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KÜNYE

Merhaba, 

Kişiler arası çatışmalar, iş yoğunluğu, hastalıklar, duygusal acı-
lar... Hepimizin günlük hayatta baş etmeye çalıştığı o kadar çok 
şey var ki... Ve bunlar bazen istemeden de olsa bencilce davran-
mamıza neden oluyor. Kaygılardan uzaklaşmak ve iyi hissetmek 
adına diğer insanların duygularını hiçe sayabiliyoruz. 

Empati yapabilsek, başkalarının yaşadığı zorlukların farkına var-
sak, haberdar olsak, neden böyle yaptığı üzerine kısacık da olsa 
düşünebilsek her şey ne kadar farklı olurdu oysa...
 
“Farklıyız Ele Ele Mutluyuz” projesi ile bunun için bir adım attı-
ğımız için heyecanlıyız şu günlerde. Sayfa 8’den detayları takip 
etmenizi öneririm. 

21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü ve 2 Nisan Otizm Far-
kındalık Günü’nde de çeşitli seminer, röportaj ve sosyal medya 
paylaşımları ile bu konulara dikkat çekmeye çalışacağız.

Farkındalık...
Olduğu gibi görmek demek. 
Daha az tepkili olmak demek. 
Anlayışlı bir tutum geliştirmek demek. 
Siz de sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi ve paylaşımları-
nızla “farkındalığa bir katkı da benden” demeyi unutmayın!

Keyifli okumalar...

“Okuyarak öğreneceksin ama severek anlayacaksın.”
 Şems-i Tebrizi

Bu sayının destekçileri:
All Kids First

Nicky Nükte ALTIKULAÇ
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YAŞAM

Otizm tanısı alan bireyin tüm hayatı ele alındığında 
çok farklı dönemlerden geçtiğini görürüz... 0-1 yaş 
ve tanı, 1-6 yaş okul öncesi eğitim yuva, 6-12 yaş 
kaynaştırma veya özel eğitim, 12-18 çocukluktan 
çıkış, 18+ üzeri yetişkin birey... Bütün bu evreler-
de yaşananlar çocuğunuzun otizmden etkilenme 
durumuna, ailenin kültürel/sosyal ve ekonomik 
durumuna göre farklı olmakla birlikte bir sonraki 
evrede yaşayacaklarınız bir önceki ile mukayese 
edemeyeceğiniz kadar farklı olacaktır... Çocuğu-
nuz büyüdükçe aldığı eğitim ve kendi potansiye-
line paralel olumlu yönde gelişmeler göstermekle 
birlikte artık yetişkin otizmli bireydir.... Otizmin 
özelliklerini az veya çok taşır... Bunlar takıntılar ve 
bunlarla baş edememenin verdiği gerginliklerle ya-
şanan öfke nöbetleri olarak görülür... Asperger ta-
nılı olanlar hayata uyum sağlayabilir, kontrollü ya-
şam sürdürebilir... Bu arada 25-30 yaşında otizmli 
bir bireyin aile yapısına baktığımızda %80’inin bo-

şanmış, vefat etmiş, 60 yaş üzeri kronik rahatsızlıkları olan anne veya baba ile yaşadıklarını... Bir çoğunun 100-120 kg ve üzeri 
obez olduklarını görüyoruz... “Biz böyle değiliz” diyorsanız “şanslısınız” diyebilirim... Çocukları küçük olan aileler, bakımevi 
konusu açıldığında “ölürüm vermem, son nefesime kadar bakarım, kardeşleri var benden sonra onlar bakar, bunlar nasıl anne/
baba, başlarından atıyorlar”diye eleştiride bulunurlar... Aynı kişiler o döneme geldiklerinde “dayanacak gücüm kalmadı, beni 
ve çocuğumu kurtarın” diye her kapıyı çalmak zorunda kalırlar. Gerçekten bedenen ve madden tükenmişlik yaşanan bir dönem 
geçirmektedirler. Bu ailelere anında müdahale edilmelidir. Bu yüzden BAKIMEVLERİ’ne olmazsa olmaz ihtiyaç duyuluyor. 
Çocuklarınıza otizmli (abi-abla) kardeşlerini miras bırakmayın. Yuvalarını dağıtırsınız... El oğlu/kızı bunu yapmaz... Zorunlu da 
değildir... Bu benim fikrim! Yetişkin çocuğunuz bu yaşa geldiğinde önceleri gündüz bakımevlerine gidip gelmelidir. Bu onun 
sosyalleşmesi ve sizin soluk almanız için gereklidir. Daha sonra sizin bedensel gücünüze ve çocuğunuzun davranış problemle-
rine göre zaman zaman yatılı kalmalı, nihayetinde zaten alıştığı bu yaşam biçimine sizden sonra da devam edebilir hale gelir... 
Olması gereken bu da, acaba bu bahsettiğim gündüz bakımevleri/yatılı bakımevleri var mı? Şu an Türkiye de bir avuç ailenin 
çok emeğiyle devletin yaptığı 48 yetişkin otizmlinin kaldığı bir merkez var... Ve buraya gelmek isteyenlerin oluşturduğu sıra... 
Onun dışında özel bakımevleri ve son zamanlarda çokça açılan gündüz spor dernekleri bulunuyor... Bunların ücretleri de Türkiye 
şartlarına göre çok yüksek. Kontrol mekanizması olmadığından bunlardan gelen şikayetler de çok fazla. Otizm Eylem Planı çer-
çevesinde Türkiye Otizm Meclisi toplantılarında yürütme kurulu olarak bu konuyu çok önemsiyoruz... Yönetim üyesi olduğum 
Otizm ve Engelli Dernekleri Federasyonu’nun (OTEF) beş yıldır üzerinde çalıştığı projede 9.5 dönüm araziye yeni bir yatılı/
gündüzlü bakım rehabilitasyon ve mesleki eğitim merkezi yapımının son aşamasına geldik... Burada kısmet olursa 150 otizmli 
gencimiz uygun eğitim ve bakıma kavuşmuş olacak... Bakımevlerinin ülke çapında her ilde ve bölgede ihtiyaca cevap verecek 
miktarda devlet ve STK’ların kontrolünde bir an evvel yapılması gerekiyor... 
Her şeyin gönlünüzce olması dileği ile....

BESNİK TÜRKEŞİ - Sinan Türkeşi’nin babası
Otizm Ve Engelli Dernekleri Federasyonu Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi

Otizmlilere Bakım ve Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi 
Türkiye Otizm Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi

Bakımevleri 
neden gerekli?  

Otizmli yetişkin çocukları olan ve bakımevi deneyimi yaşayan iki ebeveynden, 
Besnik Türkeşi ve Yeşim Candan’dan e-dergimiz için birer yazı...  

“BAKIMEvİ ONUN SOSyALLEŞMESİ vE SİZİN
SOLUK ALMANIZ İÇİN gEREKLİ”
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Merhaba,
31 yaşında otizimli bir evlat sahibiyim.
Geçen yılları düşündükçe ne kadar zorlu ve uzun bir süreç  yaşadığımızı daha 
iyi anlıyorum. Sanki bizim çocuklarımızdan önce böyle bir hastalık yoktu ve 
her şey bizim çocuklarımızla başladı. Benim oğlum doğduğu andan itibaren 
gelişim sorunları olan bir çocuktu. İlk yıllar neler yaşadığımızı anlamak ve 
çare bulmak için doktor doktor gezerken anladık ki teşhis koyacak hekim 
yok! Yıllar geçerken eğitim alabileceğimiz eğitim kurumu yok! Ve oğlum 
üç yaşına geldiğinde epilepsi nöbetleriyle hayatımız daha da altüst oldu ve 
çözümsüz bir hal aldı. Artık sadece nöbetleri kontrol etmeye ve oğlumu rahat-
latmaya çalışıyorduk. Bize söylenen ise şuydu: Tanı için henüz erken!
Anadolu yakasına, anneme yakın bir yere taşındık, çünkü her anlamda des-
teğe ihtiyacımız vardı. Burada çocuğumuzu özel bir yuvaya verdik. Farklı 
engel gurubundan çocukların olduğu bir kurumdu. Ancak yetersiz koşullar ve 
maddiyat odaklı yapılanmadan dolayı o kurumda tanıştığımız bir grup ebe-
veyn ile birlikte önce dernek, sonrasında vakıflaşarak ülke genelinde otizm 
konusundaki eksikleri ve olması gereken eğitim hakları için mücadelemiz 
başladı. Türkiye’de otizm ile ilgili ilk vakıf olan TODEV’i kurduk. Devletle 
çalışarak yurt dışında gözlemlediğimiz eğitim sistemi ve kurumlar ile ilgili en 
uygun sistem kurulması için MEB ile ortaklaşa çalışarak ilk eğitim merkezi 
olan Hamit İbrahimiye Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi’ni (OÇEM) açtık 
ve burada uygulanacak eğitim programı olan Otistik Çocuklar Eğitim Programı’nı (OCEP) Talim Terbiye Kurulu ile çalışarak 
oluşturduk. Devamında başka kurumları da OCEM kapsamında otizmli çocuklara kazandırdık. Çocuklarımız büyüyordu ve ku-
rumdan mezun olamıyorlardı. 15 yaş üstü çocuklarımıza iş eğitim ve uygulama okulu adında bölüm oluşturarak el becerilerini 
arttırmaya yönelik çalışmalar yaptık ama çocuklarımız daha da büyüyordu ve MEB çocuklarımızı mezun etmek ve geriden gelen 
küçük yaşta çocukları almak istiyordu-ki doğrusu bu olacaktı. Dedigim gibi her şeyi çocuklarımızla deneyimleyerek öğrendik ve 
ihtiyaçları ona göre yaşayarak yapmaya çalıştık yıllarca. Çocuklarımız, yani benim ve vakıf kurucusu ailelerin çocukları, bugün 
otuzlu yaşlarını geçtiler ve onların eğitim ve tedaviye en ihtiyaç duydukları dönemlerde bizlere destek olacak ve yol gösterecek 
kişi, kurum ve kuruluşlar yoktu maalesef. Ve çocuklarımız kayıp jenerasyon olarak bu şanssızlığı yaşadılar. Topluma entegreleri 
ve kendi öz bakımları dahil sürekli bizlerin desteğine ihtiyaçları devam ediyor.
Yukarıda da anlattığım gibi çocuklarımızla öğrendiğimiz ve yaşadığımız otizm, yaşam boyu bizimle ve her anne babanın çocu-
ğunun gelecek ile en büyük endişesi olan “bizden sonra ne olacaklar” sorusu! 
Güvenilir ve devletin himayesinde bir yaşam merkezi oluşturmak amacı ile hazırladığımız 18+ otizmli bireyler bakım rehabili-
tasyon ve aile danışma merkezi projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ortak çalışma ile hayata geçirildi. Aslında proje 
gündüzlü bakımevi ağırlıklı olup zaman zaman ihtiyaç durumlarında çocuklarımızı bırakabileceğimiz bir yer olması şeklindeydi. 
Zira çocuklarımız büyüdükçe bakımları, onlarla vakit geçirmek ve ihtiyaç durumlarında başkalarına emanet etmek çok zor olu-
yor, hatta imkansızlaşıyor. Uzun yılların ardından yorgun anne ve babalar, biraz soluk alabilecekleri özel ve özgür zamanlara ne 
kadar ihtiyaç duyuyor bilemezsiniz. Ancak düşünülen proje değiştirilerek sadece yatılı bakım ve rehabilitasyon merkezi olarak 
hayata geçirildi. 7/24 ve 365 gün hizmet veren kurumda çocuklarımız gün içinde spor ve günlük yaşam becerilerini geliştirici 
eğitim alıyor, tüm öz bakım, hijyen ve sağlık hizmetleri karşılanıyor. Benim oğlum da bu kurumda, haftanın belirli günleri yatılı, 
belirli günleri eve izinli geliyor. Geçmiş yıllarda epilepsi ve aldığı ilaçlarla çok zorlu travmatik yıllar yaşadık. Her şey çok zor ve 
ağırdı. Ama daha sabırlı ve daha gençtik, sürekli peşinde koşacak, ilgilenecek ve efor harcayacak güç vardı. Eşimi de kaybettim 
ve artık tek başına kocaman bir adamla uğraşacak gücüm yok ama kurumda olduğu sürece huzursuzluğumu da hiçbir zaman 
dindiremeyecegim. En yakınınızdakiler bile “aman kalsın, artık sende rahatla diyor!” da bu nasıl olacak bilmiyorum. Oğlum 
yanımdayken huzurlu ama yorgunum yokken bedenim özgür ama ben ruhen prangalıyım. Biliyorum ki, her anne bu duyguyu 
yaşıyor. Her seferinde kuruma ikimiz de (oğlum ve ben) sessiz bir yolculukla gidiyoruz, her seferinde aynı vicdan azabı, aynı 
huzursuzluk ve mutsuzluk... İyi ki kuruma girince oğlum mutlu ve keyiflenerek benim gitmemi istiyor (yoksa her şey çok daha 
zor olur) ve kurumdan onsuz çıktığımda hissettiklerim sanırım hiç degişmeyecek. Ama kısa süre sonra şunu düşünmeye başlı-
yorum: Ben artık onu gezdiremiyorum, yeterince ilgi gösteremiyorum, yapamıyorum. İyi ki bu kurum var ve beni rahatlatıyor. 
Biraz kendime zaman ayırayım, dinleneyim birkaç gün sonra gelir alırım. 
Sanırım bu duygu hiç değişmeyecek...

