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Değerl� Akadem�syen�m D�lara Hanım, Sevg�l� Öğrenc�ler�m,
Pandem� sürec� tüm dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de toplumun yaşantılarının, alışkanlıklarının
değ�şmes�ne yol açmıştır. Bu zor dönemde herkes madd� kayıplarının yanı sıra alışık olduğu
b�rl�ktel�klerden, dostluklardan, paylaşımlardan da uzak kalmışlardır. Tüm çocuklarımız, gençler�m�z
evlerde kapalı ortamlarda teknoloj�k �mkanlarla eğ�t�m almaya başlamış ancak arkadaşlıklar,
paylaşımlar, etk�nl�kler ve spor olanaklarından uzak yaşamışlardır. Bu kayıpların özell�kle özel
gereks�n�mler� olan b�reyler ve a�leler� açısından ne kadar öneml� olduğunu b�lmektey�z. Pandem�
önces�nde de sınırlı eğ�t�m, etk�nl�k, spor ve sosyal ortam olanaklarına sah�p olan bu b�reyler var olan
kısıtlı olanaklarını da kaybetm�şlerd�r. Bu nedenle a�leler� ve tüm bakımlarını sağlayan ebeveynler�
çocuklarının artan bakım yükü �le b�rl�kte sosyal destekler�n� de kaybederek sıkıntılı
 b�r ps�koloj�k süreç �çer�s�ne g�rm�şlerd�r.
ENEV Vakfı olarak, hedef k�tleler�m�zden b�r� olan özel gereks�n�ml� b�reyler ve a�leler�n�n pandem�
sürec�nde, yaşam kal�teler�n� ve sınırlanan f�z�ksel akt�v�teler�n� arttırmak, gel�ş�mler�n� desteklemek,
sosyalleşmeler�n� ve ps�koloj�k destek almalarını sağlamak öncel�kler�m�zden b�r� olmuştur. Bu amaçla
yola çıktığımız “TÜBİTAK COVID-19 ve Toplum Çağrısı” projes� kapsamında, İstanbul Kent Ün�vers�tes� ve
TÜBİTAK �şb�rl�ğ�yle özel gereks�n�ml� b�reyler ve anneler� �ç�n üç ay boyunca onl�ne destek h�zmet�
sunulmuştur. Bu projen�n sonuçları b�ze, a�leler�m�z ve çocuklarımızın bu tür modellere ne kadar �ht�yaç
duyduklarını, bu çalışmaların yararlarını göstermes�n�n yanı sıra en zor şartlarda b�le onların
hayatlarına katkı sağlanab�leceğ� konusunda umut olmuştur. 
Ün�vers�tem�z�n tüm üyeler�, kurucu vakfımızın m�syonuna uygun projeler ve etk�nl�klerle toplum
yaşamına değer katıyor ve katmaya devam edeceklerd�r.
Ün�vers�tem�z ve vakfımız �le el ele bu tür yaşamımıza değer katacak her alandak� proje çalışmalarımıza
ara vermeden devam edeceğ�z. 
Bu d�lekler�mle araştırmaya katkı sağlayan tüm akadem�syen ve öğrenc�ler�m� kutlarım. Sevg�ler�mle.

N. Berna Yılmaz
İstanbul Kent Ün�vers�tes�
Mütevell� Heyet� Başkanı



İstanbul Kent Ün�vers�tes� 2017-2018 akadem�k dönem�nde �lk öğrenc�ler�n� kabul ederek, Türk�ye
Yükseköğret�m hayatına başlamış, eğ�t�m, araştırma, uygulama ve topluma h�zmet faal�yetler� �le kısa
sürede öneml� b�r yol kat ederek Türk�ye'de ve dünyada tanınmış vakıf ün�vers�teler�nden b�r�s� hal�ne
gelm�şt�r. Ulusal ve uluslararası her alanda rekabet edeb�lecek, özgüven� yüksek, m�ll� ve kültürel
değerler�ne bağlı dünya vatandaşları yet�şt�rmey� hedefleyen ün�vers�tem�z, dört fakülte, �k� Meslek
Yüksekokulu ve b�r L�sansüstü Eğ�t�m Enst�tüsü �le ülkem�z�n eğ�t�lm�ş �nsan gücüne öneml� b�r katkı
sağlamaktadır. D�ğer taraftan ün�vers�tem�z b�l�msel yayınları, araştırma ve sosyal sorumluluk projeler�
�le ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarını büyük b�r hızla devam ett�rmekted�r. 

Ün�vers�tem�z, ülkem�zde, engel� olan b�reyler�n eğ�t�m, sosyal ve kültürel yaşamlarına hak temell�
çalışmalarla katkı sağlamayı m�syon ed�nm�ş b�r vakıf tarafından kurulmuş �lk ve tek ün�vers�ted�r. ENEV
�le bu sorumluluğu kalpten paylaşan ve öneml� b�r m�syon olarak ben�mseyen ün�vers�tem�z bu alanda
b�l�msel çalışmaların yanı sıra sosyal sorumluluk projeler� �le de uluslararası düzeyde model olma
özell�ğ� taşıyan çalışmalar yürütmekted�r. Bu çalışmalardan b�r� de pandem� dönem�nde dezavantajları
daha da artan, eğ�t�me, sosyal ve kültürel faal�yetlere er�ş�mler� sınırlanan z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan
b�reylere ve anneler�ne yönel�k TÜBİTAK kapsamında gerçekleşt�r�len çevr�m�ç� destek eğ�t�m
projes�d�r. B�l�msel sonuçlarına ve anneler�n ger� b�ld�r�mler�ne dayalı olarak ENEV �le b�rl�kte
sürdürüleb�l�rl�ğ�n� sağladığımız bu projey� yakından tak�p etmektey�z. B�l�msel sonuçları �le de
topluma fayda sağladığı ortaya konan bu projen�n gerçekleşt�r�lmes� konusunda emek veren ve katılım
gösteren herkese teşekkür ed�yor, böyle projeler�n artmasını d�l�yorum.   

Prof. Dr. M. Necmett�n ATSÜ
Rektör



Cov�d-19 ülkem�zde �lk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tar�h�nden �t�baren her b�r b�rey�n ayrı ayrı
yaşam şekl�n� der�nden etk�lem�ş, günlük rut�nler�n ve yaşam şekl�n�n değ�şmes�ne yol açmıştır. Bu
durumdan etk�lenen gruplardan b�r� de özel gereks�n�ml� b�reyler ve a�leler� olmuştur. Yaşamlarını evde
sürdüren özel gereks�n�ml� b�reyler, harekets�z b�r yaşam ve sosyal uyaran eks�kl�ğ�ne bağlı olarak
f�z�ksel ve ps�koloj�k sağlık açısından öneml� r�sklerle karşı karşıya kalmaya başlamışlardır. A�le �ç�nde
�se anneler bu süreçten daha çok etk�lenm�şlerd�r. Tüm a�le b�reyler�n�n evde olması neden�yle artan
sorumluluklar ve �ş yükü anneler� ps�koloj�k yönden büyük b�r baskı altında bırakmıştır. 

“TÜBİTAK COVID-19 ve Toplum Çağrısı”, bu toplumsal soruna yönel�k b�r model gel�şt�rmek adına
araştırma ek�b�m�z �ç�n büyük b�r fırsat olmuş ve bu sayede z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan 40 b�rey ve annes�ne
üç ay boyunca destek eğ�t�m h�zmet� sunulmuştur. Projem�z�n çevr�m�ç� olarak da z�h�nsel engell�
b�reyler�n f�z�ksel olarak akt�f olab�lecekler�n�, sosyalleşeb�lecekler�n� ve anneler�n ps�koloj�k yönden
güçlend�r�leb�leceğ�n� ortaya koyması, proje �le gel�şt�r�len h�zmet model�n�n yaygınlaştırılması
açısından öneml� b�r dayanak oluşturmaktadır. Araştırma ek�b�m�z�n de �lk deney�m� olan çevr�m�ç�
uygulamalar, farklı �llerde yaşayan b�reyler arasında köprü oluşturması, b�reyler arası sosyalleşmeye
�mkân tanıması ve öneml� b�r öğrenme ve gel�ş�m �şlev� görmes� açısından oldukça etk�ley�c� �d�. 
Araştırma sürec�nde özver�l� çalışmalarından dolayı araştırma ek�b�m�ze, destekler�n� çok yakınımızda
h�ssett�ğ�m�z Engels�z Eğ�t�m Vakfı Başkanı Sayın Berna Yılmaz’a ve İstanbul Kent Ün�vers�tes� Rektörü
Sayın Prof. Dr. Necmett�n Atsü’ ye çok teşekkür eder�m. Ayrıca b�z� ekranlardan evler�ne konuk eden ve
a�leler�n�n b�r b�rey� g�b� h�ssett�ren tüm katılımcıların her b�r�ne ayrı ayrı teşekkür etmey� b�r 
borç b�l�r�m. 

Prof. Dr. D�lara ÖZER
Proje Yönet�c�s�
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ARAŞTIRMACILARARAŞTIRMACILAR

Dr. Öğret�m Üyes� Aynur AKINCI AYDOĞAN

Dr. Öğret�m Üyes� Ber�l ÖZER TEKİN

Hacettepe Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m� Bölümünden 1985 yılında mezun olduktan
sonra t�p�k gel�ş�m gösteren çocukların yanı sıra özel gereks�n�ml� çocuklarla
çalıştım. 1988 yılında Türk�ye’dek� �lk özel eğ�t�m kurumlarından b�r� olan Uyum
Özel Eğ�t�m’�n kurucuları arasında yer aldım. Kurumun faal�yet gösterd�ğ� süre
�çer�s�nde özel gereks�n�ml� çocuklarla özel eğ�t�m, a�leler� �le a�le eğ�t�m� ve
çocuk odaklı a�le danışmanlığı, eğ�t�m koord�natörlüğü, öğretmen eğ�t�m� ve
�darec�l�k yaptım.

L�se eğ�t�m�n� AFS (Amer�can F�eld Serv�ce) bursu �le ABD.’de Howard L�ses�nde
2006 yılında tamamladıktan sonra, l�sans eğ�t�m�n� 2010 yılında Ankara
Ün�vers�tes�, D�l ve Tar�h-Coğrafya Fakültes�, Sosyoloj� Bölümünde tamamladım.
Yüksek l�sans eğ�t�m�n� 2013 yılında, doktora eğ�t�m�n� 2018 yılında Ankara
Ün�vers�tes�, Sosyal B�l�mler Enst�tüsü, Sosyoloj� Anab�l�m Dalında tamamladım.
2014 yılında Oslo Ün�vers�tes�, Çevre ve Kalkınma Merkez�’nde “Tüket�m,
Kap�tal�zm ve Gündel�k Yaşam” başlıklı doktora sem�nerler�ne katıldım. 2010
yılından �t�baren enerj� ve çevre yatırımları konusundak� projelerde “Sosyal Etk�
Değerlend�rmes�” konusunda çeş�tl� kuruluşlarla çalışmaktayım.

Kent, çevre konuları, özel gereks�n�ml� b�reyler ve kadın çalışmaları �le �lg�l� projelerde ulusal ve uluslararası
projelerde çalışmış olup, halen bu konularda araştırmalarımı sürdürüyorum. Çeş�tl� alanlarda ulusal ve uluslararası
sözlü b�ld�r�ler�m, k�tap bölümü, makale ve derg� yazılarım bulunmaktadır. Temel çalışma alanlarım “çevre
sosyoloj�s�”, “kent sosyoloj�s�”, “sürdürüleb�l�r kalkınma”, “sak�n şeh�r hareket�” ve “tüket�m sosyoloj�s�”d�r. Doğuş
Ün�vers�tes� Fen-Edeb�yat Fakültes� Sosyoloj� Bölümünde öğret�m üyes� olarak görev yapmaktayım. 

Uygulama �ç�ndek� çalışmalarımın yanı sıra yüksek l�sans ve doktora eğ�t�m�m� Hacettepe Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m�
Bölümünde özel gereks�n�ml� çocuklar ve a�leler�ne yönel�k olarak tamamladım. 2013 yılında Ankara Ün�vers�tes�
Eğ�t�m B�l�mler� Fakültes� “Evl�l�k ve A�le Danışmanlığı Sert�f�kası” nı aldım. Bu süreç �çer�s�nde özel eğ�t�m alanıyla
�lg�l� yurtdışı ve yurt �ç�nde pek çok eğ�t�m, kongre, etk�nl�k , sem�ner , çeş�tl� proje ve çalıştaylarda görev aldım.
2012 yılından �t�baren ün�vers�telerde öğret�m üyes� olarak görev yaptım ve l�sans düzey�nde derslere g�rd�m. 2017
yılından bu yana da İstanbul Kent Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m� Bölümünde Dr. Öğret�m Üyes� olarak görev yapmaktayım.



ARAŞTIRMACILARARAŞTIRMACILAR

GÖNÜLLÜ ARAŞTIRMACILAR

Öğret�m Görevl�s� Dr. Büşra SÜNGÜ

Öğret�m Görevl�s� Uzm. Ps�kolog 
Duygu Ece ŞİMŞEK

1989 yılında Bursa/Mustafakemalpaşa’da doğdum. Beden Eğ�t�m� ve Spor
Öğretmenl�ğ� L�sans eğ�t�m�m� Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes�’nde 2009
yılında, Yüksek L�sans eğ�t�m�m� “Beden Eğ�t�m� ve Spor Öğretmen Adaylarının
Z�h�nsel Engell� Çocuklara Yönel�k Tutumlarıyla İlg�l� B�r Ölçek Gel�şt�rme
Çalışması” konulu tez�m �le aynı ün�vers�tede 2012 yılında tamamladım. 

Işık Ün�vers�tes� İng�l�zce Ps�koloj� Bölümü mezunuyum. L�sans eğ�t�m�me
devam ederken gönüllü olarak özel gereks�n�ml� b�reylere yönel�k çalışmalar
gerçekleşt�r�p , özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon kurumlarında yer aldım.
L�sansımı tamamladıktan sonra özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon kurumlarında
resm� kadrolarda Ps�kolog olarak görev alıp özel gereks�n�ml� b�reylere ve
a�leler�ne destek verd�m ve b�r yandan da Üsküdar Ün�vers�tes� Kl�n�k Ps�koloj�
Yüksek L�sans Programı’na devam ett�m.

Hem l�sans dönem�nde hem de mezun�yet sonrasında çalışma alanlarımı daha çok çocuklar ve özel gereks�n�ml�
b�reylere yönel�k terc�h ederken bunun yanı sıra a�le danışmanlıkları, eğ�t�m danışmanlıkları, b�reysel terap�ler, çocuk-
ergen çalışmalarına da devam ett�m. Bazı özel okullar ve anaokullarında, çeş�tl� platformlarda, farkındalık
çalışmalarında çeş�tl� sem�nerler verd�m. Özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon kurumlarında kadrolu devam ederken
ün�vers�tede yarı zamanlı olarak dersler verd�m ve şu anda da İstanbul Kent Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m� Programı’nda
kadrolu Öğret�m Görevl�s� olarak çalışmalarımı yürütmektey�m.

Man�sa Celal Bayar Ün�vers�tes� Beden Eğ�t�m� ve Spor Ana B�l�m dalında 2014 yılında başladığım doktora eğ�t�m�me
“Eğ�t�leb�l�r Z�h�nsel Kısıtlılığı Olan Çocukların Sosyal Becer� Gel�ş�mler�ne Uyarlanmış Eğ�tsel Oyun Uygulamalarının
Etk�s�” konulu doktora tez�m �le 2020 yılında tamamladım. 2012 yılından ber� Süleyman Dem�rel Ün�vers�tes�nde
öğret�m görevl�s� olarak görev yapmaktayım. Çalışmalarımı özel gereks�n�ml� b�reyler�n spor yolu �le topluma
kazandırılması, özel gereks�n�ml� b�reylere yönel�k tutumlar, uyarlanmış eğ�tsel oyun, f�z�ksel akt�v�te ve sosyal becer�
konularında araştırmalar ve projeler �le sürdürmektey�m.



