Farklı gelişen bireylerin toplumda kendileri gibi 
var olabileceği günlere inanıyoruz. İnanıyoruz, çünkü örneklerini görüyoruz. İstiyoruz ki 
birden fazla, tüm ülkede GeçişEvleri olsun, daha çok kişi bu alanda profesyonel olarak 
yetişsin ve ailelerin sonrasında bu çocuğa ne olacak endişesi ortadan kalksın. Siz de bu 
anlamda ne yapabilirim diye düşünüyorsanız gönüllü olabilirsiniz. Herkesin 
yapabileceği bir iş var veyapacak çok iş var.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B  İ  R  L  İ  K  T  E ve AYRI OLMAK 
Otistikler Yaşamla Bütünleşme Kampları OYAKAMP 
 

Psk. Elif Uzer 

Çocuklukta, ergenlikte ve yetişkinlikte otizm.  
 
Sizlere bugün ergenlikten yetişkinliğe otizm panelinde B İ R L İ K T E ve AYRI olmak 
başlığında Otistikler Derneği’nin en eski programlarından OyaKamp’ı anlatacağım. 
Başlıkta görmüş olduğunuz yazım oyunu da buradan geliyor. Birlikte olabilmek için 
bireylerin mesafelere ayrı duruşlara ihtiyacı vardır. Farklı gelişen için de durum aynı 
şekilde ilerlemektedir. Otistikler Derneği bu bağımsızlaşma ve ayrı ayrı birlikte 
durabilmeyi sahaya nasıl taşıyor? 
 
Sosyal Yaşama Katılım ve Bağımsızlaşma yolundaki adımlardan biri olan «OYAKAMP» 
Otistikler Yaşamla Bütünleşme Kampları 1996 yılından bu yana düzenli olarak her yaz 
uygulanan bir tatil programıdır. Kamplar, 1 hafta (veya daha uzun) uzman ekip ile 
gönüllülerin; farklı gelişen bireylerle bir arada olduğu bir tatil ortamının rutin, günlük 
yaşam aktiviteleri üzerine yapılanır. Birlikte, spor, gezi programları, ev işleri, kişisel 
bakım, ruhsal ve eğitsel açıdan geliştirici sanat atölyeleri, bahçecilik gibi etkinlikleri de 
kapsar. Sıradan bir tatil planının içeriği kampı paylaşan kişiler sayesinde programlanır 
ve yaygın gelişimsel bozukluk tanısına sahip “farklı gelişen” ve “normal gelişen” 
(çalışmacı kamp ekibi, gönüllü ve grup liderleri) bireylerin grup içinde bireysel 
ihtiyaçları da gözetilerek planlanır. 
 
Tüm bunlar: 
 

  Bir Kamp Günü 
  Bir kamp gününün programı, büyük değişiklikler olmazsa, genellikle şu şekilde 

olur: 
   
  08.30 Kalkış ve hazırlık (kişisel temizlik, giyinme, yatak toplama vb.) 
  09.00 Grupla spor ve güne merhaba 
  09.30 Kahvaltı 
  10.30 Ev-temizlik/mutfak/bahçe işleri (yerine, serbest oyun veya sanat atölyesi 

saatleri) 
  12.30 veya 14.30 Kamp alanını tanıma ve keşif gezileri 
  13.00 veya 15.30 Öğle yemeği (veya ikindi çayı) 
  Denize Gidiş 
  18.30 Kamp Evi’ne dönüş 
  19.00 Duş ve akşama hazırlık 
  20.30 Akşam yemeği 
  21.15 Merkeze yürüyüş ve dondurmacıya gidiş (ya da olursa o gece merkezde 

etkinliklere katılım)  
  23.00 Kampçıların yatışı 
  23.15 Ekip paylaşımı 
  Gönüllülerin protokol yazımı 
  Ekip yatış 
   
     Şkl 1: Örnek bir kamp günü 



Kamplarda farklı gelişen çocuk, genç ve yetişkinlerin normal denilen toplum içinde 
yaşam kaliteleri yüksek şekilde yaşamalarını sağlamak amacıyla çalışmalar sürdürülür. 
Bu nedenle üstte gördüğünüz sıradan bir rutin gün akışı aşağıdaki temel amaçlardan 
destek alarak kurgulanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
OYAKAMP tüm çalışmalarını bu şekilde yer alan başlıklar çerçevesinde şekillendirir ve yaşantılar. 

 
 
Psiko- Sosyal Gelişim: 
 
Gelişim; Fiziksel, sosyo-duygusal, bilişsel ve dil alanı gibi dört temel alanda olmaktadır. 
Gelişim bu dört temel alanda eş zamanlı seyreder. Bunu fizikteki birleşik kaplar 
kanununa benzetebiliriz. Basınç altında kabın şekli genişliği ne olursa olsun birbirine 
bağlı kapların eş seviyede doluluk takip etmesine benzetebiliriz. Bir alandaki farklılık 
diğerlerini de etkiler nitelikte gerçekleşmektedir. Gelişim süreci, birbirini belirli bir sıra 
ile izleyen olgunlaşma ve değişimler sürecidir. Her evre bir önceki evrede gelişen süreç 
üzerine oturur ve ondan etkilenir. 
 
Otizm tablosunda sosyo- duygusal gelişimde yaşanan tıkanma, ilerlememe hali, birbirine 
bağlı olarak izleyen dil, fiziksel ve bilişsel alana doğrudan etki eder. Bu nedenle fiziksel 
büyüme ile eş zamanlı ilerleyemeyen sosyo- duygusal, dil ve bilişsel alanlarda 
ilerlemenin olamadığı bir tablodan bahsetmek mümkündür.  
 
------------Dil Gelişim – Sosyo-Duygusal Gelişim – Fiziksel Gelişim – Zihinsel Gelişim------ 
 
Kamplarda farklı gelişen bireylerin ailelerinden uzakta farklı sosyal ilişkiler 
deneyimlemeleri hedeflenerek sosyo- duygusal alandaki tıkanıklığa yönelik ilişki odaklı 
çalışmalar hedef olarak kurgulanır. Maslow’un ihtiyaç teorisi; Bireyin yaşamında bir 
ihtiyaç giderilmeden diğerine sıranın gelemeyeceğini, ihtiyaçların sıra gözettiğini 
belirtir. Buna göre ilk ihtiyaçlar barınma, beslenme vb. giderilince üst basamaklarda 
iletişim, ilişki kurmak, sosyalleşmek gibi ihtiyaçlar gündeme gelir. Otizm spektrumunda 
ilişkiye ihtiyaç normal gelişenlerdeki gibi sosyalleşme amacıyla olmaz. Bu noktada 
yaşantılayarak öğrenme ve ilişki kurulumuna zemin açan kamplarda tüm çalışmalar 
bunların içselleştirilmesi hedef alınarak kurgulanır.  



İçselleştirilme gerçekleştiğinde öğrenilenler önce farklı gelişende sonra onun sosyal 
çevresinde anlam bulur. 
 
Ör: Temizlik yapmak, peynir kesmek. Temizlik yapma bir ödül ceza yöntemiyle değil, iç 
motivasyonu ve ortak alanı kullandığı insanlar için bir şey yapabilme becerisine 
dönüşebilmektedir. 
 