YEŞİM CANDAN - Furkan Candan’ın annesi 
TODEV Kurucusu ve 2. Başkanı 

“OĞLUM yANIMdAyKEN HUZURLU AMA
yORgUNUM, yOKKEN BEdENİM öZgÜR

AMA RUHEN PRANgALIyIM”
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Hande Hanım, kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? 
HANdE SANCAKLI: İsmim Hande Sancaklı. İki çocuğum 
var. Biri 16 yaşında atipik otizmli, biri de 9 yaşında üstün 
potansiyelli. Çocuklarımın arasında 7 yaş var. Kızımın doğu-
mundan oğlumun gelişiminin hep çok olumlu etkilendiğini  
gözlemledim. Bunu hep kız çocuk olmasına, kardeş olmasına 
bağlamıştım ama kızımın üstün tanısı almasından sonra üstün 
olmanın ya da farklı gelişim göstermenin aslında ikisine de çok 
iyi geldiğini fark ettim. Oğlum otizm tanısı aldıktan sonra bir 
sürü eğitimlere, bir sürü projeye dahil oldum; bir sürü uzman-
la tanıştım ve bunların hepsinden çok şey öğrendim. Bunlar 
otizmle baş etmemi kolaylaştırırken aynı zamanda doğal ge-
lişim gösteren bir çocuğu yetiştirmemde de bana çok önemli 
ipuçları verdi. 
Kızım büyüyüp kendini ifade edebilir bir yaşa gelince, aslında 
abisini otizmin içinden çıkarmaya başladı. Çünkü hep “hadi 
oynayalım”, “hadi bana yardım et”, “hadi birlikte şunu yapa-
lım”, “bunu yapamıyorum benim için yapar mısın?” diyen ve 
hep talep eden taraf oldu. Bu durum bazen oğlumu çok yoru-
yordu ama “ben yapmak istemiyorum” dese de bir dayanışma 
oldu. 

ÜyÇAP platformu hakkında bilgi verebilir misiniz? 
HANdE SANCAKLI: ÜYÇAP (27.977 üyeli facebook gru-

bu) velilerden oluşan, üstün zekalı tanısı almış çocukların özel 
eğitim ihtiyaçlarından yola çıkmış, bu doğrultuda diğer veli-
leri bilinçlendirme ve farkındalık yaratma amacı ile 20 Mart 
2013’te kurulmuş bir sivil toplum hareketidir. 2015 senesi 
Bilsem sınavında karşılaşılan problemler ile ilgili velilerden 
gelen şikayetleri derleyerek bir “Bilsem Bildirisi” oluşturulan 
ÜYÇAP raporu; konu uzmanları, medya ve Sayın Oktay Kılıç 
(Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı) tarafından 
kabul görmüştür.
 
Üstün potansiyel nasıl anlaşılıyor? 
HANdE SANCAKLI: Kızımın üstün olduğuna dair bir iz-
lenimim yoktu. Çok hızlı öğrenen bir çocuktu ve çok daha 
kolay öğreniyordu. Efe’ye bir şeyler öğretmek için çok emek 
vermemiz gerekirken, biz abiyle çalışırken bir dönüyordum o 
öğrenivermiş ve hatta abiye “şöyle demen gerekiyor” diyerek 
sufle veriyor! 
Ben hiçbir zamana üstün gibi bir şey hissetmedim. Sadece re-
sim konusunda yetenekli bir çocuk olduğunu biliyor “güzel re-
sim çiziyor” diye hep söylüyordum. Öğretmeni aday göstermiş 
Bilsem’e... Sınava girdi, 1. basamağı geçti, ikinci basamakta 
bir zeka testi uygulanıyormuş. O zeka testini de geçince Bil-
sem’e kabul edildi. Biz o zaman öğrendik. Skorunu bilmiyo-
ruz, merak etmedik. “Nesi üstün bu çocuğun?” derseniz bir 

“HedeFimiZ ÖZgÜven arTıŞı”
Bizi çok heyecanlandıran bir projemiz var: “Farklıyız El Ele Mutluyuz”... ÖÇED ve ÜYÇAP 

(Üstün Yetenekli Çocuklar Aile Platformu) iş birliğiyle düzenlenen bu projede üstün yetenekli ve 
farklı gelişen gençler birlikte vakit geçirecekler. Detayları projenin fikir sahiplerinden öğrendik...

SÖYLEŞİ
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kere müthiş bir empati yeteneği var. Abisini çok iyi anlıyor. 
Farklı gelişim gösteren herhangi biri için de bu duyguyu taşı-
yor. Kendi okullarında bir özel eğitim alt sınıfı var. Arkadaş-
larını organize etmiş, “hadi gidelim oradaki çocuklarla oyna-
yalım” diye şimdi teneffüslerde gidiyorlar o çocuklarla oyun 
oynuyorlar. Farklı gelişim gösteren çocukların aslında ne ka-
dar çok arkadaşa ihtiyaç duyduğunu biliyor. Abisinin yaşadığı 
zorlukları gördüğü ve arkadaş edinmekte zorlandığını bildiği 
için böyle bir farkındalığı var.
 
Projeyi biraz anlatabilir misiniz? 
HANdE SANCAKLI: Projeye katılım yaşını 12-16 yaş ola-
rak belirledik. Çok küçük yaş grubunun bu işe dahil olmasın-
dan ne kadar etkileneceğini ben kestiremedim. Projenin çıkış 
amacı, kızımla oğlumun yaşadığı güzel uyumun diğer çocuk-
lar için de faydalı olabileceğini düşünmemdi. Sonrasında bunu 
ÖÇED’den Parin Hanım’la ve Türker Bey’le paylaştım. İkisi 
de çok desteklediler. 
 
Türker Bey, projeyi biraz da sizden dinleyelim mi? 
TÜRKER OMCACIOĞLU: Hande Hanım bu projeden bah-
settiğinde benim aklıma gelen ilk kavram sosyal öğrenme ol-
gusu oldu. Sosyal öğrenme dediğimiz kavram, uygun ortam 
hazırlandığında çocuklara ya da katılan kişilere herhangi bir 
öğretim-eğitim verilmeden otomatikman öğrenme durumudur. 
Mesela kendimden yola çıkarak bir örnek verirsem, çarpım 
tablosunu öğrenme maceram şu şekilde: Ağabeyimle aramızda 
5 yaş fark var, o ilkokula giderken çarpım tablosunu öğren-
mekte zorlanıyormuş, annem de ona çalıştırıyormuş, ben de 
onların yanında duruyormuşum. Bu şekilde abim 8-9, ben de 
4-5 yaşlarındayken sosyal öğrenme kuramıyla çarpım tablosu-
nu öğrenmişim.
Hande Hanım projeden bahsettikten sonra ilk önce bir litera-
tür araştırması yaptım, böyle bir çalışma var mı diye... Yok. 
İlki biz olacağımız bildiğimiz kadarıyla. Türkiye’de daha önce 
yapılmış bir proje değil, Avrupa’da da örneğine rastlamadım. 
Büyük ihtimalle biz bir ilk olacağız bu konuda. 
HANdE SANCAKLI: Ben Koç Üniversitesi psikoloji biri-
miyle de konuştuğumda onlar da hocamın söylediğini teyitle-
diler, “literatürde böyle bir şey duymadık” dediler. 
TÜRKER OMCACIOĞLU: Bir psikolog olarak buradan ne 
gibi amaçlar, ne gibi katkılar alabiliriz diye baktım. Özellikle 
akran kaynaşması, sosyal öğrenme, rol model olma, özgüven 
artışı ve bu çocukların aslında ihtiyacı olan yargılanmadıkları, 
eleştirilmedikleri, daha doğrusu eleştiriden ziyade etiketlen-
medikleri bir ortam oluşması... Bu ortamı sağlayabilirsek, bu 
çocukların empati kavramının daha da gelişeceği, içe dönüklü-
ğün daha azalacağı, özgüven artışının olacağını ve kendilerini 
ifade etmeye başlayabileceklerini düşündük.. 
 
Proje detayları neler? 
TÜRKER OMCACIOĞLU: 12-16 yaş arası otizmli ve üstün 
zekalı tanısı almış arkadaşları bir araya getireceğiz. Şu anda 7 
üstün zekalı 7 otizmli arkadaş var. Toplamda 14 kişi. Tabii bu 
arkadaşlara rastgele “ikişerli grup olun” demeyeceğiz. Bunun 
için iki-üç hafta bekleyeceğiz. Onların birbirlerini seçmeleri-
ni sağlayacağız. Daha sonrasında bu arkadaşlar yavaş yavaş 
birbirleriyle eşleşmeye başlayacaklar. Projenin içerisinde her 
gurup için bir de gözetmen olacak. Ben de eğitimci olarak ka-
tılacağım grup çalışmalarına. Dayanışmayı arttırıcı çalışmalar 
yapılacak. Bu üretici etkinlik atölyesi de olabilir, müzik de ola-

bilir, drama da olabilir. Belli başlı yarışmalar da düzenlenebilir 
gruplar arasında. Bu şekilde bir çalışma olacak ama tabii ki de 
benim en çok önemsediğim bu projede, bu çocukların özgüve-
ninin artması, kendilerini ifade edebilecekleri bir özgür alan 
yaratabilmek... Burada kendilerini ifade edebilmeleri iyi yönde 
giderse ve bunu gerçek hayata genelleme yapabilirlerse işte o 
zaman hak ettikleri ilgiyi göremeseler de almaya çalışacakla-
rına inanıyorum. 
 
Proje ne kadar sürecek?
TÜRKER OMCACIOĞLU: Üç aylık bir pilot süre belirle-
dik. Bu sürçte haftada bir gün yaklaşık 1 saatlik seanslarla ça-
lışıyor olacağız. Üç ayın sonunda grubun dinamiği ne durumda 
bakacağız, ona göre projeye devam edip etmeme kararını ala-
cağız. Güzel sonuçlar alırsak bu projeyi daha da büyütüp daha 
fazla gruplar oluşturup belki daha farklı semptomlarla gelen 
arkadaşlarla genişleteceğiz. 
HANdE SANCAKLI: Otizm tanısı almış bireyler bir etiket 
taşıyorlar, sosyal uyum sorunları yaşıyorlar, okula intibakla il-
gili sorun yaşıyorlar. Genelde okullar otizmli çocukları sınıfta 
istemiyorlar gibi... Üstün tanısı almış bireylerde de böyle bir 
etiket var. Her şeyi başarır, yapar... “Bu çocukların yeri burası 
değil, biz bu çocuklarla çalışmak istemiyoruz” her iki gruba 
da söylenen ortak bir cümle. Bu ülkenin sınırları içerisinde 
hem üstünlerin gidebileceği hem de otizmlilerin gidebileceği 
ayrı bir okul yok. Ben kendi evimizin doğal ortamında gelişen 
bu durumun aslında yapılandırılmış bir ortamda iki grubun da 
birbirini görmesi, fark etmesi adına iyi olacağını düşündüm. 
“Evet benim yaşadığım zorluk var ama onun da yaşadığı zor-
luk varmış, onu da toplum kabul etmiyormuş, o da arkadaşlık 
kurmakta zorluk çekiyormuş” gibi kendi hissettiklerini başka 
birinin de hissettiğini hissetmek pek çok insana iyi gelen bir 
duygu. 
Türk Psikoloji Öğrencileri çalışma grubuna da anons ettik ça-
lışmamızı. Çok beğendiler, gönüllü oldular. Onlar da destek-
leyecekler. Bu ikili grupların başına 3 ya da 4. sınıf psikoloji 
öğrencileri gelecek. Onlar için de güzel bir tecrübe olacak. Bir-
likte eşleşmiş arkadaşlarımıza da bir sorunları olduklarında her 
an danışabilecekleri bir yardımcıları olacak... Proje herkesin 
katkısına açık. Umuyoruz ki, projenin sonunda birbirini daha 
çok fark eden, birbirini daha iyi anlayan, empati duygusu yük-
selmiş ve kendini daha zengin hisseden bireyler çoğalacak. 
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ETKİNLİK

FarklıYıZ el ele mUTlUYUZ
“Farklıyız el ele mutluyuz” projesi, 12-16 yaş arasında iletişim kurabilen otizmli ve üstün zeka tanısı almış çocukların bir arada 
yer alacağı bir grup etkinliği çalışmasıdır.