Öğret�m Görevl�s� Uzm. Ps�kolog 
Zeynep ZEYNEL

Araş. Gör. Ayşenur NAMLI

2017 yılında Başkent Ün�vers�tes� Ps�koloj� Bölümü'nden bölüm b�r�nc�l�ğ�
dereces� �le mezun oldum. Devamında TED Ün�vers�tes� Gel�ş�m Odaklı Kl�n�k
Çocuk ve Ergen Ps�koloj� yüksek l�sans programına burslu olarak kabul aldım
ve 2019 yılında mezun oldum.

Yüksek l�sans eğ�t�m�m sırasında 2 yıl boyunca TED Ün�vers�tes� Ps�koloj�
Bölümü’nde öğret�m as�stanı olarak çalıştım ve 1 yıl boyunca Kl�n�k Ps�koloj�
Uygulama B�r�m�'nde süperv�zyon tak�b� altında danışan görüşmeler�
sürdürdüm.

1996 yılında Aydın’da doğdum. 2018 yılında Nuh Nac� Yazgan Ün�vers�tes�
Sağlık B�l�mler� Fakültes� F�zyoterap� ve Rehab�l�tasyon bölümünde l�sans
eğ�t�m�m� tamamladım. Yüksek l�sans eğ�t�m�me İstanbul Ün�vers�tes�-
Cerrahpaşa L�sansüstü Eğ�t�m Enst�tüsü F�zyoterap� ve Rehab�l�tasyon tezl�
yüksek l�sans programında devam etmektey�m. Çeş�tl� alanlarda ulusal ve
uluslararası toplantılarda b�ld�r�ler�m bulunmaktadır.

Yüksek l�sans eğ�t�m�n süres�nce çocuk ve ergenlerle ps�koterap� eğ�t�m�, a�le terap�s� eğ�t�m�,oyun terap�s� eğ�t�m� ve
süperv�zyonu aldım. L�sans eğ�t�m�mde Hacettepe Ün�vers�tes� Tıp Fakültes� Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anab�l�m
Dalı’nda; Yüksek l�sans eğ�t�m�mde Gülhane Eğ�t�m Araştırma Hastanes� Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Bölümü’nde kl�n�k stajımı tamamladım.

Şu anda Maltepe Ün�vers�tes� Gel�ş�m Ps�koloj�s� alanında Doktora eğ�t�m�me devam etmekte ve Kent Ün�vers�tes�
Çocuk Gel�ş�m� Bölümünde Öğret�m Görevl�s� olarak çalışmaktayım.

Şu anda İstanbul Kent Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Fakültes� F�zyoterap� ve Rehab�l�tasyon bölümünde Araştırma
Görevl�s� olarak görev yapmaktayım.

GÖNÜLLÜ ARAŞTIRMACILAR

BURSİYERLER



1995 yılında İstanbul’da doğdum. 2014 yılında tam burslu olarak Üsküdar
Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler� Fakültes� Çocuk Gel�ş�m� bölümüne ve 2015
yılında ç�ft anadal hakkı kazanarak Üsküdar Ün�vers�tes� İnsan ve Toplum
B�l�mler� Fakültes� Ps�koloj� bölümüne başladım, bu bölümlerden yüksek onur
öğrenc�s� olarak mezun oldum. 2019 yılından �t�baren Marmara Ün�vers�tes�
Okul Önces� Öğretmenl�ğ� yüksek l�sans programı �le İstanbul T�caret
Ün�vers�tes� A�le Danışmanlığı ve Eğ�t�m� (%100 burslu) yüksek l�sans
programlarında eğ�t�m�m� sürdürmektey�m.

Ben Ece Ateş; 1999 tar�h�nde Ordunun Fatsa �lçes�nde doğdum. İlköğret�m
eğ�t�m�m� Tok� ortaokulunda tamamladım. L�se eğ�t�m�mde �se, Fatsa Meslek�
ve Tekn�k Anadolu L�ses� çocuk gel�ş�m� bölümde erken çocukluk dalını
seçerek 2017 yılında mezun oldum. 2018 yılında İstanbul Kent Ün�vers�tes�
Çocuk gel�ş�m� bölümünü yüzde yetm�ş beş burslu olarak kazandım. 2019
yılında İstanbul Kent Ün�vers�tes�, Beslenme ve D�yetet�k bölümü �le ç�ft ana
dal yapmaya başladım.

Ş�md� çocuk gel�ş�m� bölümünde üçüncü sınıfta, beslenme ve d�yetet�k bölümünde �se �k�nc� sınıfta eğ�t�m ve öğret�m
sürec�me devam etmektey�m. Okuduğum her �k� bölümünde önem�n�n çok büyük olduğunu düşüyorum. Gelecektek�
hedef�m başarılı, topluma yarar sağlayacak şek�lde mesleğ�m� �cra etmekt�r.

Marmara Ün�vers�tes�’nde pedagoj�k formasyon programını tamamladım. Anaokulu, özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon
merkez�, rehberl�k araştırma merkez� g�b� kurumlarda stajyer, laboratuvar ve kl�n�klerde gözlemc� olarak yer aldım.
Çeş�tl� vakıflarda gönüllü olarak faal�yette bulundum. Mezun�yet�m�n ardından özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon
merkez�nde ps�kolog olarak çalıştıktan sonra İstanbul Kent Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m� bölümünde araştırma görevl�s�
olarak görev aldım.

Tuba KAPUCUOĞLU

L�sans Öğrenc�s� Ece ATEŞ

BURSİYERLER



Merhaba ben Hat�ce Mert 1974 İstanbul/ Kadıköy doğumluyum, evl� ve dört
çocuk annes�y�m. İlkokul eğ�t�m�mden sonra ortaokulu açık öğret�mden devam
ederek b�t�rd�m. L�se eğ�t�m�m� Açık Öğret�m Okulu H�kmet Naz�f Kurşunoğlu
Anadolu Meslek L�ses�nde Çocuk Gel�ş�m� ve Eğ�t�m� Bölümünde okuyarak
tamamladım. Çocuk gel�ş�m� ve okulönces� bölümler�ne da�r b�rçok kurumdan
eğ�t�m ve sert�f�ka aldım. Ün�vers�te eğ�t�m�mde �se tek terc�h�m olan çocuk
gel�ş�m� bölümünü kazanarak İstanbul Kent Ün�vers�tes� Sağlık B�l�mler�
Fakültes� Çocuk Gel�ş�m� Bölümünde ün�vers�te eğ�t�m�me başladım.

Ben İnc� Kıymet TEKİN. 15.12.1998/İstanbul doğumluyum. İlk ve ortaokulu
At�kal� İlköğret�m okulunda okudum. İstanbul Sultan Sel�m Meslek� ve Tekn�k
Anadolu L�ses� Çocuk Gel�ş�m ve Eğ�t�m� mezunuyum. İstanbul Kent Ün�vers�tes�
Sağlık B�l�mler� Fakültes� Çocuk Gel�ş�m Bölümü 4.sınıf öğrenc�s�y�m. L�se
dönem�nde özel b�r kurumda C1 sev�yes�ne kadar İng�l�zce eğ�t�m� aldım ve
daha sonrasında ün�vers�te eğ�t�m�m sırasında A1 Rusça eğ�t�m� ve �şaret d�l�
eğ�t�m� aldım. Ortaokul ve l�se dönem�nde drama ve t�yatro �le �lg�lend�m.

L�se ve ün�vers�te dönemler�nde özel eğ�t�m ve rehab�l�tasyon kurumları, anaokulları, gönüllü �şlerde staj yaparak
tecrübeler ed�nmeye çalıştım ve çalışmaya devam ed�yorum. Bölümüm �le alakalı olarak z�rvelere, kar�yer günler�ne,
sem�nerlere, uygulamalı sem�nerlere katılarak bölüm �le �lg�l� kend�m� gel�şt�rmeye çalışıyorum. 2020 yaz ayında
başlayan Tüb�tak Sobag Projes�nde yer alan öğrenc�lerden b�r�y�m.

Ün�vers�te hayatında İstanbul Kent Ün�vers�tes�n�n gerçekleşt�rd�ğ� sosyal sorumluluk ve topluma h�zmet
uygulamalarına katıldım. Bu kapsamda AÇEV’de stajer eğ�t�mc� olarak “Okuyan B�r Gelecek” projes�nde gönüllü olarak
halen çalışmaktayım. Marmara Ün�vers�tes� Atatürk Eğ�t�m Fakültes�nde 2019-2020 yılları arasında Pedagoj�k
Formasyon eğ�t�m� aldım. Ün�vers�te eğ�t�m�me 4. Sınıf öğrenc�s� olarak devam etmektey�m.

L�sans Öğrenc�s� Hat�ce MERT

L�sans Öğrenc�s� İnc� Kıymet TEKİN

BURSİYERLER



Adım Kardelen Özkan. 2000 yılında İstanbul’un Üsküdar semt�nde doğdum. İlk
ve Ortaöğret�m�m� ev�me yakın olan Tül�n Manço İlkokulu ve Tül�n Manço
Ortaokulunda tamamladım. L�se dönem�m� de D�ln�hat Özyeğ�n Anadolu
L�ses�nde tamamladım. Daha sonra sınava g�rerek 2018 yılında İstanbul Kent
Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m� bölümünü kazandım. Kend�m� gel�şt�rmek adına ve
merakım olduğu �ç�n bu bölümü okurken aynı zamanda Beslenme ve D�yetet�k
bölümüne ç�ft anadal yapmaktayım. Şu anda Çocuk Gel�ş�m� 3. Sınıf, Beslenme
ve D�yetet�k bölümünden de 2. Sınıf olarak eğ�t�m-öğret�m hayatıma devam
etmektey�m.

2012 yılında İstanbul Ged�k Ün�vers�tes� Spor B�l�mler� Fakültes� Antrenörlük
bölümünde l�sans eğ�t�m�ne başladım. 2014 yılında Erasmus değ�ş�m programı
�le F�nland�ya Haaga-Hel�a Ün�vers�tes�nde “ Uyarlanmış F�z�ksel Akt�v�te”
d�ploma eğ�t�m� aldım. 2015 yılında İng�ltere’de stajımı tamamladım. 2016
yılında İstanbul Ged�k Ün�vers�te’n�n özel gereks�n�ml� b�reyler �ç�n“ Akt�f�m
Toplumun İç�ndey�m” projes�nde kısm� zamanlı çalıştım. Ün�vers�te eğ�t�m
sürec�nde özel gereks�n�ml� b�reyler�n yer aldığı etk�nl�klerde görev aldım ve
�lg�l� b�l�msel kongrelere katıldım. 

Ün�vers�te eğ�t�m�m� 2016 yılında bölüm b�r�nc�s� dereces�yle tamamladım. 2016 -2019 yılları arasında İstanbul
Ged�k Ün�vers�te’n�n özel gereks�n�ml� b�reyler �ç�n yürüttüğü projede “Akt�f�m Toplumun İç�ndey�m” Bütünleş�k
F�z�ksel Akt�v�te Merkez�nde beden eğ�t�m� öğretmenl�ğ� görev�n� üstlend�m.

L�sans Öğrenc�s� Kardelen ÖZKAN 

Kaan VARDAL /  Antrenör

BURSİYERLER

YARDIMCI PERSONEL



2006-2008 yıllarında M.E.B. Man�sa Özel Koza Anaokulu’nda 5-6 yaş grubu sınıf öğretmen� ve 3-6 yaş Orff Schulwerk
öğretmen�; 2009–2019 yılları arasında da Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� İlköğret�m Bölümü
Okul Önces� Öğretmenl�ğ� Anab�l�m Dalı’nda Araştırma Görevl�s� olarak çalıştım. Aynı ün�vers�tede 2009–2019 yılları
arasında hem Erken Çocukluk Eğ�t�m� Topluluğu’nun akadem�k danışmanlığını, hem de ÇABA Çok Amaçlı Erken
Çocukluk Eğ�t�m� Merkez�'n�n Proje As�stanlığı görev�n� yürüttüm. 2019-20 Eğ�t�m Yılı’nda Orff Merkez� Türk�ye Yetk�l�
Kurulu’nda Yazman olarak görev aldım ve 2020’den �t�baren de Başkanlık görev�n� yürütmektey�m. 2019-20 Eğ�t�m
Yılı Bahar Yarıyılı’ndan bu yana da Kent Ün�vers�tes� Çocuk Gel�ş�m� Önl�sans ve L�sans Programları’nda yarı zamanlı
öğret�m görevl�s� olarak ders vermektey�m. Çalışma alanlarım; erken müdahale programları, yaratıcı drama, erken
çocukluk dönem�nde gel�ş�m�n �zlenmes� ve değerlend�r�lmes� ve Orff Schulwerk’t�r.

Projede yer alan özel çocukların problem davranışlarını g�dermeye yönel�k çalışmalarda bulundum. Çeş�tl�
okullarda proje kapsamında akran eğ�t�mler� ve sem�nerler� verd�m. 2016 yılında Üsküdar Ün�vers�tes� Kl�n�k
Ps�koloj� Yüksek L�sans eğ�t�m�me başladım. Yüksek L�sans eğ�t�m�m süres�nce, A�le ve Ç�ft Terap�s�, C�nsel Terap�,
Boşanma Terap�s�, Özel Gereks�n�ml� B�reylerde Uygulamalı Davranış Anal�z�, B�reysel Terap� ve B�l�şsel Davranışçı
Terap� Eğ�t�mler�m� tamamladım. Çocuk/Ergen/Yet�şk�nlere yönel�k ps�koloj�k test eğ�t�mler�m� eş zamanlı
tamamladım. Ün�vers�te eğ�t�m�m süres�nce özel gereks�n�ml� b�reyler�n yer aldığı etk�nl�klerde görev alıp b�l�msel
kongrelere katıldım.

Üsküdar Ün�vers�tes� Ps�koloj� Bölümü mezunuyum. L�sans eğ�t�m�m boyunca
çeş�tl� hastanelerde ve özel kl�n�klerde uygulamalı stajlarımı yaptım. L�sans
programını b�t�rd�kten sonra İstanbul Ged�k Ün�vers�tes�n�n özel gereks�n�ml�
b�reyler �ç�n “Akt�f�m Toplumun İç�ndey�m” projes�nde Özel Eğ�t�m
Uzmanı/Ps�kolog olarak tam zamanlı çalıştım. Projede çalıştığım zaman
d�l�m� �çer�s�nde özel gereks�n�ml� b�reyler�n a�leler�ne ps�koloj�k destek
verd�m. 

1984 yılında İstanbul Ş�şl�’ de doğdum. Çanakkale Onsek�z Mart Ün�vers�tes�
Eğ�t�m Fakültes� Okul Önces� Öğretmenl�ğ� Anab�l�m Dalı’ndan 2006 yılında
mezun oldum. 2011’de de aynı ün�vers�ten�n Eğ�t�m B�l�mler Enst�tüsü Okul
Önces� Eğ�t�m� B�l�m Dalı’nda Yüksek L�sansı’mı tamamladım. Şu anda
Marmara Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� Enst�tüsü Okul Önces� Öğretmenl�ğ�
Programı’nda doktora öğren�m�m� sürdürmektey�m.