Sanatla, Oyunla ve Üretimle İlişki: 
 
Kamplarda bahsettiğimiz ilişkiye arzu duyma ve bir eylemin içselleştirilmesi süreçleri 
sanat, oyun ve üretimle iç içe sürdürülür. Bu üç zemini programlarda farklı gelişen 
bireyin normal gelişenle ilişkisini 
oluşturacağı üçüncü olarak tanımlarız. Bu 
tanım Winnicot’un geçiş alanı ve geçiş 
nesneleri kuramlarından gelmektedir. 
Geçiş alanı kısaca ve kabaca bebeğin 
annesinden ayrışmasını ayrı bir birey 
olduğunu anlayacağı zeminleri ifade eder. 
Geçiş alanı bebek için çok önemli bir 
olgunlaşma durumudur ve kısa zamanda 
oyun alanına geçer çocuk. Her bireyde 
olduğu gibi farklı gelişen de bu zeminin 
güvenle oluşturulması sonrası yavaş da 
olsa ilişki denen karşılıklılıktan bahsetmek 
mümkün olmaktadır. Bazen bir resmi 
beraber yapmayı denemek, bir oyunu 
çember şeklinde birlikte başlatmak ya da 
kampta müzik atölyesine katılmak bunlara 
örnektir. 
 
Sanat ve oyunun sembolleştirici gücü yadsınamaz önem taşır kamplarda. Sözle ifade 
edilemeyeni renk, ses, desen, oyuna dönüştürerek anlaşılabilir kılmak daha mümkün 
olabilir farklı gelişen için. Buna özenle alan açmak incelik gerektiren bir iştir ve bu 
nedenle kampların olmazsa olmazıdır oyun ve sanat. Sadece dört duvar arasında değil 
bahçede bir sebzeyi boyamak, sokakta bir oyun oynamak… 

 
Aynı şekilde üretim de ilişki odaklı ele alınan bir 
konudur Oyakamp’ta. Kendi evlerinde bağımlı 
beceremez yapamaz zihniyetiyle nesne 
konumundayken kampta kendi potansiyellerince 
grupta birey olarak var olup iş yapabilirlikleriyle 
var olur ve özneleşirler. Genç ve yetişkin 
bireylerin topluma katılımlarının en somut 
göstergesi üretim sürecinde yer alabilmeleridir. 
İş edinme ve sürekli üretime katılım canlılığın, 
öznelliğin ve bağımsızlığa adımın somut 
göstergesidir. Ör: Üretim sadece süpürge yapmak 
da olabilir, boncuk dizip kolye üretmek de. 

 



Toplumla Temas ve Damgalamaya Karşı Çalışmalar: 
 
Damgalama, bir kimseye, gerçeğe dayanmadan herhangi bir özellik veya nitelik 
yüklemek. Bir şeyin üzerine damga ile işaret yapmak, damga vurmak olarak tanımlanır 
sözlük anlamında. Farklı gelişene ve ailesine damga toplum tarafından yolun çok 
başındayken konur. Gerçeğe dayanmayan kısım ise toplumun geri kalanı için işlevsiz 
olması ve/veya topluma zararlı olmasıdır. 
 
Bir farklı gelişenin özne ‘birey’ olması için aslında toplumda da buna alan olmalıdır. 
Otistikler Derneği kurucusu Dr. Nevin Eracar’ın bir kitabının başlığı gibi soralım 
kendimize “Biraz yer açar mısınız?” Daha en başta ailesi yapamaz derse, toplum buna 
damgalamanın ötesinde bakamazsa ne kadar farklı gelişenin potansiyeli dahi olsa bir 
bütünlükten ayrı birey olmaya geçiş yapamaz. Antonovsky’nin Salutogenez (sağlıklı gen) 
kavramı yani her bir bireyin sağlıklı parçalarının olduğunu anlatır. Tüm dernek 
çalışmalarımızda ve kamplarda bu yana; farklı gelişeni tanımaya, ona alan açmaya ve 
yapabildiği, sevdiği, var olabilmeyi tercih ettiği yönlerine odaklanırız. 
 
Toplumla Entegrasyon: 
 
Farklı gelişenle doğrudan deneyim sahibi olmanın,  o bireyin sosyal kabulünde anlamlı 
rolü olduğu yönündeki hipotezi destekleyen pek çok çalışma ve deneyim vardır dernek 
çalışması hafızasında. Bu deneyim hayatın ta kendisinde olduğu gibi ön yargıyı kırar. 
Kamplar yan yana pek de duramazlar denenleri bir arada tutabilecek zeminleri 
oluşturdu ve oluşturmaya devam ediyor. 
 
Ör: Karma gruplarla toplu taşıma kullanarak yapılan yolculuklar, komşularla tanışma, 
plajdaki insanlarla selamlaşma. 
 
Her kamp devresinin sonunda özel kapanış partisi için tüm kampçılarımız ve 
gönüllülerimiz kendi yazdıkları birbirinden değerli sahne performanslarını, kamp 
alanına gelen misafirlere sunarlar. 
 
Kamp yaşantıları estetik ve yaratıcı şekilde kamp dışındakilere (yerel halk, komşu, 
aileler vb.) sunulur. Böylelikle toplumla farklı gelişenlerin keyifli bir ortamda 
buluşmaları ve sanatsal unsurların kullanıldığı bu gösterilerle temas etmeleri sağlanır. 
 
Farklı Gelişen Bireyin Bağımsızlaşması ve Bireyselleşmesi: 
 
Bir hafta boyunca ailesinden tamamen ayrı vakit geçiren birey ayrışmaya ve 
bağımsızlaşmaya adım atar. Kamplarda farklı gelişen bireyin eylemsellik sınırını ailesi 
değil kendisi belirler. Bu bağımsızlaşma, kişinin bireyselleşmesinin habercisidir. 
Örn: “Benim çocuğum yüzemez!” diyen aile üyesi kamp alanından ayrıldıktan sonra 
kampçının gönüllü eşlikçilerinin kontrolünde kolluksuz yüzebilmesi veya “Yürürken hep 
koluna girin, yoksa düşer!” uyarısını yapan anne yokken rahat yürüyen ama annesini 
gördüğü an kendini yere atan bir kampçı! 
 
Normal gelişen bireylerin dahi ayrışma süreçleri sancılı olabilir. Ergenlik dönemi 
tartışmaları, aileden ayrı zevkler özellikler edinip bunlara özne olarak sahip çıkmak 
kolay değildir. (Büyümek ayrılmak evden vs.) Farklı gelişen birey böyle bir alan 



bulamaz. Kamplarda ise kurulan tüm ilişki ve iletişim kanalları sayesinde buna adım 
atar.  Kamplar, ailelerin de kendi eylemselliklerine alan açılmasını sağlar. Böylece 
kampçılar kadar aileler de sadece ebeveyn kimlikleriyle değil, eş, komşu, taraftar çok 
daha fazla örneklenebilecek kimliklerine 1 haftalık dönüş yapar. Aileler diğer 
kimlikleriyle de var olabileceklerini ve bunu yaparken iki tarafın da yok olmayacağı, 
yorulmayacağı görülür. Kampçı da ailesi de kendilerine güzel birer ayrı tatil fırsatı 
bulmuş olur. Çift yönlü ‘kendilik’ kavramının altı çizilmiş olur. 
 
B  İ  R  L  İ  K  T  E ve AYRI OLMAK OyaKamp’ın öz temalarındandır. Hassas bir işleyişle 
ele alınır. 
 