Projenin başlangıç sebebi otizm ve üstün zekanın toplum içerisinde yaşadıkları olumsuzlukların ortak olmasıdır. Bu çocukları-
mız dışlanma, zorbalık, hak ettikleri ilgiyi görememe, seviyesinin çok üstünde ya da altında tartışmaları, sosyal uyum prob-
lemleri, gülünç duruma düşme ve anlaşılmama gibi olumsuz durumları yaşamaktadırlar. “Olumsuzlukları tersine çevirebilme 
ancak doğru bilinçlenme ve doğru dayanışmayla olur” fikriyle bu çocukları bir araya getirmeye karar verdik.

Projenin temel amacı çocukların birbirleriyle empati yapmaları, toplum içerisindeki yaşadıkları olumsuz durumlarla alakalı 
fikir alışverişinde bulunmaları ve topluluk bilinciyle başa çıkmaları… Bu duruma ek olarak sosyal öğrenmenin gerçekleşmesi, 
akran kaynaşması, rol-model olma, birey duygusunun gelişmesi ve kendilerini yargılanmadan rahat ve özgür bir şekilde ifade 
edebilecekleri bir alan yaratmak da hedefler arasında.

Proje içerisinde uygun eşleşmeler yapılarak otizmli ve üstün zekaya sahip çocuklarımızdan 2’şerli gruplar oluşturulacaktır. Bu 
gruplar yarışmalara katılacak, bir arkadaşlık ortamı oluşturulmaya çalışılacaktır. Bu projeler kapsamında da içe dönüklüğün 
azaltılması hedeflenen amaçlar arasındadır.

Proje içerisinde faaliyet olarak üretici etkinlik çalışmaları, 2’li gruplu yarışmalar, olumlu-olumsuz hatıra paylaşımı, günlük 
deneyimlerin paylaşılması, problem çözme becerileri, eğitici oyunlar, ünlü katılımcılarla söyleşiler, müzik, resim, drama oyun-
culuk ve kendini ifade etme çalışmaları yapılacaktır.

Umutlarımızın çok yüksek olduğu bu çalışmada, çocuklarımıza rahatça hareket edebilecekleri, toplumsal yargılardan uzak bir 
alan oluşması yegane amacımızdır. Bu kapsamda ÜYÇAP aileleri derneğimizde; Psk. Türker Omcacıoğlu  ve Hande Sancaklı 
sunumuyla bilgilendirildi. Üstün yetenekli çocuklarımızın ve annelerinin katıldığı sunum sonrasında birlikte yapılacak etkinlik 
için start verildi.

Farklılıklarımız bizleri birbirimizden ayıran en güzel özelliklerimizdir ve bunları anlayabilmek en büyük zenginliktir.
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 
20 yaşında biri otizmli ikiz çocukları olan ve yaklaşık on 14 
yıldır sivil toplum kuruluşunda yer alan bir anneyim. Bundan 
20 yıl önce ikizlerim dünyaya geldiği zaman aktif iş yaşamımı 
bırakmak zorunda kalmış bir kadınım.

Tohum Otizm vakfı’nın kuruluş hikayesini kısaca anlata-
bilir misiniz?
İkizlerim 3 aylıkken bazı şeylerin ters gittiğini biliyordum ama 
ne olduğunu anlayamamıştım. Çünkü ben otizmin ne olduğu-
nu bilmiyordum ve hatta “Rain Man” filmini bile izlememiş-

tim. Bu sebeple bana 15 aylık iken otizmli dediklerinde bile 
tam olarak ne ile karşılaştığımı anlamadım. Zaten buradaki ne 
çocuk psikiyatristi ne de klinik psikolog bir açıklama yapma-
mışlardı. Ben yavaş yavaş araştırmaya başlayıp ne olduğunu 
anlamaya başladım. Ama asıl gerçekle yurt dışında karşılaş-
tık. Çünkü bize kesin bir dille ne kadar otistik olduğunu, eği-
tim alırsa nasıl, eğitim almazsa nasıl olabileceğini anlattılar. 
O merkezde her yaşta ve farklı düzeylerdeki otizmli çocukları 
gördüm. Elbette ilk başta korkunç bir şok ama ne yapmanız 
gerektiğini kesin bir dille size anlatıyorlar. Kabullenme ve ha-
rekete geçme orada gerçekleşti. Yurt dışından döndükten sonra 

Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı ve otizmli bir çocuk annesi Aylin
Sezgin’le, Tohum’un son dönem faaliyetlerini ve Otizm Eylem Planı’nı konuştuk.

“OTiZmde erken Tanı 
HaYaTi Önem TaŞıYOr”

SİVİL TOPLUM
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üniversiteden arkadaşım Mine Narin ile birlikte konuşurken 
kendisi konuyla ilgilenmeye başladı. Yurt dışında merkezleri 
gezdi, birçok kitap okudu, yasal haklar ve eksikler konusun-
da çalışmalar yaptı. İki yıllık bir çalışma sonunda vakfımız 26 
değerli kurucumuz ile birlikte Mine Narin’in başkanlığında 15 
Nisan 2003 tarihinde ‘otizm ve yaygın gelişim bozukluğu’ olan 
çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile topluma 
kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında yay-
gınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını 
gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak faaliyetlerine başladı.

Otizm tanısı alan ailelere ilk tavsiyeniz nedir? 
Ailelere ilk önerim, çocuklarında gelişimsel bir farklılık gör-
dükleri anda profesyonel yardım almaları, onu bir çocuk psi-
kiyatristine götürmeleri... Çocuklarında bir farklılık görürlerse 
lütfen asla ertelemesinler ve bu durumu görmezden gelmesin-
ler. Otizmde erken tanı hayati önem taşıyor. Bu yüzden tanı ne 
kadar erken koyulursa, aileler tedavi sürecine o kadar erken 
başlayabiliyor.

Erken teşhis için aileler nelere dikkat etmeli ve teşhisi al-
dıktan sonra aile nasıl bir yol çizmeli? 
Otizmin belirtileri en erken yaşamın ilk 6. ayında fark edile-
bilir. Aileler başkalarıyla göz teması kurmamak, gözlerin bir 
yere takılıp kalması, ismi söylendiğinde bakmamak, sözleri 
tekrarlamak, parmağıyla ile istediği şeyi gösterememek, ak-
ranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çır-
pınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı 
ilgi ve takıntılı davranışlar gibi belirtilerden bir ya da birkaçını 
çocuklarında gözlemliyorsa bu belirtileri görmezden gelme-
sinler. Teşhis aldıktan sonraki süreçle ilgili en önemli önerim, 
otizmin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu daima 
hatırlamaları. Bir anda her şeyin düzeleceği düşüncesi çok ger-
çekçi değil. Otizmli çocuğu olan aileler yaşam boyu çocukla-
rını düzenli olarak psikiyatriste götürmelidirler. Fakat doktor 
sürecinden de maksimum şekilde faydalanmak yine ailelerin 
elinde. Çocuklarını sürekli gözlemleyip notlar tutmalı ve bu 
notları doktorla paylaşmalılar. Hatta gerekirse o doktorun da 
doğru kişi olup olmadığı sorgulanmalı. 
Kullanılan ilaçların olumlu ya da olumsuz etkilerinin de mut-
laka takip edilmesi gerekiyor. İlacın 5 kriterde ilerleme konu-
sunda yardımcı olması gerekiyor: Hiperaktivite, uyku, iştah, 
dikkat ve takıntı. Eğer bu kriterlerde bir gelişme sağlanamı-
yorsa mutlaka doktora danışılarak ilaç değişikliğine gidilmeli. 
Çünkü çocuktaki öğrenme kapasitesini artıran başlıca etkenler 
bunlar. İlaç prospektüsüne ya da yan etkilerine takılıp kalmak 
yerine ilacın bu 5 kriterde ne kadar katkı sağladığı gözlemlen-
meli. 
Otizmin tek tedavisinin sürekli, yoğun ve özel eğitim olduğu-
nu tekrar hatırlatmak isterim. Alternatif yöntemlere başvurmak 
yerine çocuklarımızı özel eğitimle iyileştirmenin yollarını ara-
mak, umut ettiğimiz gelecekleri için en doğru karar olacaktır. 
Bunun yanı sıra eğitimin ne kadar erken yaşta verilirse o kadar 
faydalı olduğunu belirtmeliyim. Erken yaşlarda durum kontrol 
altına alınmazsa hem çocuk hem de aile için yaşanan sıkıntılar 
giderek artıyor. 

Otizmi bilmeyen birçok insan bakışları ve söylemleriy-
le anne-babalar üzerinde toplumsal baskı yaratabiliyor. 
Bunu kırmak için neler yapılabilir?
Toplumumuzda otizm maalesef yeterince bilinmiyor. En bü-

yük eksikliğimiz bu, çocuklarımızın fiziksel görünümlerinde 
farklılık olmadığı için hayatın içinde farkında olunmuyorlar. 
Otizmi bilen ya da yaşayan toplumun her kesiminden insanla-
rın tepkileri ve yaşanmışlıkları farklı oluyor. Çünkü otizm her 
bireye farklı özellikler gösteriyor. Otizmin belirtileri, özellik-
leri ve erken yoğun özel eğitim ile otizmli bireylerin yaklaşık 
yarısının toplumda bağımsız birer birey olarak yer alabileceği 
paylaşıldığında çok yoğun tepkiler ve destekler alıyoruz.

Maddi durumu yetersiz ailelere nasıl destek olunabilir?
Maddi imkanı yetersiz ya da fiziksel şartlar sebebi ile eğitime 
ulaşamayan ebeveynler için Tohum Otizm Vakfı Eğitim Por-
talı’nı geliştirdik. Her yaştan otizmli bireye hitap eden, top-
lam 173 adet uygulama videosu ve bilimsel içerikler sayesinde 
otizmli çocuklarımızı hayata hazırlamaya yardımcı oluyor. Bu 
portal aileniz veya yakınınızdaki otizmli bir çocuğun özellikle-
rini anlamanız, onun davranış sorunlarıyla başa çıkmanız, ona 
çeşitli beceriler kazandırmanız ve onu sosyal yaşama hazırla-
manız için size eşsiz bir fırsat sunuyor. Siz de, portalda yer 
alan modülleri takip ederek, otizmli çocuğunuzun ve ailenizin 
yaşamında çok önemli bir fark yaratabilirsiniz. Portala http://
www.tohumotizmportali.org/anasayfa adresinden kolayca ula-
şılabilir. 

Tohum’un son dönem faaliyetleri hakkında bilgi alabilir 
miyiz?
Bu dönem “Eğitime Uzanan Yol” projemiz ile ilgili oldukça 
yoğun bir süreçteyiz. “Eğitime Uzanan Yol” projesi ile özel 
eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaş-
tırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim 
hizmetlerine kavuşmalarını hedefliyoruz. Gerçekleştirilecek 
uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi 
ve beceri düzeylerinde artış sağlanacak. Bu anlamda öncelikle 
TANAP boru hattı güzergahında bulunan 11 ilden seçilen 33 
formatör, 990 öğretmen ve 1.100 aileye, sonrasında ise bölge 
halkına yönelik geniş kapsamlı otizm farkındalık seminerle-
ri düzenlenecek. Proje, otizm alanında çalışan uzmanlara yol 

“Ailelere ilk önerim, çocuklarında 
gelişimsel bir farklılık gördükleri 

anda profesyonel yardım almaları, 
onu bir çocuk psikiyatristine gö-

türmeleri...”
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gösterici olurken, otizmli çocuk ve aileleri nihai faydalanıcı 
olacak.