Uzm. Özlem VURAL

Uzman Kl�n�k Ps�kolog Aysun ALTUN

YARDIMCI PERSONEL



17.09.1989 tar�h�nde İstanbul’da doğdum. İstanbul B�l�m Ün�vers�tes� Ps�koloj�
Bölümünü b�t�rd�kten sonra Hal�ç Ün�vers�tes�’nde Uygulamalı Ps�koloj�
yüksek l�sans eğ�t�m�nden mezun oldum. Hasan Kalyoncu Ün�vers�tes�’nden
a�le danışmanlığı, Amasya Ün�vers�tes�’nden �se pedagoj�k formasyon eğ�t�m�
aldım. B�l�şsel davranışlı terap�, kısa sürel� çözüm odaklı terap�, �let�ş�m
çatışmaları ve çözümler�, evl�l�k ve �l�şk� danışmanlığı, objekt�f testler,
çocuklarda görülen uyum ve davranış bozuklukları ve çocukla görüşme
tekn�kler� eğ�t�mler�n� aldım. Çeş�tl� özel eğ�t�m kurumlarında eğ�t�m
koord�natörlüğü ve ps�kolog olarak görev yaptım. B�rçok �lkokul, ortaokul, l�se
de a�lelere, çocuk ve ergenlerle �let�ş�m konularında sem�nerler verd�m. Evl�l�k
ve �l�şk� problemler�, çocuk ve ergenl�k dönem� problemler�, özel çocuklarda
davranış problemler�, öfke yönet�m�, stres ve kaygı bozuklukları, depresyon,
OKB/takıntı alanlarında çalışmalar yapmaktayım.

Uzman Ps�kolog Zah�de Dalmaç POLAT

YARDIMCI PERSONEL



ONLINE DESTEK HİZMETLERİN COVID-19 NEDENİYLE
EVDE KALAN 25- 50 YAŞ ARALIĞINDAKİ ZİHİNSEL

YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN VE ANNELERİNİN
YAŞAM KALİTELERİ VE FİZİKSEL AKTİVİTELERİ

ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ



ÖZET

Araştırmanın amacı onl�ne destek h�zmetler�n Cov�d-19 neden�yle evde kalan 25- 50 yaş aralığındak�
z�h�nsel yeters�zl�ğ� (ZY) olan b�reyler�n ve anneler�n�n yaşam kal�teler� (YK) ve f�z�ksel akt�v�te
düzeyler� üzer�ndek� etk�s�n� �ncelemekt�r. Bu araştırmada n�cel araştırma yöntemler�nden deneysel,
n�tel araştırma yöntemler�nden �se gömülü teor� yaklaşımı kullanılarak karma araştırma yöntem�
�zlenm�şt�r. Araştırmanın ZY olan katılımcılarının yaş ortalaması (DG: 31,77±5,74; KG: 32,01±4,5),
anneler�n �se (DG:56,0±10,0; 59,0±6,0) olarak bulunmuştur. Araştırmaya 92 ZY olan b�rey ve anneler�
olmak üzere 184 k�ş� katılmıştır. Deney grubunda bulunan ZY olan katılımcılar 12 hafta, haftada üç gün,
günde 60 dak. f�z�ksel akt�ve (FA) ve müz�k etk�nl�kler�ne, anneler �se haftada b�r gün, günde 80 dak.
ps�koloj�k danışmanlık programına katılmışlardır. Seçk�s�z atama yöntem� �le ZY olan 40 katılımcı ve
bu katılımcıların anneler� (40) deney, 52 katılımcı ve bu katılımcıların anneler� kontrol grubuna
atanmıştır. Araştırmada ver� toplama araçları olarak, anneler �ç�n “K�ş�sel b�lg� formu” ve “WHOQOL-
BREF Türkçe sürüm, ZY olan yet�şk�nler �ç�n “WHOQOL-BREF & Z�h�nsel Engell�k Modülü, anneler ve ZY
olan yet�şk�nler �ç�n “Uluslararası F�z�ksel Akt�v�te Anket�” kullanılmıştır. Ayrıca onl�ne destek
h�zmet�n�n etk�ler�n� der�nlemes�ne anlamaya yönel�k olarak annelerle odak grup görüşmeler�
yapılmıştır. N�cel�ksel ver�ler�n normal dağılım gösteren �k� grup karşılaştırmalarında Independent
Samples t test�, normal dağılım göstermeyen �k� grup karşılaştırmalarında �se Mann-Wh�tney U Test�
kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren �k� grup tak�pl� ölçüm karşılaştırmaları Pa�red Samples test�,
normal dağılım göstermeyen �k� grup tak�pl� ölçüm karşılaştırmaları �se W�lcoxon S�gned Ranks test�
kullanılarak yapılmıştır. Sonuç olarak deneysel çalışma sonrası ZY olan b�reyler�n; YK’ da ps�koloj�k
sağlık ve genel sağlıkta artış eğ�l�m�, FA de �se değ�ş�m olmadığı; kontrol grubunda �se; YK’da değ�ş�m
olmadığı, toplam ve haf�f ş�ddette FA’da azalma olduğu saptanmıştır. Deneysel çalışma sonrası
anneler�n; YK’da sosyal �l�şk� alt boyutu dışında d�ğer tüm boyutlarında �lerleme, FA’da değ�ş�m
olmadığı; kontrol grubunda �se; f�z�ksel sağlıklarında düşüş, oturma süreler�nde artış olduğu tesp�t
ed�lm�şt�r.



GİRİŞ

Amer�ka Z�h�nsel ve Gel�ş�msel Yeters�zl�k B�rl�ğ�- AAIDD (2020)’ ne göre, z�h�nsel yeters�zl�k hem z�h�nsel
�şlevlerde hem de günlük sosyal ve prat�k becer�ler� kapsayan uyum sağlayıcı davranışlarda öneml�
sınırlamalarla karakter�ze b�r yeters�zl�kt�r. Bu yeters�zl�k 18 yaşından önce ortaya çıkar. Genell�kle, 70 veya
75'e kadar olan IQ test puanı, entelektüel �şlevsell�kte b�r sınırlama olduğunu göster�r (AAIDD, 2020).
Tüm kültürler�n b�r parçasını oluşturan ZY olan �nsanlar, �nsanlık tar�h� boyunca var olmuşlardır. Tar�hsel
sürec�n her aşamasında �nsan popülasyonundak� gen�ş çeş�tl�l�ğ�n sadece küçük b�r kısmını tems�l ederler
(Parmenter, 2011). Ivan Brown’ nun bu konudak� yorumunu (Parmenter, 2011) şöyle aktarmıştır; ZY olan k�ş�ler�
bazen çeş�tl� olumlu amaçlar �ç�n ayrı gruplar olarak tanımlamak yararlı olsa da, bunlar h�ç de farklı �nsan
grupları değ�ld�r; daha z�yade, her b�r� �nsan durumuna özgü zeng�n, �lg�nç çeş�tl�l�ğ� gösteren moza�ğe
katkıda bulunan b�reylerd�r (2007, s.3).
ZY tanısı konan tüm �nsanların %80 �la 90'ını oluşturduğu, ancak kaynakların tahs�s� söz konusu olduğunda
genell�kle en son destek aldıkları, bu topluluk yaşamı ve çalışma alanlarında son derece savunmasız oldukları
bel�rt�lmekted�r (Parmenter, 2011). “Saflık” (Greenspan, 2006, s. 183) ve “r�sk farkındalığı” neden�yle de, bu
nüfusun, kararsız seç�mler yapma eğ�l�m�nde olduğu ve adalet s�stem�nde ceza boyutunda yüksek derecede
tems�l ed�ld�ğ� �y� b�l�nmekted�r (L�ndsay ve ark., 2010; R�ches, Parmenter, W�ese ve Stancl�ffe, 2006; Aktaran;
Parmenter, 2011). Dünya Sağlık Örgütü’ nün 2011 yılında yayınladığı Dünya Engell�l�k Raporunda da z�h�nsel
yeters�zl�ğ� olan k�ş�ler�n f�z�ksel ve duyusal yeters�zl�ğ� olan k�ş�lerden b�rçok yönden daha fazla dezavantajlı
oldukları bel�rt�lm�şt�r (WHO,2011). Sah�p oldukları bu dezavantajlar ZY olan k�ş�ler�n eğ�t�m başta olmak
üzere b�rçok yönden daha fazla destek �ht�yacını ortaya koymaktadır.
Cov�d-19 ülkem�zde �lk vakanın görüldüğü 11 Mart 2020 tar�h�nden �t�baren tüm toplumun yaşam şekl�n�
der�nden etk�lem�ş, günlük alışkanlıkların, rut�nler�n değ�şmes�ne yol açarak b�reyler�n yaşamlarının evle
sınırlı kalmasına yol açmıştır. Yukarıda da bel�rt�ld�ğ� g�b� toplumun dezavantajlı b�r grubunu oluşturan
z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan k�ş�ler, COVİD-19 neden�yle zaten er�ş�mde güçlük çekt�kler� eğ�t�m, sosyal-kültürel,
sport�f akt�v�teler� tamamen hayatlarından çıkarmak zorunda kalarak daha da dezavantajlı b�r konuma
düşmüşler, çok sınırlı olan sosyal çevreler�n� de kaybederek evlere kapanmışlardır. Sosyal uyaran
eks�kl�ğ�nden mevcut becer�ler�n� de kaybetme r�sk� altında kalan z�h�nsel engell� b�reyler, günlük yaşam
becer�ler�n� yer�ne get�rmek �ç�n �ht�yaç duyulan mot�vasyonlarını da kaybetme durumu �le karşı karşıya
kalmışlardır. Eve kapanma sürec�nde daha çok yemek yeme, zamanının büyük b�r kısmını tv seyrederek ve
oturarak geç�rmeye başlamışlar ve bu durum f�z�ksel sağlıklarının yanı sıra ps�koloj�k sağlıklarını da tehd�t
edecek boyuta ulaşmış, zaten düşük olan yaşam kal�teler�n�n daha da kötüleşmes�ne yol açmıştır.
A�le �ç�nde �se tüm b�reyler �ç�nde anneler�n bu süreçten daha çok etk�lend�kler�n� söylemek mümkündür.
D�ğer çocukların eğ�t�mler�n� evden sürdürmeler� ve babaların evden çalışmaları anneler�n evdek� �ş yükler�n�
artırmıştır. Bu �ş yüküne z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan çocuklarının �ht�yaçlarının karşılanması da eklen�nce
anneler�n kend�ler�ne ayıracakları zaman kalmamıştır.
Yaşam kal�teler�n� öneml� derece olumsuz yönde etk�leyen bu durumla başa çıkmanın en etk�l� yolu olarak
onları evde akt�f tutacak, mevcut becer�ler�n� kullanab�lecekler� ve gel�şt�reb�lecekler�, key�f alacakları
etk�nl�klere katılımlarını sağlamak olduğu düşünülmekted�r. Buradan hareketle onl�ne destek h�zmetler�n
Cov�d-19 neden�yle evde kalan z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan b�reyler�n ve anneler�n�n yaşam kal�teler� ve f�z�ksel
akt�v�teler� üzer�ndek� etk�ler�n� �ncelemek amacıyla TÜBİTAK tarafından Sosyal ve Beşer� B�l�mler Araştırma
Destek Grubu (SOBAG) kapsamında desteklenen b�r proje gerçekleşt�r�lm�şt�r



PROJENİN AMACI VE ÖNEMİ

Cov�d-19 neden�yle z�h�nsel yeters�zl�ğ� (ZY) olan k�ş�ler, zaten er�ş�mde güçlük çekt�kler� eğ�t�m, sosyal-
kültürel, sport�f akt�v�teler� tamamen hayatlarından çıkarmak zorunda kalarak daha da dezavantajlı
b�r konuma düşmüşlerd�r. Eve kapanma sürec�nde harekets�zl�k, sosyal uyaran eks�kl�ğ� ve aşırı yemeye
bağlı olarak f�z�ksel sağlıkları ve ps�koloj�k sağlıkları bozulma r�sk� �le karşı karşıya kalmış, zaten
düşük olan yaşam kal�teler�n�n daha da kötüleşmes�ne yol açmıştır.
A�le �ç�nde �se anneler�n �ş yükü tüm a�le b�reyler�n�n evden çalışması neden�yle artmış, bu �ş yüküne
z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan çocuklarının �ht�yaçlarının karşılanması da eklen�nce anneler�n yaşam
kal�teler� bozulmaya başlamıştır.
Bu durumla başa çıkmanın en etk�l� yolu olarak onları evde akt�f tutacak, mevcut becer�ler�n�
kullanab�lecekler� ve gel�şt�reb�lecekler�, key�f alacakları etk�nl�klere katılımlarını sağlamak olduğu
düşünces�yle b�r onl�ne destek h�zmetler� modülü uygulama f�kr� ortaya çıkmıştır. Buradan hareketle
bu projen�n amacı onl�ne destek h�zmetler�n Cov�d-19 neden�yle evde kalan z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan
b�reyler�n ve anneler�n�n yaşam kal�teler� ve f�z�ksel akt�v�teler� üzer�ndek� etk�ler�n� �ncelemekt�r.
Proje kapsamında z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan b�reylere yönel�k f�z�ksel akt�v�te, r�tm ve müz�k, annelere
yönel�k olarak �se ps�koloj�k danışmanlık �çer�kl� b�r modül oluşturulmuştur. Bu modül gelecekte
gerçekleşt�r�lecek uygulamalar �ç�n b�r alt yapı oluşturmaktadır. Proje �le �lg�l� tüm süreçler,
oluşturulan modüler program ve v�deolar www.onl�nesupportmodule �s�ml� web sayfasında yer
almaktadır. Web sayfasının tanıtımı çeş�tl� sosyal med�a hesaplarından yapılarak daha çok sayıda özel
gereks�n�ml� b�reyler ve a�leler�n�n yararlanması adına projen�n yaygınlaştırma çalışmaları
yürütülmekted�r. Projen�n sonuçları b�l�msel platformlarda kongre ve sempozyumlara katılım yolu �le
paylaşılacaktır.



ARAŞTIRMA YÖNTEMİ

Bu araştırmada n�cel ve n�tel olmak üzere �k� ayrı aşamadan oluşan açımlayıcı sıralı karma yöntem
kullanılmıştır. Araştırmacılar �lk olarak n�cel ver�ler� toplamış ve anal�z etm�şlerd�r. Sonrasında �se
n�tel ver�ler toplanarak anal�z ed�lm�şt�r. N�tel araştırma ver�ler� elde ed�len n�cel araştırmanın
sonuçlarını daha der�nlemes�ne açıklamak �ç�n kullanılmıştır (Ivankova, Creswell ve St�ck, 2006, s. 5.).
Araştırmada n�cel araştırma yöntemler�nden deneysel araştırma desen� kullanılmıştır. Deneysel
desenlerde temel amaç değ�şkenler arasında oluşturulan neden sonuç �l�şk�s�n� test etmekt�r.
Araştırmacı bu amacını gerçekleşt�rmek �ç�n bağımsız değ�şken�n düzeyler� olan �şlem gruplarına
seçk�s�z atama yapmak, bağımsız değ�şken� man�püle etmek (değ�ş�lmeme), dışsal değ�şkenler� kontrol
altına almak durumundadır (Akt;Büyüköztürk ve ark., 2014, s. 194 ). B�z�m araştırmamızda yaşam
kal�tes� ve f�z�ksel akt�v�te düzey� bağımlı, onl�ne destek modülü bağımsız değ�şkend�r.
Araştırmanın son aşamasında n�tel araştırma yöntemler�nden fenemoloj�kyaklaşım kullanılmıştır.
N�tel araştırma yöntemler�, ps�koloj�k durum �le sosyal olaylarda daha der�nlemes�ne b�lg� sağlamak ve
n�cel araştırma yöntemler�nde �fade ed�lmes� zor olan sorulara cevap bulmak �ç�n kullanılır (Frankel ve
Davers, 2000). Odak grup araştırmacı tarafından oluşturulmuş küçük gruplar �le bel�rl� b�r konuyla �lg�l�
ver� toplamak �ç�n gerçekleşt�r�len görüşme şekl�d�r. Bu yaklaşımı kullanarak araştırmacı oluşturulan
grup �çer�s�nde süren tartışmalar yoluyla, b�l�nçl� ya da b�l�nçs�z ps�koloj�k ve sosyo-kültürel özell�kler
�le farklı gruplar arasında oluşan etk�leş�m hakkında b�lg� ed�nmeye çalışır ( Berg ve Lune, 2015).
Araştırmada n�tel ver�ler ayrı b�r başlık altında değerlend�r�l�p rapor hal�ne get�r�lm�şt�r. Sonuç olarak
onl�ne destek modülünün z�h�nsel engell� yet�şk�nler ve anneler�n�n yaşam kal�teler� üzer�ndek� etk�s�
n�cel yöntemlerle ölçülmüştür. Onl�ne destek modül uygulamasının daha der�n etk�ler�ne ulaşmak �ç�n
z�h�nsel engell� yet�şk�n anneler�n�n görüşler�ne başvurmak üzere n�tel araştırma yöntemler�nden
odak grup görüşmes� desen� kullanılmıştır.