Aileler ---- Gönüllüler ---- Kamp Alanındaki Yerel Halk ---- Farklı Gelişen Bireyler 
 
Bir gönüllümüzün tarifinde olduğu gibi “Farklılıkların ve uyumsuzlukların uyum içinde 
işlediği bir yerdir OyaKamp” (Burcu Y.) 
 
24 yıllık OYAKAMP hafızasında birçok insanla temasın, ilişkinin, yaşanmışlıkları 
sapasağlam tutmakta. Türkiye’nin ve az da olsa dünyanın çeşitli yerlerinden birbirinden 
farkı insanı «farklı olanla birlikte yaşamak» mottosuyla bir araya getirdi. 
 
Şimdi Otistikler Yaşamla Bütünleşme Kampları’na katılmış onlarca gönüllünün kimisi 
üniversitelerde akademisyen, kimisi yurt dışında, kimisi Türkiye’nin bir yerlerinde 
kendi işiyle meşgul kimisiyse hala aramızda birlikte ve ayrı durabilerek. 
 

  



Üretim İlişkileri 

Psk. Püren Şenyuva 

Mesleki Eğitim ve İstihdam Programı (MEİP) 
Farklı gelişen bireylerin; anlaşmalı olunan iş yerlerinde ya da kendi çalışma sahasını 
oluşturarak, diğer çalışanlar ile birlikte bir çalışma ortamını paylaşmaları ve kendileri 
için uygun olan işleri yaparak üretim sürecine katılmalarını kapsamaktadır. 
 
 
MEİP’in Daimi Gündemi 

Çalışma sahasında 
engelli hakları

Devamlılık ve 
Sürdürülebilirlik

Yeni çalışılan bir 
alanın 

geliştirilebilirliği

FARKLI GELİŞENİN 
EDİNİMLERİ

Çalışma sahasında 
destek yetersizliği

İş edinme ve sürekli öğrenmenin verdiği haz, yaşama tutunmanın da önemli bir yoludur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Özellikle genç ve yetişkin yaşlardaki bireylerin topluma katılımının en somut göstergesi 
üretim sürecinde yer alabilmedir.  



 
Mesleki Eğitim ve İstihdam Programı (MEİP) / Hedefler 
  
Farklı gelişen bireyin; 
 

• Bağımsızlaşması, özneleşmesi 

• Güven, cesaret, sosyal yaşama katılım için istek kazanması 

• Toplumla entegrasyonu 

• Kendi parasını kazanması/kendi ayaklarının üzerinde durması 

• Aileden sonra farklı gelişen bireyin hayatında neler olacak sorusuna bir çözüm 
bulabilmek. 

• Farklı gelişen bireylere bağımsız bir yaşam için güvenli bir alan açmak. 

 
ENGELLİ İSTİHDAMI 
 

1. İşverenlerin yasal zorunluluk olmadan özürlü çalıştırmaları  

2. Yasal zorunluluk ile özürlülerin çalıştırılmaları  

3. Korumalı işyerleri  

4. Evde çalıştırma  

5. Kişisel çalışma yöntemi  

6. Kooperatif çalışma yöntemi  

Üretime Katılımda İki Yol 
 

- İş yerinde çalışarak 

- Kendi çalışma sahasını oluşturarak  

 
 
Mesleki Eğitim ve İstihdam Programı (MEİP) / Süreç 
 

• Çalışacak farklı gelişen bireyin tespit edilmesi  

• İhtiyaç var ise, eşlik edecek profesyonel çalışmacının seçimi  

• İşyerinin seçilmesi 

• İşyeri ile ön görüşme yapılarak projenin amaç-hedef ve misyonunun açıklanması 

• İşyeri çalışanları ile öngörüşme (karşılıklı beklentiler hakkında) 



• Farklı gelişen birey ile oryantasyon: Yapılacak muhtemel görevlerin çalışma 
ortamında farklı gelişen bireye tanıtılması ve çalışmacıyla birlikte ön çalışma 
yapılması 

• Çalışma gün ve saatlerinin belirlenmesi 

• Farklı gelişen bireyin ve çalışmacının işyeri çalışanları ile karşılaşması ve işin 
tanıtımı  

• Değerlendirme: MEİP değerlendirme toplantılarının yapılması; işyeri çalışanları 
ile ayda bir ve işyeri sahibi ile üç ayda bir olmak üzere. 

• İş yeri çalışanlarından geribildirim alınması 

 
Neden Kendi İş Sahasını Oluştursun? 
 
1) Bireyin sevdiği ve becerilerine uygun işi yapması ve kendini geliştirmesi için.  
2)Her zaman farklı gelişenin bir iş yerinde çalışması mümkün olmayabilir ya da kendi iş 
sahasını oluşturmak isteyebilir. 
3) Çalışmada zaman – mekan – uygulama şekli kişiye bağlı olabilir.  
4) Farklı gelişen bireyin kişisel özelliklerine göre yeni beceriler ve yeni ilgi alanları 
keşfedilebilir. Daha çeşitli üretim şekilleri ve ürünleri ortaya konabilir. 
 
Adım Adım Kendi İşini Oluşturmak

• 1) Tanım ve Tespit: 

Birey odaklı olarak nasıl bir iş yapılacağının tespitinin yapılması 

Bireyin işle 
uyumu

Motivasyon 
ve Heyecan

İlgi Alanları Sevdiği İşler

Beceriler

 
 

 2) Deneme Süreci:  

 Farklı gelişen bireyin eşlikçi/iş koçu ile çeşitli işleri birlikte denemesi. 



Yanılma süreci; bir farklı gelişeni iş alanında daha iyi anlamaya, tanımlamaya ve ona 
uygun olanı birlikte geliştirebilme fırsatlarını ortaya çıkartmaktadır. 

 

 3) Pazar Arayışı:  

 Ürün nerede ve nasıl pazar bulmalı? 
Üretilen ürünlerin nerede ve ne şekilde satışa sunulacağına dair piyasa araştırması 
yapılır. 
Piyasa araştırmasının ilk deneme alanı Otistikler Derneğidir. Ürün hakkında ilk fikirler 
ve eleştiriler sunulup geribildirimler alındıktan sonra ürün dernek dışı pazara hazır hale 
getirilir. 
 
Hedefler ve Amaçlar 
 
Bu çalışmanın amacı, bireyin farklı gelişen kimliğinden bağımsız olarak kişisel 
becerileriyle üretim sürecine katılımını sağlamaktır. 
Üretilen ürünler farklı gelişen tarafından üretildiği için değil talep gördüğü için pazarda 
yerini almaktadır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Farklı Gelişim Sürecinde Atlarla Gelişimsel Destek 
 

Konferans 
 

Doğa Selçuk 
 

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar 

_________________________________________________________________ 
 

GİRİŞ 
 
Bu yazıda atlarla yaptığımız çalışmalar ile bireylerin gelişimine nasıl bir  fayda 
sağlamaya çalıştığımıza kısaca değinmeye çalışacağım. Sunumumun ağırlığını video 
görselleri oluşturduğundan ve okunması daha rahat olması açısından bu yazıda temel 
bilgileri özet halinde sunmaya çalıştım. 