2017’de İstanbul’da 18-36 ay/yaş grubunda olan 9 bin ço-
cuk otizm taramasından geçti. “Otizmde Tarama, Tanım-
lama ve Eğitim Modeli’nin geliştirilmesi” projesini biraz 
anlatabilir misiniz?
İstanbul’da Ocak 2017’den 2017 Aralık ayına kadar gönüllü 
aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından Aile Sağlı-
ğı Merkezleri’ne gelen 18-36 aylık toplam 9.010 çocuk otizm 
tarama ölçeği (M-CHAT) yazılımı kullanılarak otizm riski ta-
ramasından geçirildi. Tarama sonunda ilk aşamada 911 çocuk, 
ikinci aşamada 322 çocuk riskli bulundu. Muayenesi yapılan 
234 çocuktan 73 çocuk otizm tanısı aldı. Otizm riski taraması 
İstanbul’da 31 ilçede 127 Aile Sağlık Merkezleri’nden 167 aile 
hekimi, 88 aile sağlık elemanı olmak üzere toplam 255 gönüllü 
tarafından gerçekleştirildi.

Otizm Eylem Planı hakkındaki görüşleriniz neler? 
3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Başbakan Binali Yıldırım 
tarafından kamuoyuna açıklanan ve aynı tarihte resmi gazetede 
yayınlanan “Otizm Eylem Planı”;  Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı önderliğinde sivil toplum kuruluşlarının katkıları ile 
hazırlandı. Plan otizm tanısı konulmuş bireyler ve ailelerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak, yaşam kalitelerini arttırmak ve des-
tek vermek amacıyla 6 bölüm ve toplam 26 karardan oluşu-
yor. Otizm Eylem Planı kapsamında farkındalık çalışmaları ve 
kurumlar arası işbirliğinden, otizmli çocuklar için erken tanı, 
tedavi ve müdahale zinciri kurulmasına, ailelere yönelik hiz-
metlerin geliştirilmesinden, otizmli bireylere yönelik eğitsel 
değerlendirme, özel eğitim, destek eğitim ve rehabilitasyon 

hizmetlerinin geliştirilmesine, istihdam süreçleri ve çalışma 
hayatına katılımlarından, sosyal hizmet, sosyal yardım ve top-
lumsal yaşama katılımları konusunda birçok alanda çok önem-
li adımlar atılacak.

Sivil toplum kuruluşları (STK) ve devlet otizmle ilgili ne 
gibi çalışmalar yapıyor/yapmalı? 
Bu dönem Otizm Eylem Planı devlet tarafındaki en güçlü ko-
numuz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önderliğinde sivil 
toplum kuruluşlarının katkıları ile hazırlanan Otizm Eylem 
Planı, otizm tanısı konulmuş bireyler ve ailelerinin ihtiyaçla-
rını karşılamak, yaşam kalitelerini arttırmak ve destek vermek 
amacıyla 6 bölüm ve toplam 26 karardan oluşuyor. 
Plan kapsamında farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası iş-
birliğinden, otizmli çocuklar için erken tanı, tedavi ve müda-
hale zinciri kurulmasına, ailelere yönelik hizmetlerin gelişti-
rilmesinden, otizmli bireylere yönelik eğitsel değerlendirme, 
özel eğitim, destek eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin ge-
liştirilmesine, istihdam süreçleri ve çalışma hayatına katılımla-
rından, sosyal hizmet, sosyal yardım ve toplumsal yaşama ka-
tılımları konusunda birçok alanda çok önemli adımlar atılacak.
Burada sivil toplum kuruluşlarına düşen en önemli rol ise bu-
nun izlemesini ve takibini yaparak, Otizm Eylem Planı’nda 
yer alan ve hayata geçmesi ile birlikte otizmli çocuklarımız ve 
ailelerinin hayatını değiştirecek olan bu adımların atılmasını 
sağlamak. 
 
öÇEd’i ve e-dergimizi takip ediyor musunuz?
ÖÇED’i ve e-derginizi takip ediyoruz. Bu alana sağladığınız 
katkılar için teşekkür ediyorum.
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İpucu tekniğini yeni becerilerin öğretiminde, unutulan bece-
rilerin hatırlatılmasında ya da yönergelere uymada yaşanan 
zorluklarda kullanıyoruz. İpucu kullanmaktaki amacımız ço-
cuğun/bireyin kendisinden beklenen hedef davranışı göster-
mesine yardımcı olarak pekiştireç alma olasılığını yükseltmek, 
motivasyonunu arttırmak. Özellikle yeni becerilerin öğreti-
minde ipucu kullanmadığımızı düşünelim ve çocuktan/birey-
den repertuarında olmayan yeni bir davranışı/beceriyi göster-
mesini bekleyelim.
Pekiştirecemiz ne kadar güçlü olursa olsun çocuğun/bireyin 
o pekiştireci alma olasılığı yok. Biz pekiştireci ona gösterip 
yönergeyi tekrarladıkça çocuk/birey öfkelenmeye başlar ya da 
kendini kapatması kaçınılmaz olur. Tıpkı size son model ara-
ba anahtarını gösterip, ona sahip olabilmeniz için tek gerekli 
şart olarak sizden yapamayacağınız bir şeyi istemem gibi... 
Araba gerçek ama ona sahip olmak için sizin hiçbir şansınız 
yok. Oysa ipucu kullanarak çocuğa/bireye istediğimiz davra-
nışı göstermesine, dolayısıyla pekiştireci almasına yardımcı 
oluyoruz. 
İpuçları öğretim sürecinde her ne kadar çok önemli olsa da kul-
lanırken dikkat etmemiz gereken noktaları göz ardı etmemek 
gerekiyor. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
- Kullanacağımız ipuçlarını seçerken her zaman en azdan en 
çoğa (least to most) gitmeliyiz. Böylece gereksiz yere çocu-
ğun/bireyin ihtiyacı olandan fazla ipucu vermemiş oluruz. 
Çünkü amacımız olabilen minimum ipucu ile çocuğa/bireye 
yeni beceriyi öğretmek.
- Eğer çalıştığımız çocuk/birey hedef davranışı verdiğiniz ipu-
cu ile 3 seans üst üste olumlu gelişme gösteriyorsa hemen vakit 
kaybetmeden ipucunu silikleştirmeye başlamalıyız. Eğer ipu-
cunu olması gerektiğinden uzun süre kullanırsak,
çocuk/birey ipucuna bağımlı hale gelecektir.
- İpucunu silikleştirmede aşamalı olarak bir alt seviyedeki ipu-

cuna geçmek gerekir. Örneğin, full fiziksel ipucundan kısmi 
fiziksel ipucuna geçmek gibi.
- Yanlışsız öğretim (errorless teaching) yöntemi kullanıyorsak, 
direkt en üst seviyedeki ipucundan/en çoktan en aza (most to 
least) başlamalıyız ki çocuğa/bireye yanlış yapma fırsatı ver-
meyelim.
- Çocuğun/bireyin daha önce öğrendiği fakat kontrollerde 
kaybettiğini gördüğümüz becerileri hatırlatmak için minimum 
ipucunu kullanmalıyız.
- Fiziksel ipucunu kullanırken kullandığımız fiziksel gücün 
çok az olmasına dikkat etmeliyiz. Çünkü çok sıkı tutuğumuz 
zaman çocuğun/bireyin hissettiği sadece bizim uyguladığımız 
basınç olur. Kendisinin herhangi bir insiyatifi olmadan biz onu 
kukla gibi istediğimizi yaptırmış oluruz. Böyle bir durumda 
ipucunu silikleştirme aşamasına gelmemiz uzun sürebilir. Fi-
ziksel ipucundaki amacımız çocuğumuza da performans gös-
terme insiyatifi verirken fiziksel olarak onu yönlendirmek ol-
malı.
- Modelleme ipucunu kullandığımız çocukların göz teması ve 
motor taklit becerilerinin olduğuna emin olmalıyız. Aksi tak-
dirde çocuk/birey modelleme ipucu seviyesinden bağımsız se-
viyeye geçmede zorluk yaşayacaktır. 
- Görsel ipuçların sözel ipuçlara göre daha kolay silikleştiril-
mesine rağmen çalıştığımız çocuğun/bireyin kişisel özellikle-
rini göz önünde bulundurularak ipucu seçimi yapmalıyız.
- Eğer çocukta/bireyde çalıştığımız becerinin alt becerileri 
yoksa ne kadar ipucu verirsek verelim istediğimiz performansı 
göremeyebiliriz.
- Her program için kullanılacak ipuçlarının detaylı olarak 
programda yazılı olması gerekir. Çünkü birden fazla eğitimci/
terapist ile çalışan çocukların/bireylerin aynı beceri için fark-
lı ipuçları ile karşılaşmaları çocuğun performansını olumsuz 
yönde etkileyebilir.

İpuçları öğretim sürecinde çok önemli... 
Peki ipuçlarını kullanırken dikkat 
edilmesi gereken noktalar neler?

iPUcU (PrOmPTıng) kUllanırken
nelere dikkaT edilmeli?
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Başarılı bir hayat istiyoruz çoğumuz... Zeka hayat başarısı 
ile ne kadar ilişkili? 
Zeka, hayat başarısı konusunda orta ve zayıf arasında bir belir-
leyici. Çünkü zeka ile alınan sonuçlar tek başına alınan sonuç-
lardır. Gerçek hayattaki başarı ise başka insanlarla kurulan iş 
birliği sonucunda alınan sonuçlardır. 1921 yılında Stanford’da 
Terman adlı bir psikolog, zekanın hayat başarısı konusunda 
temel endikatör olduğunu düşünüp Terman testini geliştiriyor. 
1910 doğumlu çocukları 3 aşamalı bir taramadan geçirip 1534 

öğrenci seçiyor ve bu insanlar ölümlerine kadar izleniyor. Ken-
disi 40’lı yılların sonunda vefat ediyor ama ondan sonra gelen 
ekipler bu kişileri izlemeye devam ediyorlar. Yani ortada 80 
yıllık, inanılmaz ayrıntılı bir veri var. Bilgisayarın olmadığı 
dönemde, her yıl bu insanlarla bir şekilde temas kuruluyor ve 
evlerindeki kitap sayısından hobilerine kadar her şey araştır-
mada yer alıyor. Dolayısıyla evlilikleri dahil, dini inançları da-
hil, ritüelleri uygulama ayrıntılarına kadar her şey orada var. 
Terman’ın iddiasına göre bu grup Amerika’yı gelecekte yöne-

acar BalTaŞ’Tan 
anne-BaBalar için ileTiŞim 

Önerileri
Psikolog, akademisyen, eğitimci, yazar ve yönetim danışmanı Prof. Dr. Acar 

Baltaş, en çok yıpratılmış olan kavramlardan birinin iletişim kavramı olduğunu 
söylüyor ve ilişkilerde bağ kurmanın önemini vurguluyor. Kendisiyle 

evliliklerdeki sorunlardan çocuklara sorumluluk vermenin önemine kadar 
hayatın içinden birçok konuyu konuştuk.

SÖYLEŞİ
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tecek olan insanlar... Ama hiç öyle bir şey olmuyor... Nobel 
alanlar bu insanların arasından çıkacak. Hiç öyle bir şey ol-
muyor... Sadece bu gruba önce seçilip sonra elenenlerden biri 
Nobel’e bir aday oluyor o kadar. Bir kişi Oscar alıyor, o da 
teknik dallarda. Bu insanların çok büyük çoğunluğu orta sınıf 
beyaz yakalı Amerikan toplumunun bir üyesi olarak orta halli 
bir hayat sürdürüyorlar. Bazıları apartman yöneticiliği yapıyor, 
vatman olanlar var, kamyon şoförü olanlar var. Dolayısıyla ha-
yatlarının bir döneminde üstün zekalı olarak tanımlanmış olan 
bu çocukların hiçbir kayda değer başarısı yok. 
 
Zeka tek başına yeterli değil yani... 
Zeka, eğer çevresindeki ekosistem tarafından desteklenirse, 
daha önemlisi insanlarla ilişki yetkinliğiyle desteklenirse, o 
zaman yapabileceğinin azamisi çıkıyor. Bu da daha çok sor-
mak ve dinlemek, insanlara kendini ifade edebilmeye imkan 
vermekle ilgili. 