KATILIMCILAR

Araştırma �ç�n İstanbul Kent Ün�vers�tes�’ nden Et�k Kurul Onayı alınmış ve projen�n hazırlık sürec�nde
araştırmaya katılımcı sağlamak amacıyla İstanbul (Büyük Çekmece Beled�yes�, Pend�k Beled�yes�
Engell�ler Merkez�, Bayrampaşa Engell�ler Merkez� Bağcılar Beled�yes� Engell�ler Merkez�) Ankara
(Uğurlu Özel Eğ�t�m Okulu), Antalya (Özel Sporcular Gençl�k ve Spor Derneğ�), Isparta (Karınca Derneğ�)
ve Bursa (Z�h�nsel Özürlüler� Koruma ve Kültür Derneğ�) �ller�nde z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan b�reylere
yönel�k faal�yetler gösteren kurum ve kuruluşlar �le �ş b�rl�ğ� kurulmuştur. S�v�l toplum kuruluşlarından
alınan toplam 242 �let�ş�m numarası aranmış, bazıları çalışmaya dah�l olmak �stememeler� bazıları da
araştırma kr�terler�n� karşılamamaları neden�yle araştırma kapsamı dışında kalmışlardır. Sonuç
olarak araştırma kr�terler�n� karşılayan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan 112 z�h�nsel yeters�zl�ğ�
olan b�rey ve anneler� olmak üzere toplam 224 k�ş�l�k katılımcı grubu elde ed�lm�şt�r. 
Araştırma katılımcılarını bel�rlemede şu kr�terlere uyulmuştur; (a) Z�h�nsel yeters�zl�ğ� bulunan (b)
İlet�ş�m kurab�len (sözel ya da sözel olmayan) (c) İş�tme ve/veya görme engel� olmayan, (d) Anne ya da
anne yer�ne geçen b�r k�ş� (Kadın) �le b�rl�kte yaşayan (e) Spora katılımda sağlık yönünden b�r problem�
bulunmayan (f) Aydınlatılmış Onam Formu vel�s� tarafından �mzalanan b�reyler ve spora katılımlarında
sağlık yönünden b�r problem� bulunmayan ve Aydınlatılmış Onam Formunu �mzalayan anneler dah�l
ed�lm�şt�r. Seçk�s�z atama yöntem� �le ZY olan 50 katılımcı ve bu katılımcıların anneler� (50) deney, 62
katılımcı ve bu katılımcıların anneler� �sekontrol grubuna atanmıştır. ZY olan b�reyler�n yaş
ortalamaları deney grubunda (31,77±5,74 yıl), kontrol grubunda (32,01-4,5 yıl), anneler�n yaş
ortalamaları deney grubunda (56,0±10,0 yıl), kontrol grubunda (59,0-6 yıl) olarak bulunmuştur. 
Ancak deney grubundan onl�ne destek eğ�t�m program başladıktan sonra �lk hafta �ç�nde b�r k�ş�
ayrılmış, yer�ne kontrol grubundan b�r k�ş� atanmıştır. İlerleyen haftalarda z�h�nsel engel� olan
katılımcılardan b�r k�ş� Cov�d-19 neden�yle hayatını kaybetm�ş, d�ğerler� �se �nternet bağlantısı
sağlayamamaları, Cov�d -19 hastalığına yakalanmaları ve d�ğer a�lev� durumlar neden�yle çalışmadan
çek�lm�şlerd�r. Böylece deneysel çalışma 40 k�ş� �le gerçekleşt�r�lm�şt�r. Kontrol grubunda �se sontestler
52 k�ş� �le tamamlanmıştır. Bazı a�lelere telefonlarını açmamaları bazılarına �se verd�kler� randevuları
sürekl� ertelemeler� neden�yle ulaşılamamıştır.
Sonuç olarak bu araştırma deney grubunda 40, kontrol grubunda 52 olmak üzere 92 z�h�nsel
yeters�zl�ğ� olan b�rey ve 92 anne �le gerçekleşt�r�lm�şt�r.





Ver� Toplama Araçları

K�ş�sel B�lg� Formu

Z�h�nsel Engell� B�reyler�n Yaşam Kal�tes� Ölçüm Aracı

Araştırmada öntest ve sontest olarak anneler �ç�n “K�ş�sel b�lg� formu”, yaşam kal�teler�n�n
bel�rlenmes� amacıyla ZY olan yet�şk�nler �ç�n “WHOQOL-BREF & Engell�l�k Modülü Türkçe Sürüm
Z�h�nsel Engell� B�reyler�n Yaşam Kal�tes� Ölçüm Aracı” , anneler �ç�n “WHOQOL-BREF Türkçe sürüm”,
hem anne hem de ZY olan yet�şk�nler �ç�n “F�z�ksel Akt�v�te Anket�” kullanılmıştır. Son testler�n
uygulanma sürec�nde onl�ne destek h�zmet�n�n kend�ler� ve ZY olan yet�şk�n çocukları üzer�ndek�
etk�ler�n� der�nlemes�ne anlamaya yönel�k olarak annelerle yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak odak grup görüşmeler� yapılmıştır. Ver� toplama araçları aşağıda ayrı başlıklar altında
açıklanmaktadır.

20 sorudan oluşan K�ş�sel B�lg� Formu a�len�n sosyo demograf�k özell�kler�n�n yanı sıra ZY olan yet�şk�n
çocukları �le çeş�tl� soruları kapsamaktadır. Bu sorular anne ve babanın yaş, eğ�t�m, meslek ve gel�r
durumu, a�ledek� çocuk sayısı, ZY olan çocuklarının yaş, c�ns�yet, özel eğ�t�m alma durumu,
çocuklarının olumlu özell�kler�, karşılaştıkları zorluklar ve �ht�yaç duydukları h�zmetler� �çermekted�r.

Bu ölçek, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kal�tes� Ölçeğ� kısa formu ve engell� modülünden oluşmaktadır.
Toplamda 39 adet sorudan oluşan ölçeğ�n �lk 26 sorusu genel yaşam kal�tes� ölçeğ� (WHOQOL-BREF-
DIS), son 13 sorusu engell� modülü maddeler�d�r. Bu 13 sorunun �lk� b�r tarama sorusu olup engell�
modülü puan hesaplamasında kullanılmamaktadır. Ölçeğ�n bedensel ve z�h�nsel engell�ler �ç�n ayrı
sürümler� vardır. Ölçeğ�n geçerl�l�k ve güven�l�rl�k çalışması Power ve arkadaşları tarafından çok
merkezl� b�r çalışma olarak yapılmıştır (Power ve Green 2010). Bu merkezlerden b�r�s� olan Türk�ye’den
�se Eser ve arkadaşları Türkçe sürümünün geçerl�l�k ve güven�l�rl�ğ�n� yayınlamışlardır. Bu çalışmada
kullanılan WHOQOL-BREF- DIS Türkçe sürümünün global çalışmada tanımlanmış olan 3 alt boyutunun
�ç tutarlılıkları (Cronbach alfa: Ayrımcılık-destek alma= 0.64; Bağımsızlık= 0.79 ve Topluma katılım=
0.83) yeterl� düzeyde bulunmuştur.



Yet�şk�nler İç�n Yaşam Kal�tes� Ölçeğ�

Uluslararası F�z�ksel Akt�v�te Anket�(UFAA)

Yarı yapılandırılmış Görüşme Formu

WHOQOL-BREF, ZY olan yet�şk�n anneler�nden oluşan katılımcıların yaşam kal�teler�n� değerlend�rmek
�ç�n, Dünya Sağlık Örgütü (1996) tarafından gel�şt�r�len WHOQOL-BREF ölçeğ�n�n Türkçe vers�yonu
kullanılmıştır. DSÖ Yaşam Kal�tes� Ölçeğ� Kısa Formu (WHOQOL-BREF) ölçeğ�n�n, Türk�ye’de geçerl�l�k
ve güven�l�rl�k çalışmaları Eser ve d�ğ. (1999) tarafından yapılmıştır. WHOQOL-BREF, genel algılanan
yaşam kal�tes�n�n ve sağlık durumunun sorgulamasının yapıldığı �k� soru �le beraber WHOQOL-100
�çer�s�nden seç�len 26 sorudan ve 4 alandan oluşmaktadır. Bu dört alan “Bedensel”, “Ruhsal”, “Sosyal
İl�şk�ler” ve “Çevre” alanlarıdır. WHOQOL-BREF, WHOQOL-100 adlı ölçeğ�n 26 maddel�k kısa
vers�yonudur. Zamanın kısıtlı olması hal�nde, katılımcının yükünün en aza �nd�rgenmes� amacıyla ve
detaylı b�r değerlend�rmeye gereks�n�m duyulmadığı durumlarda kısa vers�yonun kullanımı uygundur.
BREF‟�n bölüm ve alanlarının �ç tutarlılığı oldukça yüksek düzeyded�r. Ölçek 5’l� l�kert t�p�nded�r.
Türkçe geçerl�k çalışmaları yapılırken 1 ulusal soru eklenmes�yle WHOQOL-BREF-TR 27 soru olmuştur.
Soruların katılımcılar tarafından son 15 gün d�kkate alınıp cevaplandırılması �stenm�şt�r. Bedensel,
Ruhsal, Sosyal İl�şk�ler ve Çevre alan puanları �lk �k� genel soru har�c�ndek� sorulardan yararlanılarak
hesaplanmaktadır (Eser ve ark., 1999). 

UFAA, Cra�g, Marshall, Sjostrom, Bauman ve Booth (2003) tarafından 12 farklı ülkede geçerl�k ve
güven�rl�k çalışması yapılarak gel�şt�r�lm�şt�r. UFAA 18-65 yaş arasındak� b�reyler�n f�z�ksel akt�v�te
düzeyler�n� bel�rlemeye yönel�k gel�şt�r�len geçerl� b�r araçtır (Cra�g ve ark., 2003). Türkçe’ye
uyarlaması Öztürk (2005) tarafından yapılan anket�n sek�z vers�yonu vardır. Dört kısa ve dört uzun form
olarak gel�şt�r�lm�şt�r. Bu çalışmada “son 7 gün” kısa formu kullanılmıştır. 

Uygulama sürec� sonunda onl�ne destek h�zmet�n�n kend�ler� ve ZY olan yet�şk�n çocukları üzer�ndek�
etk�ler�n� der�nlemes�ne anlamaya yönel�k olarak annelerle yarı yapılandırılmış görüşme formu
kullanılarak odak grup görüşmeler� yapılmıştır. Odak grup görüşmeler� seçk�s�z atama yöntem� �le
bel�rlenen 30 anne �le üzer�nde gerçekleşt�r�lm�şt�r. Her b�r odak grup 5-6 k�ş�den oluşmuştur. Yarı
yapılandırılmış görüşme formunda programın �çer�k ve uygulama açısından değerlend�r�lmes�,
öğretmen yaklaşımları, kend�ler� ve çocukları yaşamları üzer�ndek� etk�ler� hakkında 14 görüşme
sorusu bulunmaktadır.



UYGULAMA SÜRECİ

ONLINE DESTEK HİZMET MODÜLÜNÜN HAZIRLANMASI

,

Uygulama sürec� 12 hafta boyunca z�h�nsel engell� b�reylere yönel�k haftada �k� kez, günde 60 dak�ka
f�z�ksel akt�v�te ve haftada b�r gün günde b�r saat r�t�m ve müz�k çalışmalarını, annelere yönel�k olarak
�se haftada b�r gün günde 80 dak�kalık ps�koloj�k danışmanlık programını kapsamaktadır. Uygulama
sürec� �le �lg�l� ayrıntılı b�lg�ler aşağıda çeş�tl� başlıklar altında yer almaktadır;

Onl�ne Destek H�zmet Modülü f�z�ksel akt�v�te, r�tm ve müz�k ve ps�koloj�k danışmanlık
programlarından oluşmaktadır.

F�z�ksel akt�v�te programı dans, f�z�ksel uygunluğu gel�şt�rmeye yönel�k kuvvet, koord�nasyon, esnekl�k
çalışmalarını ve motor becer� etk�nl�kler�n� kapsar. F�z�ksel akt�v�teye katılım, tüm çocuklar �ç�n faydalıdır.
Sağlanan faydalar arasında gel�şm�ş sağlık, kron�k hastalıkların önlenmes� (R�mmer ve ark., 2004), artan
benl�k saygısı ve sosyal etk�leş�m�n desteklenmes� yer almaktadır (Jobl�ng, 2001). Araştırmalar ZY olan
k�ş�ler�n f�z�ksel uygunluk yönünden yeters�z olduklarını ve bu alanda desteklenmeler� gerekt�ğ�ne �şaret
etmekted�r. ZY olan k�ş�ler�n genell�kle yaşamın erken dönemler�nde daha fazla sağlık sorununa
(Reppermund ve Trollor, 2016) ve �lerleyen yaşla b�rl�kte daha düşük f�z�ksel uygunluk düzey�ne sah�p
oldukları bulunmuştur. F�z�ksel uygunluk sağlık sorunları açısından öneml� b�r faktördür (Amer�kan Spor
Hek�ml�ğ� Kolej�, 2018). Bu bağlamda f�z�ksel uygunluğun gel�şt�r�lmes�, ZY olan k�ş�ler�n hayatta kalma
oranını arttırmak �ç�n öneml� b�r faktör olab�l�r (Hartman ve ark., 2015). Bunun yanı sıra ZY olan k�ş�ler�n
yaşam beklent�ler�, bakım �mkanlarının gel�şmes� neden�yle artmaktadır (Coppus, 2013). Artan bu yılların
sağlıklı ve kal�tel� b�r yaşam n�tel�ğ�nde olmasında, f�z�ksel uygunluğun desteklenmes� öneml� rol
oynayab�l�r (Oppewal ve H�lgenkamp, 2019). Proje hazırlık sürec�nde beden eğ�t�m� öğretmen� tarafından
önce aylık çalışma planı daha sonra da 12X2=24 seanslık detaylı program hazırlanmıştır. Eğ�t�m sürec�
başladığında grupların özell�kler�ne göre çeş�tl� uyarlamalar yapılmıştır. Programlarda sadece motor
gel�ş�m değ�l, duyuşsal ve b�l�şsel gel�ş�m� de destekley�c� kazanımlara yer ver�lm�şt�r. 

R�tm ve Müz�k programı, Orff yöntem�ne dayalı olarak müz�k ve r�tm uygulamalarını kapsar. Müz�k b�r
eğ�t�m alanı olmasının yanında eğ�t�m�n farklı alanlarında öğrenmey� kolaylaştıran b�r araçtır. Özel
gereks�n�ml� öğrenc�ler �le yapılan müz�k terap� f�z�ksel, z�h�nsel, sosyal, duygusal ve daha pek çok alanda
gel�ş�m� desteklemek �ç�n müz�k ve sesler�n organ�ze b�r b�ç�mde kullanılmasıdır (Duffy ve Fuller, 2000).
Tüm çocuklar g�b� özel gereks�n�ml� çocuklar da çeş�tl� müz�kal yetenekler� �le dünyaya gel�rler. Özel
gereks�n�ml� çocuklarla yapılacak olan müz�kal çalışmalar onların sosyal, f�z�ksel ve z�h�nsel gel�ş�mler�ne
katkıda bulunmakla b�rl�kte, öğrenc�ler�n özgüven ve başarı eks�kl�ğ� h�ssett�ğ� d�ğer alanlarda da
kend�ler�ne güvenmeler�n� sağlamakta ve başarılarını arttırmaktadır (Turan, 2006). Proje hazırlık
sürec�nde r�t�m ve müz�k öğretmen� tarafından 12 seanslık program hazırlanmış ve uygulamalar
başladığında gruplara özgü uyarlamalar yapılmıştır.