 
1. Atlarla Gelişimsel Destek Nedir, Ne Değildir? 

 
 

 
 
 

 
Atlar ile yapılan çalışmalar çok yönlü olup, bunlarla ilgili değişik sözcük ve terimlerin 
kullanıldığını duyarız. Yukarıdaki şemada da görüldüğü üzere tüm duyduğumuz terim ve 
kullanımların kesiştiği ortak alanlar bulunmaktadır.  Ancak bu çalışmaların birbirinden 
ayrıldığı alanlar da bulunmaktadır.   
 



Günlük kullanımda çoğunlukla “hipoterapi” ve “binicilik” terimlerinin kullanıldığını 
duyarız. Hepsinin ortak kesiştiği nokta at ve atın üzerinde yapılan çalışmalardır. Fakat 
bu çalışmalar “amaçları” yönünden birbirinden ayrılmaktadırlar.   
 
Hipoterapide amaç “fizik tedavidir”. Sportif binicilikteki amaç ise “ata binmektir”. Atlarla 
gelişimsel destekte ise amaç, “bireysel gelişimi desteklemektir”.   
 
Dışarıdan baktığımızda atın üzerindeki kişilerin çalışmalarında bir fark göremeyebiliriz. 
Örnek olarak: Atın üstündeki kişiye “kollarını iki yana aç ve büyük daire çiz” dediğimizde 
(i) sportif binicilikte bu çalışma “ısınma çalışması”; (ii) hipoterapide “kas gerginliğini 
kuvvetlendirme ya da azaltma” çalışması; (iii) gelişimsel destekte ise “yönerge alma, 
konsantrasyon sağlama” çalışması yapıyor olabiliriz. Dolayısıyla at ile yapılan tüm 
çalışmaların esas belirleyici noktası ‘amacımızdır’. Öncelikle hedef belirlenir ve daha 
sonra bu hedefe uygun bireysel çalışmalar yapılır. 
 
Aşağıda atlarla gelişimsel destekte ne tür çalışmalar yapılır daha detaylı görebiliriz. 

 
 

1.1  Atlarla Gelişimsel Destek 
 

• Atı kullanarak gelişimsel destek sağlama çalışmalarında, atı farklı şekillerde 
kullanarak kişilerdeki “bireysel gelişim” süreci desteklenmeye çalışılmaktadır. 
Gelişim desteği, kişinin ihtiyaçlarına göre özel olarak belirlenir. 
 

• Bu çalışmalarda esas olan kişi ile atın iletişimi ve etkileşimidir. At ile yapılan 
çalışmaların tümünde, çalışmaya katılan bireylerin devam etmekte oldukları 
terapileri desteklemek üzere yapılır. 
 

• At destekli yapılan çalışmalarda fiziksel, duygusal veya zihinsel olarak zorluk 
çeken kişilerin hayat kalitelerinin arttığı gözlemlenmiştir.  
 

• Özellikle çocuklarda, atın doğal hareketleri ile çalışmalar yapılmaktadır. At ile 
yapılan çalışmalar çocuklara eğitim merkezlerinde ya da muayenehane 
odalarında yapılan çalışmalara göre daha eğlenceli gelmektedir. 
 

• At ile gelişimsel destek çalışmalarında amaç ‘ata binmeyi’ öğrenmek değildir. 
Ancak, bazı durumlarda ata binmeyi öğrenmek bir yöntem olarak kullanılabilinir 
(örneğin: Hiperaktif çocuklarla çalışılırken). 

 
• Atın en yavaş yürüyüşü olan adeta yürüyüşünde birkaç yüz kemik ve kas aynı 

anda akıcı bir şekilde hareket eder.  Dolayısıyla atın üzerinde oturan bir kişinin 
de pasif haldeyken birçok kemik ve kası aynı anda akıcı bir şekilde hareket etmiş 
olur. 

 
 

1.2  Hipoterapi: 
 

• Hippos, Yunanca’da ‘at’ anlamına gelmekte olup, kelime anlamı ile ‘at yardımı ile 
yapılan terapi’ demektir. Başka bir ifade ile atın hareketlerinden yararlanılarak 



uygulanan bir terapi şeklidir. En kısa şekli ile, ‘at üstünde fizyoterapi’ anlamına 
gelmektedir.  

 
• Atın hareketleri değişken, ritmik, tekrarlayıcı ve çok yönlüdür. Atın bu 

hareketleri, insanın kalçadaki hareketleri ile aynıdır. Kalçada yaratılan bu 
hareket, omurilik vasıtasıyla beyne sinyal gönderir. Beyinde oluşan bu sinyaller 
yine omurilik aracılığı ile kalçaya ve bacaklara geri gönderilir.  

 
• At binerken destek yüzeyinin dinamik yani hareketli olması denge, postural 

kuvvet ve dayanıklılığın geliştirilmesi için idealdir. Atın hareketleri postural 
kontrol, duyu sistemleri ve motor planlamada kolaylık sağlayarak; koordinasyon, 
zamanlama, motor yanıtların düzenlenmesi, solunum kontrolü, duyu bütünlüğü 
ve dikkat isteyen becerilerin geliştirilmesine olanak sağlar. 

  (http://www.hubim.hacettepe.edu.tr/hippoterapi.shtml). 
 
 

1.3 Engelliler için Sportif Binicilik: 
 

Burada amaç, ata binmeyi öğrenmek ve spor yapmaktır.  Herhangi bir fiziksel 
engeli olan kişi, uygun at ve eğitim desteği ile ata binmeyi öğrenebilir.  
Uluslararası yarışmaları da bulunmaktadır. 

 
 
2. ATLARLA GELİŞİMSEL DESTEĞİN FAYDALARI 
 
 Atın faydalarını dört ana grupta toplamak mümkündür: 
 

(i) Fiziksel 
(ii) Psikolojik 
(iii) Eğitici/Öğretici 
(iv) Bilişsel/Fonksiyonel  

 
2.1 Fiziksel Fayda: 

 
• Yürümek denge gerektirir. 
• Denge ise kas kuvveti ve vücudun değişik bölümleri ile beyin arasında 

koordinasyon gerektirir. 
• Vestibüler sisteme etki eder. 
• Kas tonusunu geliştirir. 

 
2.2 Psikolojik Fayda: 

 
• At ile yapılan çalışmalar eğlencelidir. 
• Endorfin salgılanır. 
• Atı binişte ya da yerde kontrol etmek, hem fiziksel hem de psikolojik 

olarak “güçlü/kuvvetli” olmayı gerektirir. 
 
2.3 Eğitici/Öğretici Fayda: 
 

http://www.hubim.hacettepe.edu.tr/hippoterapi.shtml
http://www.hubim.hacettepe.edu.tr/hippoterapi.shtml
http://www.hubim.hacettepe.edu.tr/hippoterapi.shtml


• Atın üstünde ya da yerde at ile birlikte çeşitli oyunlar oynanır.  Oyun ile 
renkler, sayılar, harfler, heceler, hayvanlar gibi konular çalışılır. 

 
• Atın bakımı bize ait olduğudan, çalışma öncesi ve sonrasında atın bakımını 

yapmamız gerekir. Dolayısıyla doğal olarak bireyler sorumluluk 
üstlenmeye başlar. 

 
• At büyük olduğundan ata bakım esnasında ya da çalışmalarda, çalışmaya 

katılanlar ile  etkileşim içinde olmak durumundayız.  Bu da ister istemez 
sosyalleşmemizi ve hatta birçok defa yardım almayı ve vermeyi 
öğrenmemize yardımcı olur. 