Okuldaki çocukların bir kısmına “siz üstün zekalısınız” 
denilip başka bir sınıfa alındıklarında başarı oranlarının 
arttığına dair çalışmalar da var... 
Bu söylediğiniz araştırmanın yüzlercesi, binlercesi başka alan-
larda da yapılmıştır. Rosenthal etkisi denir. Araştırmanın ori-
jinal halinde öğretmenlere “Sınıfınızdaki bu 4 öğrenci üstün 
zekalı ama bunu kendilerine söylemeyin, anne-babalarına da 
söylemeyin” denmiştir. Sene sonunda çocukların eğitim başa-
rısının yükseldiği görülmüştür. Bu, kendini doğrulayan keha-
net diye de adlandırılan bir kavramın çıkmasına yol açmıştır 
gelişim psikolojisinde. İnsanlardan beklentiniz neyse onlar o 
beklentiye uygun karşılık verirler. Goethe bunu bundan 150 yıl 
evvel söylemiştir, Bernard Shaw’ın “Bir Kadın Yarattım”ın-
daki ana tema da budur. Bir kadına fahişe gibi davranırsanız 
fahişe olur, hanımefendi gibi davranırsanız hanımefendi olur. 
Bilimin bunu teşhis etmesinden çok daha önce felsefe ve sanat 
zaten teşhis etmiş... Çıtayı nereye koyuyoruz, buradaki ince-
lik orada. Her konuda olduğu gibi çıtayı çocuğumuzun ya da 
karşımızdakini sınırlarını tanıyarak, onun zorlanarak da olsa 
ulaşabileceği noktaya koyuyorsak, o noktaya ulaşıyorlar. Çıta-
yı kendi hayallerimize uygun bir yere koyuyorsak da tam tersi, 
kendilerini yetersiz hissediyorlar, kendilerine değer verenleri 
hayal kırıklığına uğrattıklarını düşünüyorlar, başarısız hissedi-
yorlar, dolayısıyla yapabileceklerini de yapamıyorlar. 
 

“Hayalini yorganına göre Uzat” kitabınız tam da bunu an-
latıyor değil mi? 
Ben diyorum ki, olgun anne-babalar, ehil öğretmenler ve  bilge 
yöneticiler fark etseler de, fark etmeseler de bahçıvanları taklit 
ederler. Bahçıvan ne yapar? Bir kere toprağı hazırlar. Sonra 
uygun tohumları, fidanı diker. Can suyunu verir. Gübreler, ha-

valandırır, ilaçlar. Gerektiği yerde da destek olur. Gelişi güzel 
kıyaslamaz. “Menekşeye bak da dikenlerinden utan” demez 
kaktüse. Doğalarını kabul eder. “Bir an evvel çiçeğini ver, 
meyveni ver” demez. Sabreder. Ve nihayetinde de “Bugünün 
kontenjanı bu kadar su” diye de sulamaz. Her birine ihtiyacı 
kadar su verir. 
Biz buna genelleyerek değil, özelleştirerek ve kişiselleştirerek 
yaklaşmak diyoruz. Dolayısıyla olgun anne-babalar, ehil eğit-
menler ve bilge yöneticiler fark etseler de etmeseler de bah-
çıvanları taklit ederler. Ve her bir insanın karşısındaki kişinin 
biricik özelliğini fark edecek şekilde yaklaşırlar. Böylece de 
onların potansiyelini ortaya çıkartmasına yardımcı olurlar. Eği-
timli anne-baba olmak, iyi çocuk yetiştirmek için orta derecede 
bir belirleyicidir. 

İyi çocuk yetiştirmek nedir?
İyi çocuk yetiştirmekteki kriter, potansiyelini hayata yansıta-
bilen çocuk yetiştirmektir. Kendini doğrulayan kehanet ya da 
Pygmalion etkisi, ne dersek diyelim adına, mesela karşımızda-
kinin potansiyelini görüp, ona göre bir hedef koymakla ilgili 
bir şey. Bu da dinamik bir süreçtir. İkincisi de kendini fark et-
mek, kendi beklentilerini fark edip bunu karşı tarafa projekte 
etmemek...

Aileler bu konuda zorlanabiliyor. Hem yeni nesil çocuklar-
la iletişim kurmak eski zamanlardaki gibi değil... Bu an-
lamda neler önerebilirsiniz?
En çok yıpratılmış olan kavramlardan biri iletişim kavramı. 
Hangi şirkete gitseniz “bizim şirkette iletişim sorunu var” 
deniliyor, hangi eve girseniz ailede iletişim sorunu var. Aslın-
da iletişim sorunu zannedilenlerin büyük çoğu iletişim değil, 
ilişki sorunudur. İş ortamında bir departman öbür departmanı 
aslında önemsiz bir iş yapıyor gibi görürse, iletişim teknikleri-
ni öğreterek bu aradaki sorunu sadece biraz hafifletebilirsiniz. 
Dillerine dikkat ederler ama o kadar. Yine biri diğerini “bun-
lar ne yapıyor ki, esas işi biz yapıyoruz” gibi görür. Aynı şey 
aile ortamı için de geçerli. Erkek kadını ikinci sınıf görüyorsa, 
siz istediğiniz kadar iletişim eğitimi verin. Ona dediğimi nasıl 
dövmeden sövmeden yaptırabilirim noktası sorunları biraz ha-
fifletir. Diline, tarzına dikkat ederek sorunları biraz hafifletir 
ama problemi çözmez. Dolayısıyla bir kere birinci adım ile-
tişim, ikinci adım ilişki ama sizin sorunuzun cevabı onun bir 
adım ötesinde... Bağ kurmak gerekiyor. Bağ kurmak, ilişkinin 
de bir adım ötesi. İngilizcelerini  tanımlarsak daha kolay olur. 
İletişimin İngilizcesi communication, ilişkinin İngilizcesi re-
lation, bağ kurmanın İngilizcesi connection. Connection için 
ne gerekiyor? Karşı tarafla bir şeyi paylaşmanız gerekiyor. “O 
saçmalıkla ne uğraşıyorsun?” dediğiniz zaman, onu ne kadar 
yumuşak ve ne kadar iyi bir iletişim tarzıyla söylerseniz söy-
leyin “yine mi bununla vakit geçiriyorsun?” dediğiniz zaman 
bağ kuramıyorsunuz.

“Olgun anne-babalar, 
ehil öğretmenler ve  bilge 
yöneticiler fark etseler de, 
fark etmeseler de bahçı-
vanları taklit ederler.”

“İyi çocuk yetiştirmekteki 
kriter, potansiyelini hayata 

yansıtabilen çocuk 
yetiştirmektir.”



MART - NİSAN 2018 | ÖÇED | 22

Bunu nasıl yapmak gerekiyor? Bu hepimizin sorunu...
Bu, temiz su içmek ve mikroplu su içmek gibi. Çocuğunuza 
örnek olmanız hijyendir. Temiz su içersiniz sağlıklı olmazsı-
nız, sağlığınıza sağlık katmazsınız ama sağlığınızı korursunuz 
ama mikroplu su içerseniz hastalanırsınız. Örnek olduğunuz 
zaman da öyle. Örnek olduğunuz zaman da bunun iletişimini 
yapmak ve hatta bunu çocuğa fark ettirmek, yaptırmak önem-
li... “Ver bir de ben dinleyeyim şu gitaristi” demek mesela.  
Metal müzik olabilir, sevmiyor olabilirsiniz, ama “şu gitarist 
yaman bir adam” dediğinizde zaten çocuğunuz onun hayat hi-
kayesini anlatmaya başlayacak. Ondan sonraki adımda “Be-
nim de müziğini çok takdir ettiğim bir sanatçı var. Dinlemek 
ister misin?” dediğiniz zaman bağ kurmuş oluyorsunuz. Bura-
da onunla beraber keşfetmek var. Ben ona ait bir şeyi keşfe-
diyorum, onun da bana ait olan bir şeyi keşfetmesi için istek 
duymasını sağlıyorum. Yan yana ortak heyecan veren bir şeye 
bakmamız lazım. 

Kırsal kesimde yaşayan çocuk zaten hayatın içinde. Zaten 
sorumluk alıyor... Ama şehir hayatında çoğunlukla sorum-
luluk almaktan uzak. Bu konuda neler önerirsiniz? 
Ailenin hayatı içinde yer alan her konuda çocuğun yaşına göre 
bir görevi olmalı ve bunu yaptığı için de ödüllendirilmemeli. 
Çocuk bunu yaptığından ötürü kendini iyi hissetmeli, o işi yap-
maktan zevk aldığı için değil. Ne kadarımız vaktimizi sadece 
yapmaktan zevk aldığımız işlerle geçiriyoruz ki? Psikolojiyi 
kendine iş edinen insanların haz dünyasını besleyen mesajları 
var. Gerçekte psikolojiyi bilmeyen, psikoloji eğitimi almamış 
ama psikolojiyi kendine iş edinmiş bir sürü insan var. Sağdan 
soldan bir şekilde kendini kişisel gelişim uzmanı olarak tayin 
etmiş (nereden alınıyor bu uzmanlıklar bilmiyorum, kimse de 
bilmiyor) kişiler yüreğinin sesini dinle, yaptığın işi sev diyor-
lar... Bir sürü işi sevmeden yapıyoruz. Her dersi severek çalış-
manız mümkün mü? Hazzını erteleyebilmek hayat başarısıyla 
ilgili en önemli destekleyicidir. Çocuğun aile hayatına yaptığı 
katkıları ailenin hayatını kolaylaştırmak için ve ailenin bir üye-
si olmasından kaynaklanan bir görev olarak yapması, bundan 
da gocunmaması gerekir. Ben geniş topluluklarla sık sık bir 
araya geliyorum. İnsanlara anlattırıyorum, köyden kasabadan 
yetişen insanlara... “Nefret ederdim hayvanları çıkartmaktan” 
diyor kimisi, kimisi de “büyük zevk alırdım, hiç düşünmezdim 
o benim görevimdi” diyor. Dönüp baktığınız zaman o insan-
ların sorumluluk duyguları çok yüksek. Kendi iş ortamlarında 
da, aile hayatlarında da... Bizim iş ortağımız var Hogan’lar. 

Bunlar dünyanın en büyük bilimsel ticari test kuruluşu, bizim 
de kişisel dostumuz. Diyor ki niye Tulsada’sınız? Tulsa Ameri-
ka’da küçük bir şehir, saat beşte sokakta kimse yok. “Ne işiniz 
var orada?” diyoruz “İnsan bulmak o kadar kolay ki! Buranın 
okumuş çocukları bizde çalışıyor. Hepsi sorumluluk duygusu 
en üst düzeyde, kendini buraya ait hisseden, nitelikli insan gü-
cüyle çalışıyoruz.” diyorlar. 

Para kazanmak zorunda olmak, gün içinde karşımıza çı-
kan zorluklar... Herkes mutluluğun peşinde ama bunlar 
mutlu olmayı zorlaştırıyor bazen. Mutluluk için önerile-
riniz neler? örneğin “herkesin kendine sorması gereken 
sorular” dedikleriniz var mı? 
Ben insanları anlamanın ve onlarla daha iyi ilişki kurmanın 
geleneksel kategorize edilebilecek yollarının dışında iki, üç 
tane şeyin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bunlardan birin-
cisi insanın bilimsel açıdan kişiliğini bilmesi. Kişiliği bilimsel 
açıdan bilirse kendi kişiliğinin nereye oturduğunu bilir, aslında 
kriterleri verseniz herkes kendi kişiliğini doğruya yakın dere-
cede tanımlayabilir. Ancak buradaki kritik nokta şu, bu özellik-
lerin kendine kazandırdığını bilir ama bu özelliklerin kendine 
kaybettirdiklerini bilmez. Dolayısıyla kişiliği bilmek, sahip ol-
duğu özelliklerin avantaj sağlarken bazı yerlerde de dezavantaj 
sağladığını bilmesine imkan sağlar. Bu diğer insanlarla kur-
duğu ilişkileri geliştirir. Niye karşısındaki insanın yapmadığı, 
yapamadığı bazı şeylerin kendine inat, istemediği için, gibi 
olmayıp onun doğasından kaynaklandığını anlar. Biraz evvel 
bahçıvan örneğinde verdiğim gibi. Zaten birçok konu karşınız-
daki insanı bir bütün olarak kabul ettiğiniz zaman daha kolay 

çözülür hale geliyor. Kişiliği bilmek, anlamak, kendi kişili-
ğini anlamak, tanımak... Ama bunu bilimsel bir perspektiften 
söylüyorum. İkincisi değerlerini fark etmek... Değerlerimiz 
inançlarımızla davranışlarımız arasındaki köprü... Fark etmi-
yoruz değerlerimizi. İnançlarımız temel kabullerimiz. Bazı-
ları sözlü dile getirilmiş, bazıları getirilmemiş. Davranışları-
mız bunun sonucu... İnsanlara “Beş temel değeriniz nedir?” 
diye sorduğunuz zaman doğruluk, dürüstlük bağlamında 
bir şey mutlaka ön sıralarda yer alır. Ama insanlar doğru ve 
dürüst olmayan birçok eylemde bulunur. Tanımladığımız 
değerlere sahip olup olmadığımız, o değerler konusunda sı-
nandığımızda ortaya çıkar. Ne bedel ödedik veya ne bedel 
ödemeyi göze aldık? Eğer değerlerimizi bilirsek bizi motive 
edecek şeyleri de biliriz. Karşımızdaki insanın bizden farklı 
davranmasına yol açanın da ne olduğunu anlayabiliriz, öbür 
türlü kendi perspektifimizden bakarız. Yargılamamayı başa-
rabilirsek birçok açıdan daha objektif olabiliriz. Dolayısıyla 

“Ailenin hayatı içinde yer 
alan her konuda çocuğun 
yaşına göre bir görevi ol-
malı ve bunu yaptığı için 
de ödüllendirilmemeli.”
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anda kalmak dediğimiz şey buna hizmet ediyorsa tamam, yet-
miyorsa felsefi kavram olarak sadece bu işlere meraklı insan-
ların dilinde gezer durur ama hayata yansımaz. 