,

Ps�koloj�k Danışmanlık: Anneler �ç�n planlanan bu h�zmet yarı yapılandırılmış grup terap�s� şekl�nde
yürütülmüştür. Ps�koloj�k danışmanlık kapsamında çocuklarının davranışlarını yönetme konusunda çeş�tl�
stratej�ler� öğretmey� amaçlayan özel eğ�t�m danışmanlığına yer ver�lm�şt�r. Engell� çocuk a�leler�nde
kaygı, depresyon, duygusal sıkıntı, düşük benl�k saygısı, stres g�b� sağlık sorunları normal çocuğa sah�p
a�lelere oranla daha �ler� boyutta olduğunu gösteren pek çok çalışma bulunmaktadır (Pelchat, Jocelyn ve
N�cole, 1999: 465-477; Hast�ngs ve Brown, 2002: 222-232). Projen�n bu h�zmet�, a�leler�n yaşadığı sorunları
çözmeler�ne ya da hedefler�ne yön vermeler�ne yardımcı olmayı ve böylece yaşam kal�teler�n� artırmayı
amaçlamaktadır. Haftada b�r kez 80 dak�ka, beşerl� gruplar hal�nde yürütülecek bu h�zmet 12 seans
hal�nde planlanmıştır. Annelere yönel�k ps�koloj�k destek programı şu başlıkları �çermekted�r; kend�ler�n�
çocuklarından bağımsız b�r b�rey olarak görmeler�, özel gereks�n�ml� çocuklarının davranışlarını yönetme
konusunda rehberl�k, öfke kontrol bozukluğu, çocukları �le �l�şk�ler�n� güçlend�ren egzers�z uygulamaları,
olumsuz düşünce kalıplarını fark etme ve olumlu düşünce kalıpları gel�şt�rme, gevşeme egzers�zler�,
alternat�f düşünceler gel�şt�rme, öz şefkat ve merhamet duygularını gel�şt�rme, hayatın kontrolü mümkün
olan ve olmayan yönler�n� fark etme ve kabul etme, güçlü ve zayıf yönler�n� fark etme, ps�koloj�k sağlamlık
�ç�n güçlü yönler� ön plana çıkarma, zor durumlarla ve zorlantılarla baş etme stratej�ler�.

UYGULAMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI

Programlara katılım gün ve saatler�n�n bel�rlenmes� �ç�n uygulama önces� tüm katılımcılarla �let�ş�m
kurularak uygulama grupları oluşturulmuştur. ZY olan b�reyler�n katıldığı f�z�ksel akt�v�te ve müz�k
seansları �ç�n onar k�ş�l�k beş grup oluşturulmuş ve her grubun seans gün ve saatler� bel�rlenerek
haftalık program kes�nleşt�r�lm�şt�r. Anneler �ç�n ps�koloj�k danışmanlık seansları beşer k�ş�l�k
gruplardan oluşturulmuş ve seans gün ve saatler� bel�rlenm�şt�r. 

Uygulamaların başlangıcında a�lelere zoom programını �nd�rme ve onl�ne eğ�t�me katılma konusunda sözel
açıklama yapmanın yanı sıra açıklayıcı met�n ve v�deolar göndermek suret�yle destek ver�lm�şt�r. Her
program kapsamında �lk seansta öğretmenler, anne ve ZY olan b�reylerle tanışmışlar, program ve seanslar
hakkında b�lg� verm�şlerd�r. F�z�ksel akt�v�te �le r�t�m ve müz�k kapsamında her hafta öğretmenler tarafından
yapılan v�deo kayıtları katılımcılara d�ğer günler de akt�f olab�lmeler� �ç�n ödev olarak gönder�lm�şt�r.
Katılımcılar da ödevler�n� v�deolar ya da fotoğraflar yolu �le belgeleyerek öğretmenler�ne �letm�şlerd�r. Her
seans b�r sonrak� seans �ç�n gereken malzemeler açıklanmış ve whatsup gruplarından mesaj yolu �le
�let�lm�şt�r. F�z�ksel akt�v�te seanslarında anneler çocukları �le b�rl�kte sağlık durumlarına göre f�z�ksel
akt�v�teye (yaşadığı ortam uygunsa bahçe �şler�, yürüyüş , yüzme vs g�b�) teşv�k ed�lm�şlerd�r.
Ps�koloj�k danışmanlık, f�z�ksel akt�v�te, r�t�m ve müz�k seanslarının b�t�m�nde kl�n�k ps�kologlar ve
öğretmenler tarafından uygulamalar değerlend�r�lerek rapor hal�ne get�r�lm�şt�r. İlk seanslarda
uygulamalara anneler eşl�k ederken sonrak� seanslarda ZY olan b�reyler bağımsız olarak telefonu ya da
tablet� açma, onl�ne programa g�rme becer�ler�n� gel�şt�rm�şler ve öğretmenler� �le baş başa akt�v�telere
katılmayı terc�h etm�şlerd�r. 

UYGULAMALAR





,

VERİLERİN TOPLANMASI

UYGULAMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI
 

Ver�ler dört araştırmacı ve altı burs�yerden oluşan 10 k�ş�l�k b�r ek�p tarafından toplanmıştır. Ver�
toplama sürec� önces�nde araştırma ek�b� �le toplantı yapılmış, ölçek maddeler� �ncelenm�ş ve
katılımcıların doğru b�r şek�lde anlayab�lmeler� �ç�n destekley�c� açıklamalar bel�rlenm�şt�r. Öntest
uygulamaları 3-24 Ağustos tar�hler� arasında gerçekleşt�r�lm�şt�r. Cov�d-19 neden�yle ver�ler randevu
alınarak gerçekleşt�r�len telefon görüşmeler� yolu �le toplanmıştır. Bazı a�lelerle ver� toplama sürec�
b�r görüşmede tamamlanırken bazı a�lelerle �k� görüşme yapılması gerekl� olmuştur. K�ş�sel B�lg�
Formu sadece öntest olarak uygulama başlamadan önce, yarı yapılandırılmış görüşme formu �se
sadece sontest sürec�nde uygulanmıştır. “WHOQOL-BREF & Engell�l�k Modülü Z�h�nsel Engell�
B�reyler�n Yaşam Kal�tes� Ölçüm Aracı”,“WHOQOL-BREF Türkçe sürüm”, Uluslararası F�z�ksel Akt�v�te
Anket� (UFAA) öntest ve sontest olarak kullanılmıştır. Z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan k�ş�lere UFAA ve
WHOQOL-BREF & ID doğrudan uygulanmış, ancak yanıt alınamadığı ya da k�ş� tarafından sorunun
algılanamadığının anlaşıldığı durumlarda b�lg�ler annelerden alınmıştır. Her b�r anne ve ZY olan b�rey
olan görüşme 45-60 dak�ka sürmüştür. Öntest uygulamaları üç hafta, son test uygulamaları �k� hafta
�ç�nde tamamlanmıştır.

İstat�st�ksel anal�zler �ç�n SPSS 24.0 programı kullanılmıştır. Çalışma ver�ler� tanımlayıcı �stat�st�ksel
metotlar �le (Ortalama, Standart Sapma, Medyan, Frekans, Oran, M�n�mum, Maks�mum) değerlend�r�lm�şt�r.
Ölçekler�n normal dağılıma uygunluk göster�p göstermed�ğ� �ncelemek �ç�n Shap�ro-W�lk test�nden
yararlanılmıştır. N�cel�ksel ver�ler�n normal dağılım gösteren �k� grup karşılaştırmalarında Independent
Samples t test�, normal dağılım göstermeyen �k� grup karşılaştırmalarında �se Mann-Wh�tney U Test�
kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren �k� grup tak�pl� ölçüm karşılaştırmaları Pa�red Samples test�, normal
dağılım göstermeyen �k� grup tak�pl� ölçüm karşılaştırmaları �se W�lcoxon S�gned Ranks test� kullanılarak
yapılmıştır. N�tel�ksel ver�ler�n anal�z�nde �se Pearson Ch�-Square test� kullanılmıştır. Anlamlılık p<0,01 ve
p<0,05 düzeyler�nde değerlend�r�lm�şt�r.

İSTATİSTİKSEL ANALİZ
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NİTEL ARAŞTIRMA

UYGULAMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI
 

N�tel araştırma kapsamında 3 farklı odak grup toplantısı kapsamında annelerden seç�len 20 k�ş� �le
odak grup görüşmeler� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Araştırmanın sonuçları yorumlayıcı fenomenoloj�k anal�z
(YFA) çerçeves�nce anal�z ed�lm�şt�r. Buna göre YFA kapsamında 3 ana tema ve bu temalarla �l�şk�l� alt
temalar bel�rlenm�şt�r. Hayatın zorlukları, zorluklarla baş etmede alternat�f b�r yolculuk: Onl�ne
destek h�zmetler� ve Yolculuğun sonu ve gelecekten beklent�ler araştırmanın ana temalarıdır. Hayatın
zorlukları teması altında pandem� sürec�ndek� zorluklar ve genel zorluklar ayrımı yapılmış, genel
zorluklar kapsamında �se anne üzer�ndek� yük sağlık sorunları, kabullenme süreçler�, a�le b�reyler�yle
�l�şk�ler, dışlanma süreçler� temaları alt temalar olarak bel�rlenm�şt�r. Onl�ne destek h�zmetler� ve
gelecekten beklent�ler teması altında anne �ç�n seansların �y�leşt�r�c� gücü ve dönüşüm, bakış açılarının
değ�şmes� ve farkındalık: güçlenme, anne-b�rey �l�şk�s�n�n dönüşümü, akt�v�teler�n artışı, dayanışma ve
dostluğun gel�şmes�, yolculuktak� bazı güçlükler; b�rey �ç�n �se d�s�pl�n, uygulamaların
sürdürüleb�l�rl�ğ�, b�rey�n sosyalleşmes� ve özgüven�n�n artması, beslenme alışkanlıklarının değ�ş�m�,
yolculuktak� bazı güçlükler alt temalar olmuştur. Yolculuğun sonu ve gelecekten beklent�ler
temasında ayrılış, babalara yönel�k seanslar, projeler�n devamı ve gelecekten beklent�ler/öner�ler bu
kısımdak� alt temalar olmuştur.

Bu araştırmanın amacı onl�ne destek h�zmetler�n Cov�d-19 neden�yle evde kalan z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan
b�reyler�n ve anneler�n�n yaşam kal�teler� ve f�z�ksel akt�v�teler� üzer�ndek� etk�ler�n� �ncelemekt�r.
A�leler�n demograf�k özell�kler� �ncelend�ğ�nde hem deney hem de kontrol grubundak� ZY olan b�reyler�n
öneml� b�r kısmının �lkokul mezunu olmadıkları d�kkat çekmekted�r. Engell�l�k Raporunda da z�h�nsel
yeters�zl�ğ� olan k�ş�ler�n yeters�zl�ğ� olmayan k�ş�ler�n yanı sıra f�z�ksel ve duyusal yeters�zl�ğ� olan
k�ş�lerden de b�rçok yönden daha fazla dezavantajlı oldukları bel�rt�lm�şt�r (WHO, 2011). A�lelerde �se genel
özell�kler şu şek�lded�r; (a) Anneler ve babaların öneml� b�r kısmı �lkokulu mezunudur (b) Anneler ev kadını,
babalar emekl�d�r (c) Çek�rdek a�le yapısındadır. (d) Gel�r düzeyler� düşüktür (2,324-4.649 TL) (e) Anneler
engel� olan çocuklarının �ht�yacını karşılamada d�ğer a�le b�reyler�nden destek görmemekted�rler.
Sonuçlar aşağıda f�z�ksel akt�v�te ve yaşam kal�tes� başlıkları altında z�h�nsel yeters�zl�ğ� olan b�reyler ve
anneler� �ç�n ayrı ayrı bel�rt�lm�şt�r.

SONUÇ
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A. FİZİKSEL AKTİVİTE

UYGULAMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI
 

A.1. Z�h�nsel Yeters�zl�ğ� Olan B�reyler�n F�z�ksel Akt�v�te Düzeyler�

B.2. Anneler�n F�z�ksel Akt�v�te Düzeyler�

Deney grubunun f�z�ksel akt�v�te ölçümler�nde 12 hafta, haftada �k� gün günde b�rer saat uygulanan f�z�ksel
akt�v�te programı b�t�m�nde öneml� b�r artış saptanmamış buna karşın kontrol grubunun toplam f�z�ksel
akt�v�te ölçümünde ve haf�f ş�ddetl� f�z�ksel akt�v�te düzey�nde düşüş gözlemlenm�şt�r. Halbuk� öntestlerde
deney ve kontrol grubu benzer f�z�ksel akt�v�te düzey�ne sah�p bulunmuşlardır. B�r başka dey�şle deney grubu
program önces�ndek� f�z�ksel akt�v�te sev�yeler�n� korurken, kontrol grubunun f�z�ksel akt�v�te düzey�nde
azalma gerçekleşm�şt�r. Bu durum öntest ve sontest ver�ler�n�n toplandığı dönemdek� mevs�m farklılığına
d�kkat çekmekted�r. Sontest ver�ler�n�n toplandığı Aralık ayı pandem�de �k�nc� dalganın yaşanması
neden�yle gerek daha yoğun tedb�rler�n alınması gerekse olumsuz hava koşulları açısından öntest
ver�ler�n�n toplandığı Ağustos ayı �le karşılaştırıldığında f�z�ksel akt�v�te yönünden daha dezavantajlı b�r
dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Deney grubu onl�ne programa katılarak Aralık ayının olumsuz
koşullarından etk�lenmem�ş görünmekted�r. Sontestlerde orta ş�ddetl� f�z�ksel akt�v�te ve toplam f�z�ksel
akt�v�te düzeyler�n�n kontrol grubundan daha yüksek bulunması da onl�ne programın f�z�ksel akt�v�te
düzeyler�n� korumalarına katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır.
Bulgular onl�ne f�z�ksel akt�v�te programının ve ödevler�n deney grubundak� ZE b�reyler�n en azından
pandem�n�n kısıtlayıcı etk�ler�n�n n�speten daha az olduğu yaz dönem�ndek� f�z�ksel akt�v�te sev�yeler�n�
korumalarına yardımcı olduğunu göstermekted�r.