 
2.4 Bilişsel/Fonksiyonel Fayda: 

 
• Tekrar gerektiren hareketleri öğretir: Atı durdurmak, ata binmek. 
 
• El-göz koordinasyonu: Atı düz yürütebilmek, top atmak, halka geçirmek 

(denve ve esnetme) 
 
• Çok fonksiyonel olabilmek: Bacaklar ile tutulunur, takip ve dikkat 

gerektirir. 
 
• Duyu bütünleme: At ile yapılan çalışmaların her birinde dokunma, ses, 

koku, görme duyuları ile denge, koordinasyon, ince ve kaba motor 
becerileri aynı zamanda etkilenir. 

 
 
 
3. Atlarla Gelişimsel Destekte Ne Tür Çalışmalar Yapılmaktadır? 
 
En temel çalışmalar: Atı yürütmek, tımar etmek, lonj yapmak, 
binmek, at üstünde jimnastik gibi çalışmalardır. Bunun yanı sıra 
atın üstünde değişik eşyalar kullanarak da çalışmalar 
yapılmaktadır. Örneğin: Top, ip, halka, çıngırak vs. Ancak yukarıda 
da belirtmiş olduğum gibi gelişim desteği, ihtiyaca göre özel 
olarak belirlenir.  

 
 

 

Kısaca örnek vermek 
gerekirse, küçük kas 
motor becerilerini 
geliştirmek için atı 
tımar ettirerek parmak 
ve el kaslarını 
kullanmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Burada 
aynı zamanda sorumluluk almayı da 
öğreniyoruz. 

 



 
Büyük kas motor becerilerini desteklemek için ağırlıklı olarak at üzerinde denge 
çalışmaları yaptırıyoruz. Aynı zamanda dikkatimiz de gelişiyor. 
 
 

    
 
 
 

 

 
 

 

 

 

4. Neden At? 
 
Atlar doğrudan ayna görevi görürler. Temas yolu ile güven sağlarlar. Atların duyguları 
gerçektir ve bilincin derinlerinde bir aşamada iletişime geçerler. Atlar otantik etkileşim 
partnerleridir. Atların ön yargıları yoktur, insanları oldukları gibi kabul ederler. 

 
Bazen gözlerimizi kapatarak diğer 
duyularımızı daha yoğun kullanmaya 
çalışıyoruz. Yandaki resimde atın ritmik 
yürüşüyü ve salınımı ile denge çalışıyoruz 
(gözler kapalı olunca atın nereye gideceğini 
göremediğimiz için kendimizi tamamen ata 
bırakmak zorunda kalıyoruz) ve aynı 
zamanda çıngıraklı toplar ile dokunma, 
duyma duyularını geliştirmeye çalışıyoruz. 
 
Bazen güven duygusunu pekiştirmek için 
atın ipini (yularını) yerde yürürken 
kendilerine bırakıyoruz. Bizden çok daha 
büyük ve kuvvetli olan bir atı idare 
edebilmek cesaret gerektirir. Bunu yapan 
kişiler başta biraz korkmakla birlikte zaman 
içerisinde kendilerini çok iyi hissetmektedirler. 
Zira at, kendi kontrolleri altındadır.  
 



 
Atlar doğaları gereği korkak hayvanlardır. Zira doğada birçok vahşi hayvan onları 
avlamaktadır. Dolayısıyla örneğin yerdeki bir gölge gibi basit şeylerden bile 
korkabilirler. Hayatta kalabilme dürtüsü ile küçük detaylara takılabilirler. Ayrıntılara 
takılma özelliği otistik bireylerde de gözlemlenmektedir.(4) 
 
Atlar “sensörleri ile duygu dürtüleri” ile hareket ederler. Çevrelerini tanımak söz konusu 
olduğunda öncelikle içgüdülerini/hislerini kullanırlar ve ilk tepkileri doğrudan, duygusal 
ve yoğundur. Aynı durum otistik bireyler için de söz konusudur. (5) 
 
Atların duyma duyuları kuvvetlidir. Bizi rahatsız etmeyecek bazı sesler onları son derece 
rahatsız edebilir. Bu durum da otistik bireyler için de geçerlidir.(6) 
 
 
5. Her At Uygun Mudur? 
 
Hem evet hem hayır. 
 
Evet çünkü; çalışmalarımızda bizi esas yönlendiren atın kendisidir. Doğal içgüdüleri bizi 
yönlendirir; biz atları okuyarak yardımcı oluruz genellikle.  Dolayısıyla prensip olarak 
atın kendisi gelişimsel destek için uygundur. 
 
Hayır çünkü; atlar doğaları gereği yük taşımaya uygun değildir. Dolayısıyla insan 
taşımak için sırt kaslarını kuvvetlendirmemiz gerekmektedir. Yük taşımaya elverişli olan 
sırt kasları kuvvetlendiğinde, atın yürüyüş salınımını hissetmek doğal, akıcı ve ritmik 
olur. Bu da çalışmalarımızın temelini oluşturmaktadır. 
 
Hipoterapide ise gelen kişinin durumuna göre değişik atlar kullanmamız gerekebilir 
(örneğin: Dar, geniş, büyük, küçük at gibi). 
 
 
6. Hangi Durumlarda Uygulanmaz? 
 
Akut kriz anlarında ya da kişiye göre uygun bir at yoksa çalışmalara başlanmamalı ya da 
ara verilmelidir. 
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Uzm. Psk. Çimen Güldöker 
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Psk. Latife Özgüleryüz 

Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi 
 

Psk. Umut Kaya 
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Atölye Çalışması II|Meslekte Tükenmeden Birikmek 
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Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar 
Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi 

 
Nail Yurdusev 

Seramik, Heykel ve Plastik Sanatlar Eğitmeni 
 

Psk. Püren Şenyuva 
Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi 

 

 

  



Atölye Çalışması I 

Ailelerle Umut Üzerine Çalışma 
Uzm. Psk. Çimen Güldöker - Psk. Latife Özgüleryüz – Psk. Umut Kaya 

 

Gruptaki her üye kendini kısaca tanıttı. Yaşanan zorluklar ve çözümler üzerinde 
konuşuldu. İlişkinin önemine değinildi ve temas ettiğiniz farklı gelişen ile 
tekrarlanabilecek bir aktivite bulunulması istendi. Büyük grup dört küçük gruba ayrıldı. 
Katılımcılar kendi aralarında fikir alışverişinde bulunarak kendi istek ve yöntemlerini 
buldular. Sonra da buldukları hem karşılıklı arzu uyandıracak hem de bir şeyler 
öğretecekleri aktiviteleri büyük grup ile paylaştılar. Ayrıca her gruptan atölye sonrası 
yaşantıladıklarına söz olacak sloganlar istendi; 
 
“İnan ve eğlen” 
 
“Sen de bir bireysin, senin de dünyan var”  
 
“Hayalini paylaş” 
 
“Bu güçlü de kim?” 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Atölye Çalışması II 

Meslekte Tükenmeden Birikmek 
Uzm. Psk. Burak İsmanur - Psk. Dr. Zeynep Maçkalı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 



Atölye Çalışması III 

Yaşama Biçim Vermek: Bir Seramik Atölyesi 
Yrd. Doç. Dr. Nevin Eracar   
Seramik, Heykel ve Plastik Sanatlar Eğitmeni Nail Yurdusev - Psk. Püren Şenyuva 
 
 
Atölye akış ve içeriği: 
 
1-Seramik çamuru ile temas: Bilinmeyen ve beklenmedik olanla karşılaşma ve temas 
başlangıcı için somut metaforik bir adım anlamına gelmektedir. İlk anda soğuk ve sert 
olan malzeme elde yoğurma şekil verme/verememe ile birçok içsel yaşantıyı harekete 
geçiren bir eylemsel süreç olarak işler. 
 