Aynı şey evlilikler için de geçerli... 
Çiftler 4-5 tane soruyu samimi olarak konuşmalılar, hatta ya-
zıya dökmeliler. Üçer satırda da olsa. Değerler bunlardan bir 
tanesi... Hangi davranış önde gelecek? İkincisi cinsellikten ne 
anlıyorsun, sadakatten ne anlıyorsun? Kadın-erkek rolünden 
ne anlıyorsun? İnsanlar bu sorulara samimiyetle cevap verirse, 
“o zaman ben hangi eylemimle ilgili eşime bilgi vereceğim, 
hangi eylemimle ilgili bu bilgiye ihtiyaç yok” bunlar daha ön-
ceden konuşulmuş olur. İnsanlar değerlerinin ne olduklarını 
bilmeden bir araya geldiklerinde, sadece duygusal ve cinsel 
çekim sebebiyle bir araya geliyorlar, o duygusal ve cinsel çe-
kim bitince de doğal olarak sonlanıyor. Çünkü her durum bir 
karara dönüşüyor. 

Aslında engelli çocuk ailelerinin boşanma oranının çok 
yüksek olması veya evliliklerinde sorun yaşamaları da bu 
yüzden. değerler tamamen alt üst olabiliyor... 
Çocuk aile hayatında ciddi bir strestir. Çok mutlu bir olay gibi 
gözükür ama bu madalyonun parlak yüzüdür. Çünkü sonun-
da bütünüyle sosyal baskılardan kurtulup gecesini gündüzünü 
planlayabilecek, bir arada zaman geçirecek iki genç insanın 
hayatına bir küçücük canlı gelir ve bütün hayatın akışı değişir.  
Evin mahremiyeti kalmaz, giren çıkan belli olmaz. Kayınpe-
der kayınvalide evde, yatak odasının kapısını açan içeriyi girer, 
dur demeye kalmadan... Dolayısıyla çocuk ciddi bir strestir ve 
çiftler arasındaki ilişkinin, bağın parlaklığını matlaştırır. Kadın 
cinsellikten kopar, hormonları bambaşka bir yere gider. Erkek 
öyle mi olsun, haz dünyasına mı gitsin etrafında uzun saçlı siv-
ri topuklu kadınlar falan... Kadının dünyasıyla erkeğin dünyası 
bambaşka oluyor. Şimdi normal bir ailede durum bu, sizin mu-
hatabınız olan ailelerde bunun karekökü. Onun için tarafların 
çok sıkı durması gerekir ve genellikle erkekler su koy verir. 
Zaten eşinden ayrılan erkeğin çocuğuyla bağı çok az sıcaklıkla 
devam eder. Sorumluluk duygusu yüksekse görevlerini yerine 
getirir sorumluluk duygusu yüksek değilse zaten mümkün ol-
duğu kadar o görevlerden de kaçar. 

Engelli çocuğu olan veya çocuğu farklı gelişim tanısı almış 
annelere bir mesaj verebilir misiniz? 
Yaşadığımız her acı bizi olgunlaştırır. Bu bir sınav. Hayat bir 
sınav anlamında değil. Metafizik bir mesaj anlamında değil 
ama çocuklarımıza lanet ederek yaşarsak elimizdeki  hayatı da 
kaçırıyoruz bu bir. Yaşadıklarımıza lanet ederek yaşadığımız 
zaman oradan elde edebileceğimiz dersleri, o fırsatı kaçırıyo-
ruz. Onun için bunların her biri gelişme yolunda bir fırsattır. 
Değiştiremeyeceğiniz şeyleri kabullenmek, değiştirebilece-

ğinizi değiştirmek, değiştirebileceklerimiz ve değiştiremeye-
ceklerimiz arasındakileri fark etmek... Bu zeka diye çevriliyor 
ama zekayla alakası yok, bu sağduyu. Belki bugün duygusal 
zeka denilen şeye işaret ediyor. Anneler açısından da bunun 
kendi kişiliklerini ve değerlerinin sınandığı bir sınav olarak 
görüp, bundan ne kazanabilirim’e bakmak... Çünkü en zor du-
rumda dahi, sorulacak en temel soru “Şu anda iyi olan ne?” 
sorusudur. “Şu anda iyi olan ne?” diye sorduğunuzda haline 
şükret, beterin beteri var mesajı çıkmaz. Bunu değiştirmek, 
olduğundan daha iyi kılmak istiyorsanız elinizdekilere, sahip 
olduklarınıza bakmak durumundasınız. Bilmiyorum bu soru-
nuza cevap oldu mu? “Hayat karşısındaki talihinizi genel ola-
rak değerlendirin ve kendinize 1 ile 7 arasında bir not verin, ne 
kadar talihlisiniz?” dediğinizde, insanlar 4 ile 5 arasında., yeni 
evliler bazen 6 falan diyorlar ama genellikle 4 ile beş arasında 
puan veriyorlar. Sonra 7-8 madde sayıyorum: “İçinde yetiştiği-
niz aile, sağlığınız, eğitiminiz, işiniz, eşiniz, çocuklarınız, dış 
görünüşünüz her birine 7 üzerinden not verin” diyorum. Dai-
ma ilk başta kendilerine verdikleri nottan daha yüksek bir şeye 
ulaşıyorlar. Dolayısıyla insanlar çok kere ellerindekini, sahip 
olduklarını düşünmüyorlar. Zor da olsa bu, bunun arkasındaki 
önemli faktörlerden biri insanların iyi bir hayatı, sorun olma-
yan bir hayat olarak görmeleri. “Aman ne olur çocuklarımız 
bizim yaşadığımız zorlukları yaşamasın”, halbuki siz eğer bir 
şey olduysanız o yaşadığınız zorluklar sayesinde oldunuz. 

öÇEd’e ve diğer STK’lara önerileriniz neler? 
Sivil toplum kuruluşları genel olarak baktığımız zaman top-
lumdaki insiyatifi ve vicdanı temsil eden kuruluşlardır. Vicdan 
aslında ihtiyaç duyanların yanında olmayı gerektirir. Dolayı-
sıyla da bu şekliyle sivil toplum kuruluşları bence Türkiye’de 
vicdanı temsil etmektedirler. Bazen rahatsızlık yaratmaktadır-
lar ve bu rahatsızlık sebebiyle de insanların bir bölümü bunları 
olumsuz gibi de algılıyor olabilir. Aslında insanda vicdan, in-
sana azap vermek için vardır. Doğru ile yanlış olanı ayırıp yan-
lış olanı yapmamak konusunda uyarmak ve azap vermek için 
vardır. Aydınlar da toplumun vicdanıdır. Onlardan da topluma 
azap vermeleri beklenir yani söylediklerini onaylamayabiliriz. 
Sivil toplum kuruluşları farklı alanlarda görev yapıyor olsalar 
da aslında bir yerde toplumun daha iyi yapabileceği şeyler ol-
duğunu göstermek için ışık tutan, kıvılcım  yakan, meşale olan 
kuruluşlardır.

“En zor durumda dahi, 
sorulacak en temel soru 
‘Şu anda iyi olan ne?’

sorusudur.”
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EĞİTİM

Aile eğitimlerine yüksek katılım olması en büyük arzum. Çünkü anne ve 
babalar ne kadar bilgili olursa çocuklar o kadar iyi, eğitimciler o kadar yüksek 

motivasyonlu oluyor. 

aile eğiTimlerini 
eS geçmeYin! Parin YAKUPYAN

ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı
Otizmli Genç Annesi
parin@oced.org.tr
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Her bireyin gelişiminde ailenin payı çok büyükken, farklı ge-
lişen çocuklarda bu pay katlanarak artmaktadır. Aile bilinçli 
olmaz, bilgili olmaz, sağlam duramazsa çocuğun gelişimi ma-
alesef ki sınırlı kalacaktır. Bununla ilgili bilimsel araştırmalar 
da yapılmış ve görülmüştür ki, aile eğitimin içinde olmadığın-
da çocuk isterse haftada 40 saat eğitim alsın, tam bir ilerleme 
mümkün olamıyor.
 
Öçed e-dergi Aralık 2017 sayısında da “Özel Eğitimde Aile-
nin Önemi” konusuna değinmiştim. Çünkü bu benim için çok 
önemli bir konu. Hatta belki de en önemli konu... Aile iyi ola-
cak, sağlıklı olacak, bilgili olacak ve özel eğitimde öğrendik-
lerini hayata taşıyacak... İstikrarlı olacak, “hayır” denmişse bir 
şeye o asla “evet”e dönmeyecek.

Bu ay yine aynı konuyla ilgili ama biraz daha farklı bir me-
saj vermek istiyorum. Üzgün olduğum, üzüntülü olduğum bir 
konu bu...

Algı Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi olarak kuruldu-
ğumuz yıl olan 2007’den bu yana aile eğitimlerinin ne kadar 
önemli olduğunun bilinciyle ve eğitimcilerimizin de katkıla-
rıyla sürekli seminerler düzenliyoruz. Çünkü hep bahsettiğim 
gibi ailenin eğitim hakkında bilinçlenmesini çok çok önem-
siyoruz. Fakat yıllardır biz söylüyor, biz dinliyoruz. Ciddi 
emek ve fedakarlıklarla hazırlanan seminerlerimize/eğitim-
lerimize katılan az sayıda veli olması motivasyonumuzu kı-
rıyor. Her yıl yeniden, “belki bu sefer” diyerek tekrar tekrar 
deniyoruz ama sonuç maalesef hep aynı oluyor. Hafta içi de-
nedik, hafta sonu denedik, akşam denedik sabah denedik, üc-
retsiz denedik, düşük ücretli denedik... Sonuç hep aynı oldu. 

2016-2017 Sonbahar/Kış eğitim dönemimizde ÖÇED’in de 
desteğiyle ve Kültür Bakanlığı iş birliğiyle sertifika vereceği-
mizi duyurduk ve salonumuza sığamadık seminerlerde. Bu kez 
buruk bir mutluluk yaşadık. En azından “çalış-
malarımız yerini buldu” diye düşündük. Eğitim-
ciler, eğitimci adayları ilgiyle dinledi, eğitimci-
lerimiz daha motive oldu, daha heyecanlıydı tüm 
ekip. Çünkü hazırlık yapıp boş salona bir şeyler 
anlatmak kadar umut ve şevk kırıcı başka bir şey 
yok sanıyorum.

Bu yıl yeni aile eğitimi/seminerleri listemizi bir 
türlü oluşturmadım. Bu tarihe kadar hep ertele-
dim. Çünkü ekibimin geçen seneki dolu salon 
motivasyonuna ortak olamadım. Konuların hep-
si birbirinden önemli, eğitimcilerin hepsi mesle-
ğinde deneyimli ve uzman. E, o zaman nedir bu 
bilgiye tokluğumuz? Nedir bu, “bilgi bana gel-
sin, ben gitmeyeyim” düşüncesi? Biri bana anlat-
sın lütfen, çünkü ben ilk dönemlerde nerede eği-
tim varsa koşa koşa giderdim. Kalkıp Bursa’ya 

gitmişliğim vardır iki kelime fazla öğrenmek için...

Unutmayın, bizlerin/eğitimcilerin elinde sihirli değnek yok. 
Başaracak olan siz velilersiniz. Siz iyi olmazsanız çocuklarınız 
da olamaz ki. Siz ne kadar bilgili olursanız çocuklarınız o ka-
dar iyi, eğitimcileriniz o kadar motive olur...
 