Onl�ne eğ�t�m modülü sonrası deney grubundak� anneler�n haf�f ş�ddetl� f�z�ksel akt�v�te, toplam f�z�ksel
akt�v�te ve günlük oturma süreler�nde değ�ş�m gözlenmemekle b�rl�kte kontrol grupta günlük oturma
süres�nde artış gözlenm�şt�r.
Onl�ne eğ�t�m modülü önces� kontrol grubu ve deney grubu oturma süreler� benzer düzeydeyken program
sonrası kontrol grubunun leh�ne oturma süreler� öneml� derecede artış gösterm�şt�r. Onl�ne eğ�t�m
modülünün f�z�ksel akt�v�te ve müz�k modüller� her ne kadar ZY olan b�reylere yönel�k tasarlanmışsa da bazı
seanslarda anneler�n de akt�f katılımı sağlanmış, f�z�ksel akt�v�te ödevler� de anneler� kapsayacak şek�lde
yapılandırılmıştır. Ps�koloj�k danışmanlık seanslarında da anneler ps�koloj�k sağlıklarını desteklemes�
amacıyla f�z�ksel akt�v�teye yönlend�r�lm�şlerd�r. Tüm bu çalışmaların en azından anneler� çocukları g�b� yaz
dönem�ndek� f�z�ksel akt�v�te sev�yeler�n� korumalarına katkı yaptığı düşünülmekted�r.
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C.YAŞAM KALİTESİ

UYGULAMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI
 

C.1. Z�h�nsel Yeters�zl�ğ� Olan B�reyler�n Yaşam Kal�teler�

C.2. Anneler�n Yaşam Kal�tes� 

Araştırma sonuçları onl�ne f�z�ksel akt�v�te çalışmalarına katılan grubun f�z�ksel sağlık, ps�koloj�k, sosyal
�l�şk�ler, çevre ve genel sağlık düzeyler�nde anlamlı b�r artış olmadığı ortaya koymaktadır. Ancak son
testlerde deney grubunun ps�koloj�k sağlık düzey�, genel sağlık düzey� kontrol grubundan daha yüksek
bulunması l�ne destek eğ�t�m� programının kısm� de olsa olumlu etk�ler� olduğunu düşündürmekted�r.
D�ğerler� �le kıyaslandığında b�z�m çalışmamız öneml� sosyal kısıtlamaların olduğu pandem� dönem�nde
onl�ne ortamda yapılan tek çalışmadır. Kuşkusuz onl�ne ortamlar gerçek temas �çeren spor ortamları �le aynı
koşullara sah�p değ�ld�r. Bununla b�rl�kte onl�ne program onar k�ş�l�k eğ�t�m grupları sayes�nde b�r
arkadaşlık ortamı sağlamış, haftada �k� gün f�z�ksel akt�v�te b�r gün r�t�m ve müz�k eğ�t�m� uygulanarak b�r
rut�n gel�şt�r�lm�ş ve üç gün, günde b�rer saat akt�v�teye katılımları gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bunun yanı sıra
f�z�ksel akt�v�te ödevler� ver�lerek haftanın d�ğer günler� de akt�f olmaları �ç�n yönlend�rmeler yapılmıştır.
Yaşamlarındak� bu öneml� değ�ş�m�n yaşam kal�teler�nde öneml� b�r �y�leşme sağlamasa da ps�koloj�k ve
genel sağlık düzeyler�nde �lerleme eğ�l�m�ne yol açtığı ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmada onl�ne ps�koloj�k destek programına katılan anneler�n f�z�ksel sağlık, ps�koloj�k sağlık, çevre
ve genel sağlık düzeyler�nde program sonrası öneml� b�r artış gözlemlenm�şt�r. Sadece sosyal �l�şk�
düzey�nde değ�ş�m saptanmamıştır. Buna karşın kontrol grubunda �se f�z�ksel sağlıkta düşüş gözlenm�ş olup
ps�koloj�k sağlık, sosyal �l�şk�ler, çevre ve genel sağlık düzeyler�nde b�r farklılık gözlenmem�şt�r.
Sontestlerde onl�ne destek programına katılan anneler�n f�z�ksel sağlık düzey�, ps�koloj�k sağlık düzey�,
sosyal �l�şk�ler, çevre sağlık düzey� ve genel sağlık düzey� olmak üzere yaşam kal�tes�n�n tüm alt boyutlarında
kontrol grubundan daha yüksek bulunmuştur. Ancak burada öntestlerde de deney grubundak� anneler�n
f�z�ksel sağlık ve ps�koloj�k sağlık düzey�n�n kontrol grubundan daha yüksek olduğu unutulmamalıdır.
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NİTEL ARAŞTIRMA SONUÇ

UYGULAMA GRUPLARININ OLUŞTURULMASI
 

N�tel araştırma kapsamında 3 farklı odak grup toplantısı kapsamında annelerden seç�len 20 k�ş� �le odak
grup görüşmeler� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Araştırmanın sonuçları yorumlayıcı fenomenoloj�k anal�z (YFA)
çerçeves�nce anal�z ed�lm�şt�r. Buna göre YFA kapsamında 3 ana tema ve bu temalarla �l�şk�l� alt temalar
bel�rlenm�şt�r. Hayatın zorlukları, zorluklarla baş etmede alternat�f b�r yolculuk: Onl�ne destek h�zmetler� ve
Yolculuğun sonu ve gelecekten beklent�ler araştırmanın ana temalarıdır. Hayatın zorlukları teması altında
pandem� sürec�ndek� zorluklar ve genel zorluklar ayrımı yapılmış, genel zorluklar kapsamında �se anne
üzer�ndek� yük sağlık sorunları, kabullenme süreçler�, a�le b�reyler�yle �l�şk�ler, dışlanma süreçler� temaları
alt temalar olarak bel�rlenm�şt�r. Onl�ne destek h�zmetler� ve gelecekten beklent�ler teması altında anne
�ç�n seansların �y�leşt�r�c� gücü ve dönüşüm, bakış açılarının değ�şmes� ve farkındalık: güçlenme, anne-b�rey
�l�şk�s�n�n dönüşümü, akt�v�teler�n artışı, dayanışma ve dostluğun gel�şmes�, yolculuktak� bazı güçlükler;
b�rey �ç�n �se d�s�pl�n, uygulamaların sürdürüleb�l�rl�ğ�, b�rey�n sosyalleşmes� ve özgüven�n�n artması,
beslenme alışkanlıklarının değ�ş�m�, yolculuktak� bazı güçlükler alt temalar olmuştur. Yolculuğun sonu ve
gelecekten beklent�ler temasında ayrılış, babalara yönel�k seanslar, projeler�n devamı ve gelecekten
beklent�ler/öner�ler bu kısımdak� alt temalar olmuştur.
ZE.s� olan b�reyler ve anneler� proje kapsamındak� seanslarla b�rl�kte değ�ş�m dönüşüm geç�rerek
kend�ler�n� yen�den keşfetm�şlerd�r. Engel� olan b�reyler�n a�leler�n�n günlük yaşamında karşılaştıkları
sorunlar ve h�ssett�kler� d�ğer a�lelerden daha farklı b�r n�tel�kted�r. Yaşamın zor olduğu zaten kısıtlılıklar
�ç�nde yaşamlarını sürdürmeye çalışan bu a�leler �ç�n b�r de pandem� dönem� eklen�nce yaşadıkları sorunlar
da ayrı b�r boyuta taşınmıştır. Var olan sıkıntıların üzer�ne bu süreçle b�rl�kte kaygılar, kayıplar, hastalıklar,
ps�koloj�k sorunlar g�b� durumlar eklenm�şt�r. Proje kapsamındak� terap� seanslarıyla b�rl�kte anneler�n
kend�ler� ve yaşadıkları üzer�ne belk� de �lk kez düşündükler�n�, kend�ler�n� yen�den keşfett�kler�n�, �y�
h�ssett�kler�n� ve çeş�tl� konularda farkındalık kazanarak b�reysel gel�ş�m de sağladıkları bel�rlenm�şt�r.
Anneler�n bu kazanımları evdek� huzurun �nşasında da, baba ve çocuklarla olan �l�şk�ler�nde de etk�l�
olmuştur. Proje,  bu tür a�lelerde sıklıkla görülen a�le huzurunun olmaması veya a�le b�rl�ğ�n�n tehd�t altında
olması durumuna yönel�k de b�r katkı sunmuştur.
 ZE.s� olan b�reyler�n anneler� ve a�leler�yle b�rl�kte yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda her b�r a�le
üyes�n�n yaşam kal�tes� b�rey�n yaşam kal�tes�ne de etk� etmekted�r. Bu tür projelere a�leler�n ve ZE.s� olan
b�reyler�n ne ölçüde �ht�yaç duyduğunun ortaya konulması da çalışmanın öneml� sonuçlarındandır.
Seanslarla yaşam kal�tes� gel�şen anne bu anlamda b�rey� de olumlu yönde etk�lem�şt�r. B�rey�n seanslara
katılması, bel�rl� b�r program çerçeves�nde harekete etmes�n�, akran gruplarıyla tanışmasını ve sosyal �l�şk�
kurmasını, özgüven kazanmasını, becer�ler�n�n gel�şmes� ve hareketl�l�ğ�n�n artması g�b� olumlu sonuçları
ortaya çıkartmıştır. Her şeyden öneml�s� belk� de anneler�n ve ZE.s� olan b�reyler�n yalnız olmadıklarını
hatırlamaları ve topluma a�t, toplumun b�r parçası g�b� h�ssetmeler� olmuştur.
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Uzman Özlem VURAL

Özel Gereks�n�ml� B�reyler ve Anneler� �ç�n Onl�ne Destek H�zmetler� Projes� kapsamında Özel Gereks�n�ml�
b�reylerle gerçekleşt�r�len R�t�m ve Müz�k Etk�nl�kler� Orff Schulwerk Yaklaşımı’nın temel prens�pler�nden
yola çıkılarak planlanmış ve bu öğrenme sürec� Yaratıcı Drama Tekn�kler� �le de desteklenm�şt�r. 
Müz�k, konuşma ve dans, �nsanın kend�n� �fade etme araçlarıdır. İster çocuk – genç, �ster yaşlı, �ster özel
gereks�n�ml� olsun her �nsanın �ç�nde kend�n� sanatsal olarak �fade etme becer�s� vardır. Carl Orff ve Gun�ld
Keetman bu prens�pten yola çıkarak “Orff Schulwerk” eğ�t�m s�stem� gel�şt�rm�şler�d�r. 1930’larda Mün�h’te
temeller� atılmaya başlanan bu yaklaşım, 20. yüzyılın yükselen müz�k pedagoj�s� s�stemler�nden b�r� hal�ne
gelm�şt�r. Orff yaklaşımı her yaştak� �nsan �ç�n uygundur. Dünyada 18 aylık bebeklerle yapılanlardan tutun,
huzur ev�ndek� yaşlılarla yapılanlara kadar pek çok farklı yaş grubu �le çalışma örnekler� mevcuttur. Orff
çalışmalarının �çer�ğ�nde, beden�n hareketlerle hazırlanmasından konuşmaların kullanılmasına,
konuşmaların r�t�mlend�r�lmes�nden bu r�t�mler�n müz�k hal�ne gelmes�ne ve bütün bu araçların b�r d�z�
yaratıcı sürec�n sonucunda oluşan sunumuna (paylaşım) kadar gel�şen her aşamasında vazgeç�lmez olan en
öneml� şey “oyun” dur. Çalışmalarda kullanılab�lecek sayısız müz�k ve hareket oyunları bulunmakta olup bu
oyunların ders sürec�nde ne zaman ve nasıl kullanılacağını ders�n o günkü hedefler�ne göre Orff Eğ�t�mc�s�
tarafından bel�rlen�r. Bütün bu ders süreçler�nde beyn�n duygusal olan sağ bölümü �le b�l�şsel olan sol tarafı
b�rl�kte kullanıldığı �ç�n öğrenme sürec� de daha hızlı olmaktadır.(http://orffmerkez�.org).
Eğ�t�mde yaratıcı drama �se doğaçlama, rol oynama v.b. t�yatro ya da drama tekn�kler�nden yararlanılarak
b�r grup çalışması �ç�nde b�reyler�n, b�r yaşantıyı, b�r olayı, b�r f�kr�, k�m� zaman b�r soyut kavramı ya da b�r
davranışı, esk� b�l�şsel örüntüler�n�n yen�den gözden geç�r�ld�ğ� “oyunsu” süreçlerde anlamlandırılması,
canlandırılmasıdır (San, 2002). Bu canlandırma süreçler� kend�l�ğ�ndenl�ğe (spontan�teye), ş�md� ve burada
�lkes�ne, -mış g�b� yapmaya dayalıdır ve yaratıcı drama, oyunun genel özell�kler�nden doğrudan yararlanır.
Yaratıcı Drama, okul önces� yaşlardan başlayarak �nsanların etk�leş�mde bulunduğu her alanda yöntem
ve/ya araç olarak kullanılab�lmekted�r (http://�stanbuldrama.org).
Orff Schulwerk’�n ve Yaratıcı Draman’nın oyunsu süreçler�yle beslenen bu program �çer�ğ� hazırlanırken,
hem gençler�n �lg�s�n� canlı tutab�lecek temalar olmasına, hem çevreler�nde deney�mled�kler� günlük
yaşantılarından yola çıkılmasına, hem de programın yürütüldüğü zamandak� Bel�rl� Gün ve Haftalar’a d�kkat
ed�lm�ş, bu kapsamda Cumhur�yet, Cadılar Bayramı, ked�ler, kuklalar g�b� konulardan yola çıkılarak program
hazırlanmıştır. Program süres�nce gençler�n ders saatler� dışında da programın �ç�nde kend�ler�n�
h�ssetmeler� ve müz�kal gel�ş�mler�n�n desteklenmes� amacıyla haftalık temalarla bağlantılı v�deolar,
şarkılar paylaşılmış; evler�nde bulunan artık materyaller� kullanarak r�tm�k enstrümanlar yapmaları
sağlanmış ve bu enstrümanlar derslerde kullanılmıştır. 
Yaklaşık 15 yıldır Orff Schulwerk �le �lg�l� ulusal ve uluslararası b�r çok sem�nere katıldım. Bu süreç öncel�kle
kend�m� keşfetme yolculuğumdu… Kend�m� keşfetme yolculuğumda öğrend�kler�m� öncel�kle okul önces�
dönem çocuklarıyla deney�mleme fırsatım olmuştu, ardından Orff Merkez� Türk�ye’n�n gerçekleşt�rd�ğ�
Sev�ye Kurslarını da tamamladıktan sonrada çeş�tl� ün�vers�telerde, kongrelerde ve görev yaptığım
ün�vers�tede yet�şk�nlerle çalışmıştım. Ancak bu projede yardımcı personel olarak görev 



alana kadar h�ç özel gereks�n�ml� b�reylerle kend�m� deney�mleme şansım olmamıştı. Projen�n
başlangıcında eğ�t�m sürec�nde nasıl b�r d�dakt�k �nd�rgeme yapab�leceğ�m �le �lg�l� kaygılarım olsa
da tanıştığım gençler bu kaygılarımı daha �lk dersten s�ld�ler. B�rb�r�m�zden öğrend�ğ�m�z, pandem� 
dolayısıyla kend�m�z� kabuklarımıza çekt�ğ�m�z bu süreçte, b�lg�sayar ekranında da olsa b�r nebze  ‘b�rl�kte’
olmanın tadını çıkararak neşe dolu 12 haftayı paylaştık.
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Uzman Kl�n�k Ps�kolog Aysun ALTUN