2-İstenilen bir biçimi sınırlı bir zamanda oluşturmaya çalışmak: İstenilen nesneyi veya 
fikri oluşturma çabası, yaşamda karşılaştığımız zorluklar karşısında yaşanan hayal 
kırıklığı, var olanı  kabul, zamanı işlevsel kullanmak, grup içinde bireysel çaba ile var 
olmak beklentileri keşfetmek ve tahammül kapasitesini tanımak gibi birçok kişilik 
özelliğini görmek için değerlidir. 
 
3-Yaşanan eylemsel sürecin grupla paylaşılması: İç dünyada yaşanan ile dış dünya 
arasında bağ kurmak, içsel süreçlerin dışa yansımaları ve değişimlerin izlenmesi, 
yaşantının sözel ifade ile simgeleşmesi. 
 
4-Simgeleşme sürecinin izleri için sanatsal eylemin işlevi. Bilinç dışı bilinç öncesi ve 
bilincin ilişkisel çalışması hakkında düşünmek. Terapötik işlev üzerine kuramsal 
bağlantı ve saptamalar. 
 
5-Birlikte gerçekleşip yaşanan sanatsal eylemin sözel-edebi dışavurumu için grup şiiri 
tekniğinin kullanılması. Simgelerin sözlelleşmesinde ekonomik duruş, kapsamlı 
yaşantıları özlü ve kısa ifadelere dönüştürmede iç arayış süreçlerinin keşfedilmesi. 
 
Atölyenin dışavurumu: 
 

GRUP ŞİİRİ 
 İstiyorsam yapabilirim. 
 Eğitim tekdüzeleştiriyor. 
 Yönergeler ile yaratıcılığımı geliştirememişim. 
 Emek verdim, sonuç değil süreç önemli. 
 Şimdi ve burada olduğumu hissettim. 
 Neye ihtiyacım olduğunu biliyor muyum? 
 Farkında olduğumu kabul edemiyormuşum. 
 Yeteneklerimi ne kadar tanırsam beklentilerim o kadar gerçekçi oluyor. 
 Zorluklar ile başa çıkarak istediğim şeyin peşinde koştum. 
 Mutlu günümde mutsuz oldum. 
 Farklılıklara yardım eli uzatabilirim. 
 Bize ait olan bizi mutlu eder. 
 Yapabildiklerinin farkına varabilmeli insan. 
 İstediğime ulaşamazsam da mutlu olabilirim. 
 Her şekilde mutluyum. 
 Amacıma ulaşmak için gerekirse hedefimi değiştirmem gerek. 
 Hayat en iyiyi sunmayabilir ama elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. 



Özgeçmişler 

Alfabetik sırayla verilmiştir 
 

Çimen GÜLDÖKER 
2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun olan Çimen Güldöker, 
2017 yılında yine İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Çift ve Aile Terapisi yüksek 
lisansını “Fotoğraflarla Çocuklarda Şiddet Algısı” tezi ile tamamlamıştır. 2010-2011 yılları 
arasında Hollanda Yüksek Eğitim Enstitüsü (NIHA), Sardes ve International Child 
Development Initiatives (ICDI) tarafından yürütülen Erken Çocukluk Gelişimi Diploma 
Eğitimi’ni tamamlamış, 2012’de Avusturya Devlet Bursu ile KulturKontakt Austria 
bünyesindeki “Grand for Cultural Educators” programına dâhil olarak Viyana’da sanat ve 
eğitim çalışmaları yürütmüştür. Sanat terapileri, çift ve aile terapileri, kadın çalışmaları, 
toplumsal psikoloji, sivil toplum çalışmaları ve koruyucu ruh sağlığı çalışmaları ilgi 
alanlarıdır. 2008 yılından beri Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi ve 
Otistikler Derneği ekibinde yer almaktadır. 2010 yılında kuruluşunda görev aldığı 
ElimSende Derneği’nin genel koordinatörüdür. Mesleki pratiğinde yerel yönetimler, sivil 
toplum kuruluşları ve eğitim kurumlarında gençler, kadınlar ve ailelere yönelik birçok 
ulusal ve uluslararası projede koordinatör, uygulayıcı ve katılımcı olarak yer almıştır. Hali 
hazırda Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde terapist olarak yer 
almakta, Otistikler Derneği Denetim Kurulu üyeliği, Otistikler Derneği Projeler Komitesi 
Liderliği ve Nevin Eracar süpervizörlüğünde – AGP Aile destek grubu yürütücülüğü 
yapmaktadır. Bunlara ek olarak Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Aile Terapileri dersi 
vermektedir. 
 
Dilek KASIM 
Özel Eğitim Uzmanı 
Marmara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans ve yine Marmara Üniversitesi Özel 
Eğitim Öğretmenliğinde yüksek lisansını tamamlamıştır. 2005 yılından günümüze kadar 
özel gereksinimli çocuklarla profesyonel boyutta çalışmıştır. Alanda yapılan çalışmalara 
farklı perspektiften bakabilmek için sistemli eğitimlere ve süpervizyonlara devam 
etmektedir. Ayrıca Sanatla Terapi ve Yaratıcılık Eğitimini Sayın Nevin Eracar ve Burak 
İsmanur'dan alarak tamamlamıştır.  
 
Doğa Öcal SELÇUK 
1973 Eskişehir doğumlu; ilk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamlamıştır.  
Ankara’dayken anne ve ablası ata binmeye başlamış kendisine ise henüz küçük olduğu 
gerekçesiyle 9 yaşına kadar sadece 10 dakika at gezintisi yapma ve ancak ata şeker, havuç 
verme izni verilmiştir. 9 yaşında sportif binişe başlamış üniversiteye kadar yoğun şekilde 
ata binmiş ve lisans alıp yarışlara katılmıştır.  Daha çok genç ata binmek, at bakımı 
yapmak ve arazi binişleri ile ilgilenmiştir. 1990 yılında üniversitede hukuk okumak üzere 
İsviçre’ye gitmiş ilk sene İsviçre’de gireceği üniversite sınavı için hazırlık kurslarına 
gitmiştir. 1991’de sınavı başarı ile tamamlayıp Freiburg’da Almanca dilinde hukuk 
okumaya başlamıştır. Birinci senenin ortalarında bir ilan üzerine at bakımı karşılığında 
ata binmeye başlamıştır. Down sendromlu birkaç çocuğa ve otizmli bir kız çocuğuna ders 
veren at sahibi aracılığıyla at destekli terapi ile ilk defa bu dönemde tanışmış olup, 
Türkiye’ye dönene kadar (1997 senesine kadar) devam etmiştir çalışmalara. Hukuk 
fakültesini bitirince önce Ankara’ya dönmüş ve White&Case adlı New York merkezli hukuk 
firmasında staj yapmaya başlamıştır. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesinde fark dersleri 
vermiş ve zorunlu avukatlık stajına başlamıştır. Stajı bitince 2000 yılında İstanbul’a gelmiş 