Bu, tek bir aileye ithafen yazılmış bir yazı değil. Elbette pek 
çok ailemizin haklı sebepleri ve açıklamaları vardır katılım 
göstermemelerinde. Pek çoğunuz yolun başını çoktan aşmış 
ailelersiniz. Benim sözüm aslında daha yenilere, yolun başın-
dakilere, zamanı ve fırsatı olup gelmeyenlere... Her seminere, 
her eğitime katılacak hali yok kimsenin... Bekleme salonunda 
oturup eğitime katılmayanlar, “hocamıza sorduğumuzda nasıl-
sa anlatır” diyenler de oluyor. Herkesin şartı, imkanı, ortamı 
farklı kabul ediyorum. Ama bu bilgiler gerçekten büyük emek-
lerle hazırlanıyor ve ben daha çok anne katılsın ve bilgilensin 
istiyorum. 

Bardağın dolu tarafından baktığımda geçen yıl yeni eğitim-
cilerin veya eğitimci adaylarının katıldığı seminerlerimizde 
gerçekten çok güzel paylaşımlar da oldu. Mesleğe adım ata-
cak eğitimcilere bir şeyler öğretebilmek gerçekten de gü-
zeldi aslında... Emeklerimiz bir şekilde karşılık da buldu. 
“Ailelerimiz neden daha fazla yararlanmıyor” duygusallığı 
biraz benimkisi. Özgürlüğünü yitirmiş, kendi özbenliğinin 
ihtiyaçlarını gideremeyen, evladını bir dakika bırakamayan, 
bağımlı olmanın yıkıntısı içinde olan velilerime de bir duy-
gu yükü, bir sitem eklemek de istemem ayrıca. Bir ekmek 
almaya gidecek özgürlüğü olmayan insanlara maalesef dev-
rim niteliğinde çözümler gerektiğini de gayet iyi biliyorum. 

Özetleyecek olursam eğitimlerimize daha fazla ailenin katıl-
ması en büyük arzum. Her bilgilenen ailenin çocuğu daha fazla 
ilerleyecektir, inanın bana...

“Siz ne kadar bilgili olursanız 
çocuklarınız o kadar iyi, eğitim-
cileriniz o kadar motive olur...”

“Bizlerin/eğitimcilerin elinde 
sihirli değnek yok. Başaracak 

olan siz velilersiniz.”
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Zeynep BAYSAL

Çocuk Gelişimi ve Eğitmeni
ABA Terapisti

zeynep@algiozelegitim.com

UZMAN GÖRÜŞÜ

Otizm Spektrum Bozukluğu içerisinde bulunan çocukların el-
göz koordinasyonlarını sağlamakta güçlük çektiklerini sıklıkla 
gözlemliyoruz. Bu çocuklara eğitime ilk başladıklarında ağır-
lıklı olarak el-göz koordinasyon çalışmaları yapılmaktadır. Ve 
bu alanda başarıya ulaşmalarının epeyce uzun bir yol aldığı 
görülmektedir. Buradan yola çıkarak ebeveynlere bu konuda 
görev ve sorumluluklar verilmesi çok yerinde bir yaklaşım ola-
caktır. 

Eğitimci aileyi bu konuda bilgilendirmeli ve çocukların el-göz 
koordinasyonlarını geliştirici etkinlik önerilerinde bulunmalı-
dır. Öğretmen ve ailenin iş birliğinin çocuğun gelişimindeki 
rolü oldukça büyüktür. Aileler eğitimcileriyle ilişkilerini sıkı 
tutmalı, çekinmeden her konuda soru sorabilmelidir. İş birliği 
çerçevesinde yapılan çalışmaların daha kısa sürede olumlu so-
nuçlara ulaştığını bilmekteyiz.
 
Ev etkinlikleri bu doğrultuda oldukça önem arz etmektedir. 
Yazımın başında da belirttiğim gibi bizler yeni bir çocukla ça-
lışmaya başlarken birçok şey gibi el-göz koordinasyon duru-
munu değerlendiriyoruz. Ve çalışma programımızda çocukla-
rın bu yönünü geliştirici programlara sık sık yer veriyoruz. Bu 
noktada da aile desteğinin de işin içine girmesinin gerektiğini 
düşünüyorum. Bununla ilgili olarak aşağıdaki önerilerimi evde 
çocuğunuza rahatlıkla uygulayabilirsiniz.
 
* İşaret parmağını kullanarak farklı yüzeyler üzerinden geçme 
(Tırtıklı, kaygan, silikonlu, pürüzlü, mat, tüylü yüzeye dokun-
ma gibi)
* Kalemle şekillerin üzerinden geçme (Önce basit geometrik 

şekiller sonrasında hayvan, sebze-meyve, nesne resimlerinin 
üzerinden geçme gibi...) Bu çalışma için kaynak olarak okul 
öncesi kitapları tercih edebilirsiniz
* Çeşitli boyama çalışmaları
* Çocuğun sevdiği oyuncakları kullanarak odanın bir ucundan 
diğer ucuna emekleyerek taşımak, koşarak taşımak veya bir 
kutuda bunları toplamak gibi bedenini kullanarak oyunlar oy-
nama (Emekleyerek, yürüyerek ya da koşarak nesne taşıma, 
nesne eşleme çalışmaları ya da top atma, ip atlama, potaya bas-
ket atma çalışmaları)
* En az iki farklı nesnenin karışık olarak bulunduğu bir kaptan 
bu nesneleri gruplandırarak ayırma (Mercimek ve şekerleme-
nin bulunduğu kaplardan mercimek ve şekerlemeleri ayırma)
* İnce motor faaliyetleri çalışmaları (Mandal açıp kapama, 
küpleri kutuların içine atma, köpük kutulara pipetleri geçirme, 
ipe boncuk dizme, mantar çivi çalışmaları)
* Parmak kuklalarıyla yapılan müzikli çalışmalar (Şarkı söy-
lerken kukla kullanımı hem kukla kullanma becerisine etki 
edecek hem de yaratıcılığına büyük katkı sağlayacaktır)
*Makasla kağıt kesme (Çocuğun gelişim durumu ve yaşına 
göre etkinliği çeşitlendirebilirsiniz)
*Puzzle çalışmaları (3, 6, 8,1 2, 15 parçalı puzzle çalışmaları) 
* Özbakım çalışmaları (Bağcık bağlama, düğme ilikleme, ço-
rap/ayakkabı giyme ve çıkarma, kaşık çatal kullanımı)
 
 
Yukarıda sıralamış olduğum çalışmaları çocuğunuzun ilgi ve 
ihtiyaçlarını, yaş ve gelişim düzeylerini göz önünde bulundu-
rarak yapmaya çalışınız. Bol eğlenceli vakitler.

 Evde yapabileceğiniz etkinliklerle 
çocuğunuzun el-göz koordinasyonu-
nun gelişimini destekleyebilirsiniz.

aileler için ev çalıŞma 
Önerileri
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SÖYLEŞİ

“aile-Hekim-ÖZel eğiTim 
iŞ Birliği Önemli”

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Veli Kurt ile otizm tanısını, ailelerin 
dikkat etmesi gerekenleri ve alınabilecek destekleri konuştuk.

Farklı gelişen çocuk sayısındaki artışı neye bağlıyorsunuz? 
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite için konuşursak bunların son 
zamanlarda daha fazla görülüyormuş gibi olmasının nedeni 
beklentiler, tanınırlığın artması, alanda çalışan uzman sayısının 
fazla olması ve modern şehir hayatı... Eskiden hiperaktivitesi 
olan enerjik çocuklar köy ya da mahalle ortamında dışarı çıka-
rak, oynayarak, bisiklete binerek bir şekilde enerjisini atıyordu 
ve çok fazla göze batmıyordu. Şimdi ise çocuklar sabahtan ak-
şama kadar okuldalar, yapılandırılmış bir ortam içiresindeler 
ve dört duvar arasında sıkışmış durumdalar. Dolayısıyla ener-
jileri de çok daha fazla göze batıyor. Bu açıdan aslında göreceli 
bir artış var. Otizmle ilgili ise şunu söyleyebilirim, ilk asistan-
lık yıllarımı düşündüğümde nadiren otizm tanısı koyuyorduk, 
şu an ise neredeyse her gün bir çocuğa tanı koyuyoruz. Eskiden 
dört-beş yaşında tanı konurken, şu anda bir-bir buçuk yaşın-
da çocuklar tanı alıyor. Burada ailelerin duyarlılığının artmış 
olmasının yanında çocukların erken dönemde olumsuz uya-

rana maruz kalmasının da etkileri de konuşuluyor. Teknolojik 
aletlerin kullanımı yaygınlaştı, aile yapıları küçüldü. Eskiden 
20’li yaşlarda anne-baba olunurken şu anda bu, 30’lu yaşlara 
çıktı. Belki çok birebir bilimsel veri değil ama ben muhakkak 
beslenmenin de etkili olduğunu düşünüyorum. Şu anda 60 ço-
cuktan neredeyse birinde otizm var. Otizm Spektrum Bozuk-
luğu tanı kriteri olarak biraz daha genişledi. Şu anda ucundan 
köşesinden belirtiler olsa bile bu şekilde değerlendirip tanı ko-
yuyoruz. Özellikle küçük yaş grubundaki tanılarda bunun da 
getirmiş olduğu bir artış var. Dolayısıyla sınıflamayı ne kadar 
geniş tutarsak tanı alan kişi de o kadar artmış oluyor. 

Aileler erken teşhis için nelere dikkat etmeliler?
Ben annelere hep şöyle bir soru soruyorum: “Çocuğumda bir 
farklılık var demeye ne zaman başladınız?” Gördüğüm ka-
darıyla 14 ile 18. aylarda bir şüphe fark edilmiş oluyor ama 
bundan sonra doktor sürecine geçişte ortalama altı aylık bir 
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gecikme oluyor. Burada şüpheye ‘konduramama’ durumu eş-
lik ediyor. Anne ve babalar internette “konuşamıyor, iletişim 
kurmuyor, dönüp bakmıyor” diye araştırdıklarında karşılarına 
otizm çıkıyor. Sonrasında biraz etrafa soruyorlar, “erkek çocuk 
geç konuşur, benim oğlum da böyleydi” gibi söylemler tanı 
konulmasını geciktiriyor. 
 
doktorun “çocuğunuzda otizm var” demesi ailede bir trav-
ma yaratabiliyor... 
Anneler için otizm gerçekten çok ciddi bir durum ve ne kadar 
erken dönemde tanı koyarsak, ne kadar erken dönemde eği-
time başlatırsak beklentimiz o kadar yüksek. Türk toplumu 
biraz duygusal bir toplum. Eğer otizmin ciddiyetini anlatmaz-
sak, doktor “bir şey yok” dedi diye düşünüyorlar, bu da bazen 
gecikmeye neden oluyor. Ama bir anda “Sizin çocuğunuz da 
otizm var” dendiğinde de aile gerçekten bir travmaya uğruyor. 

Bunu da ben normal görüyorum. Genelde eğer aile bu şüpheyle 
gelmişse, konuyla ilgili araştırmalar yapmış oluyor ve o duy-
gusallık çok etkiliyor. Dolayısıyla aileler tekrar bir araştırma 
ihtiyacına giriyorlar. Aileye Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı 
söylenirken süreç anlatılmalı, belirtilerinden, eğitim modelle-
rinden bahsederek süreç birlikte yönetilmeli... Bunu sağlarsak 
o zaman çok başarılı oluyoruz. Çünkü ne kadar erken dönemde 
tanı konulursa, aile kabullenirse ve uygun eğitimler alınırsa sü-
reç o kadar hızlı bir şekilde toparlanıyor. 
 