L�sans hayatım boyunca özel gereks�n�ml� b�reylere ve a�leler�ne yönel�k gönüllü çalışmalarda bulundum.
L�sans programını tamamladıktan sonra �se Prof.Dr. D�lara ÖZER’�n yürüttüğü b�r projede tam zamanlı
çalışmaya başladım. Hem orda bulunan çocuklara yönel�k hem de a�leler�ne yönel�k çalışmalar yaptım.
D�lara hocamla yollarımız ayrıldıktan 3 sene sonra tekrardan y�ne özel b�r projede beraber olma şansını
yakaladım. Cov�d-19 pandem�s� süres�nce bütün b�r �nsanlık kısıtlamalara ve yen� düzene alışmaya çalıştı.
Ama bu duruma alışması en zor ve zorlayıcı olan özel çocuklardı. Bu anlamlı proje �le b�rl�kte hem çocukların
hem de anneler�n yaşam kal�tes�n�n artırılmasına yönel�k atılan adımda yer almaktan çok mutluyum. 
Yarı yapılandırılmış grup terap�s� şekl�nde �lerleyecek olan seanslar planlandı. Gruplar oluşmaya başladıkça
ben�m �ç�mde de büyüyen heyecan artıyordu. Türk�ye’n�n çeş�tl� �ller�nde yaşayan a�lelerle buluşmak ve
onlara faydalı olma �steğ�m seansımın �lk gününe de yansımıştı. Hem onlar hem de ben daha �lk
tanışmamızda b�rb�r�m�z�n gönlünde yer ed�nd�k. Ben� kend� hayatlarına evler�ne ve �ç dünyalarına alma
�stekler� çok yüksekt�. A�leler 2. Ve 3. Seanslardan sonra daha fazla paylaşımda bulunmaya başladılar.
Seansların onl�ne olması terapöt�k �l�şk�y� zayıflatmak yer�ne aks�ne daha da kuvvetlend�rm�şt�. Sank� her
hafta aynı gün ve saatte onlara m�saf�rl�ğe g�d�yorum g�b� heyecanlıydılar. Olumlu ve yüksek enerj�ler� grup
d�nam�ğ�ne yansıdığı g�b� ben�m �ç mot�vasyonumu da artırıyor ve daha fazla nasıl faydalı olab�l�r�m d�ye her
hafta çalışmalar hazırlıyordum. 
Daha önce yapılan çalışmalara baktığımda hep özel çocukların davranış bozuklukları üzer�ne ve
akt�v�telerden oluşan programlar düzenlenm�ş olduğunu gözlemled�m. Bu projede farklı olan �se annelere
yönel�k özel seansların olmasıydı. D�ğer çalışmalardan ve projelerden b�z� ayıran en özel ve anlamlı olan da
buydu. Çünkü ş�md�ye kadar onların kalb�ne ve yaralarına dokunulmamıştı. O anneler de o kadar alışkındı k�
sadece çocuklarının sorulmasına, kend�ler�n�n duyguları ve ne h�ssett�kler� hep ger� planda kalmıştı. Öyle k�
seanslardan beklent�n�z nelerd�r? Neler öğrenmek �sters�n�z sorusuna karşılık hep özel çocuklarını
anlattılar. Kend�ler�ne, hayır bu s�z�n özel seansınız, s�z�n duygunuza ve �ç�n�zde var olan yaralarınızı
çözmeye, farkındalığınızı ve yaşam kal�ten�z� artırmaya yönel�k b�r seans olduğu şekl�ndek� açıklamama çok
şaşırdılar. “Daha önce k�mse b�z�mle böyle �lg�lenmem�şt�. Değerl� h�ssett�k” şekl�nde dönüşler aldım. İlk
seansta özel çocuğa sah�p olmak nasıl b�r duygu? S�ze yardımcı olan var mıydı? B�r kırgınlığınız veya
yanınızda olmasını arzu ett�ğ�n�z k�ş�ler var mıydı varsa k�mlerd� ve ne kadar bu beklent�n�z� karşıladılar?
Sorusu karşısında kend�ler�n� �fade ederken hem güçlük çekt�ler hem de çok duygulandılar. 
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Terap�lerde, huzursuzluk, yeters�zl�k, çares�zl�k, end�şe, kaygı, takıntıların fark edeb�lmes� ve açığa
çıkartılması hedeflenm�şt�r. Olumsuz duygu, düşünce ve davranışlara a�t yaşantıları kabullenme ve bunlarla
baş edeb�lme g�b� kazanımlar hedeflenm�şt�r. Alınan ger� b�ld�r�mler net�ces�nde anneler�n b�r öncek�
haftaya oranla kend�ler�n� daha �y� h�ssett�kler�n� �fade etm�şlerd�r. Anneler�n özel çocuklarına bakımını
ver�rken kend� hayatlarını �hmal ett�kler� görülmüştür. Bu durumda da var olan b�r öfke problem�
gözlemlenm�şt�r. “Öfke ned�r? İk�nc�l duygu olan öfken�n altında yatan asıl duygu ned�r? Ve öfke �le nasıl
başa çıkab�l�r�z?” Bu soruların cevapları ver�lm�şt�r. Öfke duygusunu en aza �nd�reb�lmek �ç�n B�l�şsel
Davranışçı Terap� tekn�kler�nden yararlanılmıştır. B�l�şsel yen�den yapılandırma �le duygu-düşünce-
davranışın fark edeb�lme, alternat�f düşünme tekn�kler�, gevşeme ve nefes egzers�zler� anlatılmıştır. Bu
uygulamalar seans �ç�nde karşılıklı anlatımla gerçekleşt�r�lm�şt�r. Olumsuz duygulara karşı kend�ler�ne öz
şefkat göstermeler� �stenm�ş ve kend�ler�ne özel zaman ayırmaları �ç�n teşv�k ed�lm�şlerd�r. Hafta da b�r kere
en az 2 saat özel saatler� olarak bel�rlenm�şt�r. Ve çoğu anne bunu �lk defa yaptığı �ç�n hem mutlu hem de
kend�ler�n� tuhaf h�ssett�kler�n� d�le get�rm�şt�r.” Önce kend�ne değer verme” algısı oluşturulmuştur.
ps�koloj�k sağlamlık ve ps�koloj�k olarak sağlam b�reyler�n özell�kler� aktarılmıştır. Güçlü ve güçsüz
yönler�n� fark etmeler� �stenm�şt�r. Grup etk�leş�mler�n�n en öneml� yanı �se; b�r d�ğer katılımcının k�ş�de
gördüğü güçlü yönler� �fade etmes�d�r. Bu yüzden her b�r grup katılımcısı, grup arkadaşlarının güçlü
yönler�n� �fade etm�şt�r. Grupta yer alan anneler bu �fadeler� duyunca özsaygıları ve özgüvenler�nde artış
olduğu gözlemlenm�şt�r. Çoğu �nsan bu hayatta değ�şt�remed�ğ� şeyler �ç�n bazı kaygılar, end�şeler, korkular
ve bazı takıntılar gel�şt�r�rler. Aslında çoğu �nsan g�b� grupta yer alan annelerde “bu hayatta kontrol
edeb�ld�ğ�m�z ve kontrol edemeyeceğ�m�z” şeyler� b�rb�r�ne karıştırıp bu kaygılarla ve bu öfkelerle
yaşamışlar. Bu yüzden seans �çer�ğ�ne ek olarak kontrol ed�leb�lecekler ve ed�lemeyecekler anlatılarak
d�ğer �nsanlardan beklent�ler�n azaltılması gerekt�ğ� aktarılmıştır. 
Ve 12. Seans günü gelm�şt�. Hem a�lelerde hem de bende ayrılmanın verd�ğ� hüzün vardı. Baştan sona bütün
seanslar gözden geç�r�lm�ş ve kend�ler�n�n aslında ne kadar güçlü ve özel oldukları aktarılmıştı. Bu zorlu
yolculuklarında anneler�n hayatlarına ve mücadeleler�ne ortak olmak çok anlamlıydı. Her b�r� kend� �ç�nde o
kadar özel ve b�r�c�kt� k� “İNSAN” olma kavramını tekrar gözden geç�rmem� sağladılar. Nasıl k� ben onlara b�r
şeyler öğretmek, aktarmak ve gel�şt�rmek �sted�ysem onlarda ben� her anlamda ve duyguda gel�şt�rd�.
Toplumda maruz kaldıkları olumsuz bakışlar ve toplum tarafından ötek�leşt�r�ld�kler� �ç�n ne kadar kırgın
olduklarını görmek ve bunu h�ssetmek çok üzücüydü. Bütün a�lelere dokunup ve yolculuklarında yanlarında
olmayı �ster�m. Bu proje ve seanslar çok şey kazandırdı bana. Her b�r anneye ve projey� hayata geç�ren
Prof.Dr. D�lara ÖZER hocama, projen�n desteklenmes�nde emeğ� olan herkese teşekkür eder�m.
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Anneler, özell�kle pandem� dönem�nde bu projen�n başlamasından ve genell�kle çocuklara yönel�k
projeler�n aks�ne kend�ler�n�n de dah�l ed�lmes�nden çok memnun olduklarını bel�rtm�şlerd�r.
İlk oturuma gruptak� b�reyler�n tanışmasıyla başlanmıştır. Ardından projen�n amaçları genel olarak
açıklanmıştır. Grupta uyulması gereken kurallar anlatılmış ve oturumlara devam sorumluluğu üzer�nde
durulmuştur. Grup üyeler�ne böyle b�r programa katılmadak� amaçlarının ve beklent�ler�n�n neler olduğu
sorulmuş programla �lg�l� duygu ve düşünceler� paylaşılmıştır. Ardından engell� çocuğa sah�p olduklarını
öğrend�kten sonra yaşadıkları ve h�ssett�kler� duygu, düşünce ve tepk�ler� açığa çıkarab�lmeler� �stenm�şt�r.
P�şmanlık, çares�zl�k, end�şe, huzursuzluk, suçlu arama, �nkâr vb. duygularını fark edeb�lme; açığa çıkarılan
duygu, düşünce ve tepk�lere a�t yaşantıları kabullenme ve bunlarla baş edeb�lme g�b� kazanımlar
hedeflenm�şt�r. Grup üyeler�n�n, �ç�nde bulundukları durumları paylaşmaları �ç�n cesaretlend�r�lm�ş ve
paylaşımlar gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu doğrultuda her annen�n, kend� duygu, düşünce ve tepk�ler�n�
paylaşmasına �mkan ver�lm�şt�r. 
D�ğer seanslarda anneler�n kend�ler�n� daha �y� �fade ett�kler� gözlenm�şt�r. Her oturumdan sonra alınan ger�
b�ld�r�mlerde anneler�n b�r öncek� haftadan kend�ler�n� daha �y� h�ssetler� b�lg�s� alınmıştır. Seanslarda
görüşme süres�nce anneler�n özel çocukların bakımını ver�rken kend� hayatlarını �hmal ett�kler�
görülmüştür. Ayrıca eş�nden ve çevres�nden bekled�kler� �lg� ve desteğ� göremed�kler� �ç�n annelerde ortak
olarak “Öfke Kontrol Bozukluğu”gözlenm�şt�r. “Öfke ned�r? İk�nc�l duygu olan öfken�n altında yatan asıl
duygu ned�r? Ve öfke �le nasıl başa çıkab�l�r�z?” Bu soruların cevapları ver�lm�şt�r. Öfke duygusunu en aza
�nd�reb�lmek �ç�n B�l�şsel Davranışçı Terap� tekn�kler�nden yararlanılmıştır. Problem� bel�rleme ve o andak�
duygu-düşünce-davranış üçlüsünü fark edeb�lme, B�l�şsel yen�den yapılandırma, alternat�f düşünme
tekn�kler�, progres�f gevşeme ve nefes egzers�zler� anlatılmıştır. Ayrıca bunları nasıl yapacaklarına da�r
uygulamalar yapılmıştır.
 Anneler�n yaşadıkları olumsuz duygulara karşı kend�ler�ne öz şefkat göstermeler� görülmüş ve kend�ler�ne
özel zaman ayırmaları �ç�n, başkalarından değer beklemeden önce kend�ler�ne değer vermeler� konusunda
b�lg� ver�lm�şt�r. Daha sonrak� seanslarda daha çok varoluşçu ps�koterap� yöntemler� kullanılmıştır.
Varoluşçu ps�koterap�n�n temel felsefes� olan �nsanların yaşamlarından kend�ler�n�n sorumlu olup, kend�n�
gerçekleşt�rme kapas�tes�ne sah�p oldukları anlatılmıştır. Bunu sebeple ps�koloj�k sağlamlık ve ps�koloj�k
olan sağlam b�reyler�n özell�kler� açıklanmıştır. Bunu sağlamak �ç�n anneler�n kend�ler�n�n güçlü ve güçsüz
yönler�n� fark etmeler� �stenm�ş ve b�r sonrak� seansta bunlar hakkında görüşülmüştür. Grup �ç�nde
b�rb�rler�n� d�nleyen anneler�n grup �ç�ndek� d�ğer anneler hakkında gözlemled�kler� güçlü yönlerden
bahsetmeler� �stenm�şt�r. Bu egzers�zden sonra anneler�n duygulandıkları görülmüştür. Kend�ler�nde fark
etmed�kler� güçlü yanlarını b�r başkasından d�nlemen�n onları mutlu ett�ğ� ger� b�ld�r�m� alınmıştır.
Son seansta seanslar boyunca konuştuklarımızın özet� yapılıp seansın başından ber� vurgulanan “Sadece
kend�m�z� değ�şt�rme hakkımız var” sözü b�r uygulamayla göster�lmeye çalışılmıştır. Uygulama sonunda
�let�ş�mde b�reysel farklılıklarımızın olayları algılayış b�ç�m�m�z�, yorumlamamızı ve nasıl b�r davranış
ortaya koyacağımızı bel�rled�ğ� göster�lmeye çalışılmıştır. Bu sebeple bu farkları anlamak ve ona göre
�let�ş�m kurmak b�z� hayatta güçlü kılar mesajıyla seanslar sonlandırılmıştır.



Seanslar süres�nce anneler�n uygulamaya yönel�k �stekl� oldukları her seansın başlangıcında
gözlenm�şt�r. Kend� yaşamlarında anlattıkları ve verm�ş oldukları mücadeleler aslında ne kadar
güçlü olduklarını gösterm�şt�r. Bunu fark etmek, her uygulamada daha güçlü olduklarını görmek ve
grup �çer�s�nde b�rb�rler�ne değer ver�p gelmed�kler�nde arayıp sormak, pandem� dönem�nde
yaşanan kayıp ve hastalık durumlarında b�rb�rler�yle �let�ş�m hal�nde olmak bu süreçtek� �y�l�k
haller�n� arttırmıştır. Onların �y�leşme sürec�ne ortak olmak, hayatlarını d�nley�p �y�leşme
süreçler�ne b�r parçada olsa destek vereb�lmek hep�m�z�n bu projeden mutlu olarak ayrılmasını
sağlamıştır.



,

GERİBİLDİRİMLER
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“Hayat herkes �ç�n b�r başka yolculuk. Bu yolculukta b�rb�r�m�ze destek olmak önümüze çıkan
engeller� aşmamızı kolaylaştıracaktır. Özel gereks�n�ml� b�reyler ve a�leler�n�n zorlu şartlarda
gerçekleşt�rd�kler� yolculuklarında bu projen�n b�r parçası olarak onlara eşl�k etmekten, hayatlarına
ufak heyecanlar, mutluluklar katarken gel�ş�mler�n� desteklemekten çok mutlu oldum”
                                                                                                                                                                                       Aynur Akıncı AYDOĞAN

Bu projede farklı yaşam öyküler�ne tanıklık ett�m ve çok şey öğrend�m. A�lelerle görüşmeler�m�z
sırasında, karşılaştıkları güçlükler� ve bu güçlükler� nasıl aştıklarını d�nled�m. Engel� olan b�reyler�n
daha yüksek b�r mot�vasyon ve kararlığa sah�p olab�ld�kler�n� ve d�ğer b�reylere göre daha çok şey
başarab�ld�kler�n� gördüm. Aslında engele odaklanmak yer�ne bu b�reyler�n yapab�l�rl�kler� daha
üstün tutulduğunda bu b�reyler�n toplumsal olarak kabul ed�lmes� ve toplumun b�r b�rey� olarak
dah�l ed�lmes� kolaylaşacaktır. Modern toplumların en öneml� özell�kler�nden b�r�s� “farklılıklara
yüksek tolerans” olsa da 21. yüzyılda bu �lkeye ulaşmak konusunda b�r m�ktar daha yolumuz
olduğunu düşünüyorum. Bu koşulu ancak çeş�tl� yaşam tarzı özell�kler�, k�ml�kler veya doğuştan
gelen ırk, engel, c�ns�yet g�b� b�rtakım farklılıkları toplumsal yaşama kabul etmem�z ve her alanda
fırsat eş�tl�ğ� sağlamamızla toplumda tam olarak gerçekleşeb�l�r�z.                                                                                                         
                                                                                                                                                                                            Ber�l ÖZER TEKİN

“Ayrıca kend� penceremden bu proje �le �lg�l� b�rkaç cümle kurmam gerek�rse; geçt�ğ�m�z şu zorlu
günlerde özel gereks�n�ml� b�reyler ve a�leler�n�n, unutulmadıklarını ve değerl� olduklarını
h�ssett�kler� o kocaman gülümsemeler� tüm emekler�m�z�n karşılığı olmuştur. Çünkü her telefon
görüşmeler�m b�l�msel b�r ver� toplamaktan çıkıp dertleşmeye dönüşen paylaşımlar hal�n� aldığında,
yaptğımız bu �ş�n ne kadar değerl� olduğunu h�ssetmeme neden olmuştur. Özel gereks�n�ml� b�rey ve
a�leler� �le kurulan dostluklar, dokunulan hayatlar artık sadece b�r proje olmanın ötes�nde aramızda
b�tmeyen b�r bağ oluşmasına neden olmuştur. Bu sebeple bu projen�n b�r parçası olmaktan gurur ve
mutluluk duymaktayım.”
                                                                                                                                                                                             Büşra SÜNGÜ