Hergüner, Bilgen, Özeke hukuk bürosunda avukatlık yapmaya başlamıştır. 2004-2006 
yılları arasında Sabancı Holding’te hukuk müşaviri olarak çalışmıştır. 2003 yılında 
evlenmiş 2006 senesinde ikizleri dünyaya gelmiştir.  2010 senesine kadar serbest avukatlık 
yapmaya devam etmiştir. İkizleri 26 haftalık doğduklarından dolayı özellikle 3 yaşına 
geldiklerinde ata götürmeye başlamıştır. 2009 senesindeki bilgileri ile onların atlar 
vasıtasıyla “denge”, “iletişim”, “yükseklik” gibi algılarının gelişmelerini dilemiş fakat 
beklentisi minimum düzeyde karşılanabilmiştir. Bu nedenle sıkıldıkları noktada devam 
etmemişlerdir ata gitmeye. 2014’te okul aktivitesi kapsamında Tulya Kurtulan Atlıspor’a 
gitmeye başlamışlardır.  Burada kendisi de ata binmeye başlamıştır tekrar. 2015 yılının 
Mayıs ayında kendisini Tulya Hanım aramış ve Almanya’da HeilpferdeIns. tarafından 
düzenlenen bir kursun Simone Roolf tarafından İstanbul’da verileceğini ve kendisinin de 
geçmişimden yola çıkarak bu kursla ilgilenebileceğimi söylemiştir. Böylece “at ile terapi” 
kursuna katılmıştır.  2 ayrı bölümden oluşan sertifika programının üçüncü ve son bölümü 
henüz Türkiye’de gerçekleşmemiştir. Ancak kendisi Ocak ayında Almanya’ya gidip Simone 
Roolf’den ara bir kurs almıştır.  2016 senesinden bu yana İstanbul’da Alkuzu Çiftliğinde at 
ile gelişimsel destek çalışmaları yapmaktadır.  Öncelikle bir at satın almış ve terapi atı 
yetiştirme çalışmalarına başlamıştır. Hâlihazırda Nevin Hanım’ın desteği ile ders vermeye 
devam etmektedir. Aynı zamanda sportif binişe de tekrar başlamış ve bir at daha aldıktan 
sonra şimdi engel atlama yarışlarına katılmaya başlamıştır. Bu arada tüm bu çalışmaları 
desteklemek amacıyla Uluslararası Binicilik Federasyonu’nun düzenlediği at ile jimnastik 
(“Voltij”) antrenörlük kurslarına katılmış ve bu alanda binici yetiştirmek üzere sertifika 
almıştır.  
 
Elif N. UZER 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2013 yılında mezun olan Elif Naz Uzer, 
eğitim hayatı boyunca ve sonrasında Yakacık Huzurevi, Maltepe Çocuk Tutukevi, Tarlabaşı 
Toplum Merkezi, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA), Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve 
Almanya’da Jürgen Klinsmann Agapedia Kinder Zentrum’da profesyonel ve gönüllü 
çalışmalar sürdürmüştür. 2 yılı profesyonel olmak üzere 4 yıl boyunca tiyatro oyunculuğu 
ve eğitmenliği yapmıştır. 2015 yılında stajyer olarak başladığı  

- Aura Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde psikolog, staj programı 
asistanı, 

- 2015 yılından bu yana gönüllüsü ve üyesi olduğu Otistikler Derneği’nde Gönüllü 
Sorumlusu, süpervizyon eşliğinde yürütülen projelerde grup lideri, Etkinlik ve 
Organizasyon ile Arşiv Komiteleri sorumlusu olarak çalışmalarına devam 
etmektedir. 

 
Latife ÖZGÜLERYÜZ 
2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden mezun olan Latife Özgüleryüz üniversite 
eğitimi süresince gönüllü çalışmalarda bulunmuştur. Çocuk Esirgeme Kurumu ile İstanbul 
Bilgi Üniversitesi’nin işbirliğinde yürütülen Minik Yürekler projesinde süpervizyon 
eşliğinde altı ay süreyle gönüllü çalışmıştır. 2011 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Kliniği’nde staj yapmıştır.  
 İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nde pilot okullarda çocuk hakları 
temalı kutu oyunlarının yaygınlaştırılmasında yer almıştır. Bununla birlikte okullarda 
öğretmenler ile velilere yönelik toplumsal cinsiyet ve çocuk hakları sunumları 
gerçekleştirmiştir. 2013-2014 yılları arasında Demokratik Okullara Doğru Projesi’nde aktif 
görev almıştır. Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’nın aile evleri oluşumunda ailelere 



danışmanlık vermiştir. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji servisinde bulunan 
çocuklarla bire bir çalışmalar yapmıştır. 2014 yılından itibaren Aura Psikoterapi ve 
Sanatla Tedavi Merkezi ve Otistikler Derneği ekibinde yer almaktadır. Alternatif Gelişim 
Projesi’nin psikososyal grup çalışmalarında grup liderliği yapmaktadır. Derneğin en 
önemli misyonu olan “Farklı Olanla Birlikte Yaşam” temalı sunumlar gerçekleştirmekte 
olup sağlık meslek lise ve yüksekokul öğrencilerine “Sağlık Sektöründe Farklı Gelişenle 
Temaslar” başlıklı bir dizi sunumda yer almaktadır. Otistikler Derneği yönetim kurulu 
üyesidir. Otistikler Derneği Projeler Komitesinin asistanlığını yürütmektedir. Halen Sanatla 
Terapi ve Yaratıcılık Eğitimi öğrencisidir.  
 
Nail YURDUSEV 
2003 yılında Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Tasarım 
bölümünü kazandı. Yüksek lisans eğitimine aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler Orta 
Doğu Araştırmaları bölümünde halen devam etmektedir. Lisans bitirme tezini sanatın 
rehabilitasyondaki yeri ve uygulama alanları üzerine yapmıştır. Ceza evi süreci geçirmiş ve 
görme engelli gençlerle tezi için çeşitli çalışmalar içerisinde bulunmuştur. Otistikler 
Derneğinin daveti üzerine İsveç –Stockholm’de gerçekleşen (2008) Engelli Eğitmeni 
Eğitimi Projesine katılmıştır. Bu projeye bağlı olarak 2012 yılına kadar dernekle birlikte 
saha çalışmaları yapmış, engelli sanat atölyeleri kurmuş, entegrasyon çalışmaları 
yürütmüştür.2009 yılında Ekol Desen Atölyesini kurmuş aynı yıl Bandırma Kız Meslek 
Lisesi Sanat Tasarım Bölümü’nde ücretli öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Eş zamanlı 
resim eğitmeni olarak Bandırma Halk Eğitim Merkezinde derslere girmiştir. 2012 yılında 
tiyatro ve drama unsurlarını da atölyeye dâhil ederek ismini Zeytin Sanat Atölyesi olarak 
değiştirmiştir. Drama unsurlarıyla desteklenen ve okulların müfredat kazanımlarıyla 
ilişkili yürüttüğü seramik-kil atölyeleri Edirne'de çalıştığı Öykü Sanat Merkezi bünyesinde 
devam etmektedir. 2013 yılında Adalet Bakanlığı Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli 
Cezaevi'nde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bağlı olarak mahkûm ve tutuklulara 
yönelik resim ve kil atölye çalışmaları gerçekleştirmiştir.  Edirne Halk Eğitim Merkezi'ne 
bağlı olarak Nisan 2014'ten bu yana engelli bireylerle resim ve kil ile uğraş terapileri 
gerçekleştirmektedir. 
 