,
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Özel gereks�n�ml� b�reylerle yapılan çalışmalarda çoğu zaman anneler kapsam dışı tutulurken bu
projede anneler�n de yer alması ve yarar sağlamaları çok kıymetl�yd�. Projede her b�r a�leye dokunma
f�kr� çok anlamlıydı ve özell�kle pandem� sürec�nde ne kadar zorlandıklarını yakından
göreb�l�yorduk. Proje sürec� boyunca a�leler�m�z�n mutluluklarını ve yaşam kal�teler�n�n arttığını
görmek bu projeye olan bağlılığımı arttırdı ve b�reyler�n hayatlarına dokunmak der�nden etk�led�.
Projen�n sonunda yen�den görüştüğümüzde özel b�reyler�n ve a�leler�n teşekkürler�, sıcaklığı,
sam�m�yetle yen�den katılma �stekler�, �çten mutluluk sözler� ben� çok duygulandırdı. Aslında sadece
hatırlanmanın b�le a�lelere ne kadar �y� geld�ğ�n�, bu projeyle hayatlarında b�r kaç ay b�le olsa b�r
düzen, yen�l�k ve heyecan katıldığını görmek b�zler �ç�n çok öneml�yd�. Projede yer alarak böyles�ne
özel b�r çalışma �le hayatlara dokunmaktan ve ek�p çalışması �ç�nde bulunmaktan büyük mutluluk
duydum. “
                                                                                                                                                                                       Duygu Ece ŞİMŞEK

“Özel gereks�n�ml� b�reyler ve anneler�n�n yaşadıkları zorluklara b�reb�r tanıklık ett�ğ�m�z ve
b�reyler�n gel�ş�mler�n� desteklemek adına b�r araya geld�ğ�m�z bu projede yer almaktan büyük b�r
onur ve gurur duymaktayım. Bu proje �le özel gereks�n�ml� b�reylere yönel�k toplumsal farkındalığı
arttırmanın, bu b�reyler� topluma kazandırmanın ne kadar kıymetl� olduğunu b�r kez daha anlamış
oldum. Projede yer alan b�reylere ve anneler�ne, tüm proje ek�b�ne ve bu projen�n b�r parçası olmamı
sağlayan Prof.Dr.D�lara Özer’e en �çten teşekkürler�m� sunuyorum. Umuyorum k� b�rçok b�rey ve
annen�n hayatında b�r �z bırakab�lm�ş�zd�r”
                                                                                                                                                                                      Zeynep ZEYNEL

“Bu proje �le b�rb�r�nden farklı a�le �le görüştüm ve çok şey öğrend�m. Pandem� koşullarında özel
gereks�n�ml� b�reyler ve anneler�n�n düşünülerek yapıldığı bu projede özel gereks�n�ml� b�reylerdek�
ve anneler�ndek� olumlu değ�ş�mler� ve mutluluklarını görmek ben� çok mutlu ett�. Böyle b�r projen�n
ve ek�b�n b�r parçası olma fırsatını sağlayan Prof. Dr. D�lara Özer hocama, özel gereks�n�ml� b�reyler
ve anneler�ne ve proje ek�b�nde emeğ� geçen herkese çok teşekkür eder�m.”
                                                                                                                                                                                     Ayşenur NAMLI

"H�ç k�mse, hem sorumluluk hem de umutsuzluk h�ss�ne aynı anda kapılamaz" dem�ş Sa�nt-Exupery.
Projen�n bendek� karşılığı bu cümle oldu. Pandem� koşullarında özel gereks�n�ml� b�reylere karşı
sorumluluk duygusu esas alınarak hazırlanan bu projen�n, nasıl b�r umuda dönüştüğüne şah�t olmak
ve bu umudun parçası olmak her an mot�vasyon kaynağım oldu. Bana bu duyguyu yaşama şansı veren
kıymetl� hocam Prof. Dr. D�lara Özer’e, tanımaktan mutluluk duyduğum özel gereks�n�ml� b�rey ve
anneler�ne, tüm proje ek�b�ne sonsuz teşekkürler�m� sunuyorum.”
                                                                                                                                                                                    Tuba KAPUCUOĞLU



,
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“TÜBİTAK tarafından başlatılmış olan bu projede, değerl� hocalarımla ve arkadaşlarımla yer
almaktan gurur duyuyorum. Gerçekleşt�r�len bu proje �le her a�len�n �ht�yaçlarının, farklı olduğunu
b�re b�r tecrübe ed�nm�ş olmamı sağlayan değerl� hocalarıma ayrıca teşekkür ed�yorum topluma
ver�ml� olab�leceğ�m yen� projelerde yer almayı d�l�yorum.”
                                                                                                                                                                                                 Ece ATEŞ

“Cov�t 19 salgını tüm dünyayı ve ülkem�z� her açıdan olumsuz etk�led�. Bu süreçte en çok desteğe
�ht�yacı olan özel gereks�n�ml� çocuklar ve anneler� oldu. Çalışma anlatıldığı zaman seve seve b�r
parçası olmak �sted�m. Bu güzel vaz�fede destek olab�lmek ben�m �ç�n onur ver�c�. Anneler �le
�let�ş�me geçt�ğ�mde her b�r�nde b�r başka dünyanın kapısını aralamış g�b� h�ssett�m. Bu çalışmanın
amaçlarından olan özel gereks�n�ml� b�rey ve anneler�n�n f�z�ksel ve ps�koloj�k durumlarında olan
değ�ş�m�, onların mutluluğunu görmekte ve yapılan çalışmanın önem�n� b�r kez daha
anlamaktayım.”
                                                                                                                                                                                                Hat�ce MERT

“Öğrenc� �ken böyle öneml� b�r projen�n �ç�nde meslekte adını duyurmuş değerl� hocalarımla yer
almaktan mutluluk duyuyorum. A�leler �le konuşma kısmında yer aldım ve konuşmalar sırasında
a�leler�n b�reysel problemler�n� b�r�nc�l k�ş�lerden d�nleme �mkanım oldu. Meslek hayatına ve özel
gereks�n�m bulunan b�rey ve a�leler� �le �lg�l� tecrübe kazanma şansını bulduğum �ç�n kend�m� mutlu
ve şanslı h�ssed�yorum. Meslek hayatına atıldığım zaman güvenl� ve güzel adımlarla �lerlemek
�st�yorum.”
                                                                                                                                                                                               İnc� Kıymet TEKİN

“Öncel�kle böyle b�r projede yer aldığım �ç�n son derece mutluyum. Özel gereks�n�ml� b�reyler�n ve
a�leler�n yanlarında olduğumuzu göster�p destek olmak oldukça kıymetl�. Yer aldığım bu projede
özel gereks�n�ml� b�reyler ve a�leler�yle etk�leş�me geçmek, onları anlama ve anlamlandırma fırsatı
bulmamı, yaşamlarını “uzaktan” da olsa görmey� ve daha yakından tanımayı sağladı. Bu nedenle
kend�m� oldukça şanslı h�ssed�yorum. Yaşadığım tüm deney�mler ömür boyu ben�mle beraber, bu ve
bunun g�b� projeler sayes�nde b�r�kerek devam edecek…”
                                                                                                                                                                                               Kardelen ÖZKAN



,

K12: “…..Ben�m öğrenc�ler�mle ders�m vardı. D�ğer oğlumun dadersler� vardı, onun yoktu. Anne ben�m
neden ders�m yok. Bu dönemde onun da ders� oldu çok mutlu oldu ,ben�m de ders�m var d�ye. Onun
�ç�n çok güzel oldu çok sağ olun. Ben h�ç tak�p etmed�m hep kend�s� tak�p ett� zaten, evet kend�
kend�ne yeteb�lmek. Böyle b�r şeye katıldığı �ç�n ben�m oğlum çok mutlu oldu kend�n� daha �y�
h�ssett�. Kend�n� de toplumun b�r parçası olarak gördü ben de varım bu hayatta d�ye, çok mutlu oldu

K1: Saatler�m�z� de atlatmamaya çalıştık. Güzel b�r alışkanlık oldu b�z�m �ç�n. …Hatta ş�md� Barış
Hocamın olmadığı saatlerde b�le Barış Hocamın v�deosunu açıyorum koyuyorum karşısına onunla
beraber hala ders varmış g�b� yapıyor.

K1: “Hâlâ yapıyor. Bundan sonrak� süreçte öyle yapmayı devam etmey� düşünüyorum. Saat� gel�nce
v�deoyu açıp bırakacağım baş başa.”

K11: “Evet katılımları �y� yan� severek katıldı. B�r sıkıntı yok sonra program b�t�nce kend� evde arada
aynı şeyler� tekrarlıyor, kend� yapıyor hareketler�n�. Yan� tek hatta ben de d�yorum kızım bak aynı
hareketler� tekrarla d�yorum. Yapıyor yan� sıkıntı yok yan� �y� oldu, zaten �st�yordum böyle hareket
yapsın ets�n han�. B�r�s� yönlend�rd�ğ�nde b�r ödev olarak görüyor yapıyor, ama ötek� türlü pek şey
yapmıyordu yan� c�dd�ye almıyordu, ş�md� �y� oldu yan� ona.”

AİLELERİMİZDEN GELENLER



,

K2: “ … çocuklar da zamanla alıştılar. Onl�ne derslere g�rd�ler. Her gün soruyor ben�m oğlum: “Anne
bugün ders var mı? Bugün ders var mı?” Dersler�n günler�n� b�le öğrend� bayağı.”

K7: “İlayda çok severek yapıyordu. Müz�k ders�nde olsun, Barış hocanın spor programı olsun koşarak
g�d�yordu. Bağlanmakta falan zorluk çekmed�k. Çok güzel bağlandı. Hatta bana da yardımcı
oluyordu N�lay Hoca �le görüşmekte.”

K12: “Oğlum çok mutlu oldu. Her şey� kend�s� planladı, kend�s� katıldı. Ben unutsam o hatırlattı
seansları… Teşekkür eder�m ben oğlum adına. Ben�m Kamer çok mutlu oldu böyle b�r programda
olduğu �ç�n. Her şey� önceden kend�s� planladı, kend�s� katıldı. Hatta ben saatler�n� unutup da Kamer,
b�rl�kte alışver�şe g�del�m ded�ğ�m zaman, anne gelemem. Çünkü ben�m ders�m var. Saat�m uymuyor.
O saatte ben derste olacağım, ded� ve ben� uyarmış oldu.”



,
K14: “Damlacığım �lk başta tepk�l�yd� onl�ne ne demek olduğunu pek anlamadı. Okula g�decek sandı
ve v�rüslerden korktuğu �ç�n tepk�l�yd�. İlk ekranı açıp da derslere başlayınca çok mutlu oldu. Ve
bütün 3 ay boyunca çok heyecanlıydı. Her gün soruyordu: Bugün ders var mı? Bugün hang� ders var?
Bugün erken kalkalım, gec�kmeyel�m g�b�... Boğazına çok düşkün olduğu halde kahvaltısını b�le çok
acele acele bazen yarım bırakıp başladı. B�tt�ğ�ne çok üzüldü Damla tekrar olmasını çok �st�yor”

K1: “Bu b�z�m �ç�n b�raz zor olacak, çocuklarımız Down sendromlu demek b�raz yeme, �çme, k�lo
demek. Spora gerçekten �ht�yacımız var. Günde en az 1 saat yürütmeye çalışıyorum ben ama yan�
tab�� çok fazla da çıkamıyoruz. Hava güzel olunca çıkartıyorum.”

K9: “Vallah� b�rdenb�re boşluğa düşer g�b� olduk. Ş�md� bayağı b�r boşluğa düştü çocuk b�rdenb�re
programlar b�t�nce. Her gün soruyor, anne program b�tt� m� bugün, b�tt� d�yorum oğlum. İnşallah
sonra tekrar olursa katılırız yan�. Şu anda sadece özel eğ�t�me g�deb�l�yoruz, başka b�r yere
g�dem�yoruz. Boşluktayız yan� şu anda boşluktayız.”



,
K14: “Yan� toplantılar b�tt� çok hüzünlen�yorum, zorlandığım anlar oluyor ve konuşacak böyle b�r
grubun olması, tekrar devam etmes� çok �y� olurdu d�ye düşünüyorum.”

K12: “B�z böyle b�r programa �lk defa hatta ben b�le �lk defa b�r ps�kologla yan� böyle b�r şeye katıldım
b�rçok şeyler yaşadığım halde… K�msen�n b�ze yardım edemeyeceğ�n� düşünmüştüm ama demek k�
çok büyük faydaları oluyor çok teşekkür eder�z. Ben de çok şeyler yaşadığım �ç�n bana da hep
öner�lm�şt� yan� ps�kolog. Hatta b�r-�k� g�tt�m de ama h�ç çünkü ben�m yaşadıklarımın cevabını k�mse
veremezd�. Yan� onun acılarımı k�mse d�nd�remezd� ama zaman geçt�kçe, konuştukça bazen
faydasını göreb�l�yorsun tab� sağ olsunlar.”

K18: “Ben�m hep b�r hayal�m vardı. Önces�nde b�r ps�koloğa g�d�p, kend�m� anlatmak ve bana nasıl
olduğumu ve neler yapmam gerekt�ğ�n� anlatması hakkında. D�lan Hoca tam bununla �lg�l� b�r
noktada hayatıma g�rd�, verd�ğ� ödevler �le b�rl�kte güçlü yönler�m� ve güçsüz yönler�m� keşfett�m.
Olaylara bakış açımı, değ�şt�rmem gereken yönler olduğunu fark ett�m. Daha sabırlı b�r �nsan olmam
gerekt�ğ�n� öğrend�m bazı konularda. Onun dışında, �nsanlara nasıl yaklaşacağımı, bazı noktalarda
�nsanları değ�şt�remey�p kend� bakış açımı değ�şt�rmem� öğrenmem� sağladı. Bu yönden bende
büyük şeyler değ�şt�rd�.”



,

K13: “Program , hep b�z kend� çabalarımızla bu zamana kadar araştırmalarımızla çocuklarımıza
yet�şt�rd�ğ�m�z �ç�n b�ze böyle han� sunulmuş b�r hed�ye g�b� geld�. Çünkü daha önces�nde ben�m kızım
da y�rm� yed� yaşında önces�nde c�dd� anlamda b�r eğ�t�m hem çocuklarımız adına hem kend�m�z�n
ebeveynler�n desteklenmes� adına böyle b�r program yaşamamıştık.”

K9: “Bu programlar sayes�nde zamanımızı kal�tel� geç�rmeye çalıştık, daha �y� oldu. Kend�m�z�
d�nlememeye çalıştık yan� programlara kend�m�z� verd�k, güzel oldu yan�. Ben b�raz bocaladım,
ben�m sosyal çevrem vardı, onlardan dolayı b�raz ger� kalınca sıkıldım.”

K1: “Hocalarımızla çocuklarımızı anlayan b�len k�ş�ler han�. İnandım k� gerçekten bu sefer
çocuklarımızı çok �y� anlayarak onların sev�yes�ne �nerek çok güzel eğ�t�mler verd�ler. B�zler�n
sorunlarına olsun, sank� b�l�yormuş g�b� yaralarımıza parmak bastı. Bazı şeylerde yan� bu şek�lde
b�zler� anlayan b�len b�r�ler�n�n olması çok güzel. Onları çok sevd�k. Ömür boyu da unutmayacağız bu
programı çünkü b�ze bayağı b�r katkıları oldu. Devamını d�l�yoruz hocam”.



BASINDAN
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