Nevin ERACAR 
1994-2001 yılları arasında T.C. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim 
Bilimleri Bölümünde Yrd. Doç. ünvanıyla öğretim üyesi olarak çalıştı. Yüksek Lisans tezleri 
yönetti. 1984-1989 yıllarında Mimar Sinan Üniversitesi öğretmenlik formasyon 
programında gelişim psikolojisi, öğrenme psikolojisi,  öğretim ilke ve yöntemleri dersleri, 
2010 yılında İstanbul Arel Üniversitesi Yüksek Lisans Programında klinik psikoloji dersleri 
verdi. 1998 Yılında uluslararası Psikodrama terapisti ve 2001 yılında Psikodrama 
Eğitimcisi oldu. Halen; Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde Psikoloji Bölüm başkanlığı yapmakta, 
İstanbul Kültür Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim görevlisi olarak psikodrama 
dersleri vermekte, Federation of Europien Psychodrama Training Organisation’a bağlı Dr. 
A. Özbek Psikodrama Enstitüsü öğretim üyesi olarak psikodrama terapistleri ve 
yöneticilerinin yetiştirildiği grupları yönetmektedir. 1994 yılında otistiklerin topluma dâhil 
olabilmeleri amaçlı projeleri hayata geçirdiği otistikler kulübünü, 1996’da Otistikler 
Derneği’ni kurmuştur. Kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyesi olduğu Otistikler Derneği 
çatısı altında bugün halen devam eden çok yönlü proje ve programlarda onlarca gönüllü 
uzman ve eğitimciye danışmanlık/hocalık yapmaktadır. Türk Psikologlar Derneği, İstanbul 
Psikodrama ve Grup Terapileri Derneği, International Association For Group 
Psychotherapy (IAGP) üyelikleri yanı sıra İnternational  Psiychoanalitic Association 



bağlantılı İstanbul Psikanaliz Eğitim  Araştırma ve Geliştirme Derneği üyesidir. Aynı 
zamanda uluslararası sosyal girişimcilik ağı Ashoka’nın bir üyesidir. ‘Çocuğunuz ve Siz’, 
‘Öğrenmeyi Öğrenmek’, ‘Bir Otistikle Yaşamak’, ‘Biraz Yer Açar Mısınız’, ‘Normaller İçin 
Kitap: Otizm’, ‘Sözden Öte’, ‘Sanatla Terapi ve Yaratıcılık’ kitaplarının yazarıdır. 
 
Oğuz Burak İSMANUR 
2000 yılında gönüllü olarak çalışmaya başladığı Otistikler Derneği’nin 2015’ten bu yana 
yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Derneğin önemli çalışmalarından biri olan 
Alternatif Gelişim Projesi koordinatörlüğünü yürütmekte, gönüllü ekibin eğitim ve 
süpervizyon çalışmalarında görev almaktadır. Dernekteki diğer çalışmalarını toplumda 
engellilik hakkında bilinç ve duyarlılık geliştirme amaçları doğrultusunda 
yoğunlaştırmıştır. Mesleki olarak psikolojik danışmanlık ve klinik psikoloji arka planı 
bulunan Burak İsmanur, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü'nde eğitici 
psikodramatist kadrosunda yer almaktadır. Profesyonel mesleki pratiğini Aura Psikoterapi 
Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi'nde psikoterapist olarak sürdürmektedir.  
 
Orkun YONTAR 
Uzman Klinik Psikolog, Psikoterapist  
2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2007 yılında aynı 
üniversitenin sosyoloji bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılından bu yana Otistikler 
Derneği’nin gönüllüsüdür. 2010-2011 yılları arasında Haydarpaşa GATA Hastanesi 
Psikiyatri Servisi’nde askerlik görevini psikolog teğmen olarak tamamlamıştır. 2012 
yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı'ndan mezun 
olmuştur. İç stajını İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi’nde, dış stajını 
PSİ Çocuk ve Aile Danışmanlık Merkezi’nde yapmıştır. 2008-2016  yılları arasında Aura 
Psikoterapi, Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde bireysel psikoterapi, oyun terapisi, 
sanatla terapi, farklı gelişenlerden oluşan psikososyal gruplarda grup liderliği, Otistikler 
Derneği yaz entegrasyon kamplarında kamp liderliği yapmış ve Alternatif Gelişim 
Projesi’nin genel sorumlusu olarak çalışmıştır. 2016-2017 yılları arasında Türkiye 
Hastanesi’nde klinik psikolog ve psikoterapist olarak görev yapmıştır. Çocuk ve ergenlerle 
psikolojik danışmanlık, psikoterapi, oyun terapisi, psikolojik ölçme ve değerlendirmeler 
yapmaktadır. Ayrıca çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grup olarak sanatla terapi 
çalışmaları gerçekleştirmektedir. Çalışmalarını halen Aura Psikoterapi Sanatla Tedavi ve 
Eğitim Merkezi’nde ve Doğan Aile Danışma Merkezi’nde sürdürmektedir. 
 
Püren ŞENYUVA 
2013 yılında Işık Üniversitesi psikoloji bölümünden mezun oldu. 2009-2010 yılları arasında 
Tarlabaşı Toplum Merkezi’nin anasınıfı kısmında çalıştı. 2011-2012 yılları arasında Doç. 
Dr Robert William Booth’un yürüttüğü “Cognitive Bias Modification of Attention is Less 
Effective Under Working Memory Load” başlıklı araştırmada laboratuar asistanlığı yaptı. 
2012 yılında Profesör Doktor Gülden Güvenç’in yürüttüğü “Strengthening the psychological 
well-being of Teke Elementary School's students and their parents” başlıklı araştırmada 
saha asistanı olarak çalıştı. 2011 yılında stajyer olarak başladığı Otistikler Derneği ve Aura 
Psikoterapi Merkezi’ndeki çalışmalarına ekip üyesi olarak devam etmektedir. 
 
Zeynep MAÇKALI 
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olan Zeynep Maçkalı daha sonra Okan 
Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamlamıştır. Ardından Hacettepe 
Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı’nda doktora derecesini almıştır. Lisans 



eğitiminin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde 
psikolog olarak çalışmaya başlamıştır. Burada yetişkin, çocuk ve ergenlere bireysel 
psikolojik danışmanlık vermiştir. Daha sonra çeşitli yuvalarda psikolog olarak çalışmış, 
gözlem-değerlendirme ve aile danışmanlığı yapmıştır. 2009 yılından beri Aura Psikoterapi, 
Sanatla Tedavi ve Eğitim Merkezi’nde çalışmakta ayrıca Otistikler Derneği’nde çeşitli 
projelerde görev almaktadır. Klinik pratiğinde 10 yaş altı gelişimsel aksamaları ve 
davranışsal problemleri olan çocuklar ve yetişkinlerle çalışmaktadır. Klinik pratikte 
özellikle otistik erken belirtiler ve müdahalesi ilgi alanını oluşturmaktadır. Akademik 
çalışmalarına bipolar bozuklukta Bütüncül Bilişsel Model, psikolojik iyi oluş, psikolojik 
dayanıklılık ve yaratıcılık üzerine çalışmaya devam etmektedir. Şu anda Arel Üniversitesi 
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda ve İstanbul Aydın Üniversitesi Uygulamalı 
Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda dersler vermektedir. 
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