Tanı kondu, aile kabullendi... Bundan sonra eğitim ve sağ-
lık anlamında nasıl bir harita çizilmesi gerekiyor? 
Otizm tanısı konduğunda “eğer çocuk ilaç kullanacaksa he-
kime ihtiyaç var, ilaç kullanılmayacaksa hekime ihtiyaç yok” 
gibi bir algı var. Ben ailelere her zaman şunu söylüyorum: “Biz 

sadece ilaç kullanmak adına çocuğunuzu takip etmiyoruz.” 
Eğer Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı konmuşsa hekimin ço-
cuğu uzun süreli takip etmesi gerekir. Çocuk ne zaman eğitim 
almalı, ne zaman bir kreş desteğinden faydalanmalı, ne zaman 
bir konuşma terapisti ile çalışılmalı, kreş ortamı nasıl olmalı, 
evde hangi düzenlemelerin yapılması gerekiyor? Tüm bunla-
rın periyodik olarak bir hekimin kontrolünde olması gerekiyor. 
“Tanı koydum, başınızın çaresine bakın” demek aileye yapıla-
bilecek en büyük kötülük. Hekimin bir koordinatör gibi görev 
yapması gerekiyor. 
Tanıya eşlik edebilecek başka sorunlar var mı, yok mu, bunu 
görmek için öncelikle nörolojik inceleme istiyoruz. Eğer ko-
nuşmuyorsa bir işitme testi yapılmasını istiyoruz, şüphelendi-
ğimiz başka durumlar varsa onların taramasını istiyoruz. Ben 
sonrasında da hiç zaman kaybetmeden uygun kurum araştır-
ması için referans olabileceğim merkezlere yönlendiriyorum. 

Piyasada bu tarz çocuklarla çalışan birçok kurum var ve aile-
lerde kafa karışıklığı oluyor. Dolayısıyla her söylenene inanıp 
paralarını verebiliyor. Bu maddi olarak uzun ve aileyi çok yıp-
ratabilecek bir süreç. Öncelikle uygun bir eğitim merkezi bul-
mak gerekiyor. Eğitime başladıktan sonra çocuktaki değişimi 
takip etmek adına ben herhangi bir ilaç kullanmıyorsa çocuk-
ları üç ay arayla görüyorum. Bu noktada çocuğun ihtiyaçlarına 
göre planlama yapıyoruz. Her çocuk için hedefler konması ve 
aile ile bu hedeflerin paylaşılması da önemli. Örneğin bir yıllık 
takibi düşünürseniz, bir yıllık bir süreçte hem bilimsel verilerle 
hem klinik tecrübelerle çocukla ilgili beklentiler neler? Bunla-
rın aileyle paylaşılmasını önemsiyorum. Çünkü aile gelecekte 
kendilerini neyin beklediğini bilmek istiyor.  İlk görüşmede en 
sık sorulan sorular da bunlar oluyor: “Konuşur mu, ne kadar 
değişir?” Bunları aile ile konuşmak faydalı olur. 
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 Aile çevreden ne gibi destekler almalı? 
Öncelikle annenin güçlendirilmesi önemli. Eğer annenin ruh-
sal bir sıkıntısı varsa bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Çün-
kü evde sağlıklı, soğukkanlı, sabırlı bir anne varsa ancak bu, 
çocuğa katkı sağlayabilir. Bu dönemde yakınlarda babaanne, 
anneanne, kuzenler, teyzeler varsa onların mutlaka sürece da-
hil olmasını istiyoruz. Çünkü sürekli ilgilenilmesi gereken bir 
çocuk var ve her ilgilenen kişinin sabırlı olması gerekiyor. Do-
layısıyla aile dinamikleri çok çok önemli. Etrafta destek olabi-
lecek birileri varsa tanının öncelikle onlarla paylaşılması gere-
kiyor. Bazı ailelerin tanıyı çevreyle paylaşmama düşünceleri 
oluyor ama bunun kesinlikle paylaşılması gerekiyor. Çünkü 
sizin utanılacak bir durumunuz yok. Bir an evvel kabullenmek 
adına aileler bu paylaşımı yapmalı. 
 
Aileler davranış değiştirme, takıntılarla başa çıkma gibi 
konularda kimlerden, nasıl destekler alabilirler? 
Evdeki düzenin nasıl olması gerektiği ve çocuğun sorunlarına 
yönelik olarak ne yapılması gerektiği zaten özel eğitimin bir 
parçası. Çoğu zaten takıntıları olan, ısrarcı ve aynılıkta ısrar 
eden çocuklar... Eğitim modelleri de bunun üzerine kurgulan-
malı. Bu soru bazen bize de geliyor ama bu bizlerin “Bunu 
yapın değişecek” diyebileceğimiz bir durum değil. Süreç 
içerisinde nasıl bir değişim oluyorsa zaten onun da eğitimin 
içerisinde çalışılması gerekir. O yüzden çalışılacak yerin sade-
ce çocukla çalışmaması, eğitimin ev ayağını da düzenlemesi 
gerekiyor. Bir sorunla karşılaştığında ne yapması gerektiğinin 
muhakkak aileye anlatılması ve bunun çalışılması lazım. “Eği-
tim verelim, akşam eve gidip siz bildiğiniz gibi davranın” gibi 
bir yaklaşım söz konusu olmaz. Bir çocuk eğitim merkezinde 
günlük iki-üç saatlik eğitim alıyorsa, anne ve babanın da bunu 
evde devam ettirmesi sağlanmalı. Anne ve baba evde uygun 
şekilde destek olursa ve bu işin parçası olursa çocuk hızlı iler-
ler. Çocuğun sadece eğitim kurumunda alacağı eğitimle alaca-
ğı yol çok kısıtlı olur. 
 

öÇEd’i ve diğer STK’ların çalışmalarını takip ediyor mu-
sunuz? Farkındalığı arttırmak için ne gibi çalışmalar ya-
pılabilir?
Sadece otizm farkındalık günündeki birkaç toplantıyla, tele-
vizyondaki birkaç haberle duyarlılığın artması mümkün değil. 
Konuştuğumuz grup gerçekten çok ciddi bir grup. 60 çocuktan 
bir tanesi... Üstelik gittikçe yoğunlaşıyor ve hayatımızda daha 
fazla yer alıyor. Herkesin yapabileceği bir şeyler var. Burada 
koordinasyon çok önemli. Hekim, özel eğitim ayağı, öğret-
menler ve dernekler vasıtasıyla bir araya gelinmesi gerekiyor. 
Maalesef bu konuda gereğini yapamıyoruz. Burada birbirimiz-
den haberdar olmamamızın da etkisi var. Eğitimci hekimden, 
hekim okuldan haberdar değil. Otizm artık toplumda eskiye 
oranla daha çok biliniyor ama bu çocuklar nasıldır, nasıl dav-
ranır, ne yapılması gerekir konularında maalesef hala yeterli 
farkındalık yok. 
Bir diğer konu ise otizmli çocuğu olan ailelerin ilaçlara karşı 
önyargısı... “Bu ilaçlar bizim çocuğumuzu uyuşturacak, beyin 
gelişimini etkileyecek, durduracak” şeklinde bir yanlış algı 
var. Bunun da değişmesi gerekiyor. Biz muhatabı olduğumuz 
çocukların ailelerini ikna ediyoruz ama bunun daha genelleş-
tirilmesi gerekiyor. Çocuklara zarar vermek adına ilaç tedavisi 
vermiyoruz, bu konudaki farkındalığını arttırılması uzun va-
dede bu çocukların topluma uyumu, kendi başlarına bir şeyler 
başarması hususunda katkı sağlayacaktır. Çünkü çocuk eğiti-
me gidiyor ama eğitimde konsantrasyon sorunu yaşıyorsa o 
eğitimden zaten bir fayda göremez. 

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Uzmanı Dr. Veli 
Kurt, otizm tanısı alan ailelere tavsiyede 
bulundu.Videoyu QR kodu okutarak veya 
linki tıklayarak izleyebilirsiniz.

https://youtu.be/L7pnKMf-SoU
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Selim PARLAK
ÖÇED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
selim@oced.org.tr

EĞİTİM

Sevgili anne ve babalar; 
Otizm Spektrum Bozukluğu ve diğer gelişim bozuklukları 
için tanısal değerlendirme ve sonrasında düzenli olarak çocu-
ğun bir psikiyatrist tarafından takip edilmesi çok büyük önem 
taşımakta. Gerekli olduğu durumlarda  nörolog, beslenme ve 
metabolizma, kulak burun boğaz, göz vb. diğer branşları da 
ihmal etmemek gerekiyor.
Böylelikle çocuğunuz, ayrıntılı olarak gelişimsel, fiziksel, 
davranışsal olarak değerlendirilecek ve size gerekli geri 
bildirimlerde bulunulacaktır. Bunun sonucunda çocuğunuzun 
gelişimine dair hiçbir ayrıntı atlanmamış olacaktır.
Farklı gelişen bireylerin her ne kadar temel yetersizliği sos-
yal-duygusal gelişme, iletişimsel becerilerde ve tekrarlayıcı 
davranışlar alanında olsa da, pek çok kişi bu belirtiler dışında-
ki sebeplerle de psikiyatristlere başvurmaktadır. 
Özellikle çocuğunuzda; dikkat eksikliği, hiperaktivite, konuş-
ma gecikmesi, hırçınlık, huysuzluk, öfke, öğrenme sorunları, 
uyku sorunları, yeme bozuklukları, duygu durum bozukluk-
ları, anksiyete, obsesif kompulsif bozuklukların biri ya da 
birkaçı varsa mutlaka bir psikiyatriste başvurmalısınız.
Aynı zamanda önemli olan bir diğer konu da çocuğunuzun 
psikiyatrik bir değerlendirmeye ihtiyacı yok ise bu durumda 
uzman hekimler tarafından kontrol edilip sizlere gerekli bilgi-
nin sağlıklı bir şekilde verilmesi...

Yapılan çalışmalar gösteriyor ki, farklı gelişen bireyler mutla-
ka tıbbi konsültasyonlarına düzenli olarak götürülmeli.  
Çocuklarda görülen psikiyatrik bozukluklar, işlevselliği 
azaltıp, öğrenme hızlarını yavaşlattığı ve ileride daha büyük 
sorunlarla karşılaşma ihtimalini arttırdığı için zamanında ve 
önemle takip edilmesi gereken bir konu.

Ayrıca...
- Doktor randevunuzdan en az 10 gün önce terapist ve koordi-
natörünüzü randevu tarihi hakkında bilgilendirin. Böylelikle 
koordinatörünüz; eğitim süreci ile ilgili rapor hazırlayarak 
doktorunuzla bilgi alışverişinde bulunacaktır. 
- Doktorunuzun bilgisi dışında ilaç dozu ya da kullanım sıklı-
ğı ile ilgili bir değişiklikte bulunmamaya özen gösterin.
- İlaçlar ile ilgili her türlü yan etki vb. durumu mutlaka dokto-
runuza danışmayı unutmayın.

Sağlık kontrollerinin planlı ve düzenli olması 
çocuğunuzun gelişimine dair hiçbir ayrıntının 
atlanmaması açısından önemli...

çOcUğUnUZUn 
dOkTOr kOnTrOllerini 

TakiP edin

Algı Özel Eğitim Kurumları Direktörü 
Selim Parlak’ın ailelere bir de mesajı 
var. Videoyu QR kodu okutarak veya 
linki tıklayarak izleyebilirsiniz.

https://youtu.be/2RY2-gu7W9E
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Vital Hospital - Kardiyoloji Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Murat Civan

SAĞLIK

Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada tıbbi nedenli ölüm-
lerin en sık sebebidir. Kalbi besleyen koroner damarlardaki 
plakların bu damarda kan akışını engellemesiyle oluşan kalp 
krizlerinden, aort gibi ana atardamarlardaki duvar yırtıkları-
na kadar geniş yelpazeye sahip bir hastalık grubudur. Yapılan 
araştırmalar bu hastalıkların temelinde genetik özelliklerle 
birlikte çevresel etkenlerin de bulunduğuna işaret etmektedir. 
Bunların genellikle birden fazla risk faktörünün bir araya gel-
mesiyle oluştuğu bilinmekle birlikte genetik yatkınlığı olan ki-
şilerde daha çocukluk döneminde bile damar cidarlarında yağlı 
çizgilenme şeklinde ilk plaklanmanın başladığı gösterilmiştir. 

Bu durumdaki bireylerde kalp damar hastalıklarının önlenmesi 
için toplam riskleri hesaplanmalı ve risk arttıkça daha yoğun 
takip ve tedavi yapılmalıdır.

RİSK dEĞERLENdİRMESİ
Bu hastalık grubundaki en önemli başlık olan koroner damar 
hastalığına bağlı ölüm oranları sadece risk faktörlerinde hafif 
düzelmeyle bile yarı yarıya azaltılabilir. Örneğin toplumdaki 
kalp damar hastalığı riskinin %1 azaltılması binlerce kişide 
hastalığın başlamasını önler. Bu da önemli bir halk sağlığı so-
runu olan kalp damar hastalıklarıyla mücadelenin anahtarıdır.

Bireylerde kalp damar hastalıklarının önlenmesi için toplam riskleri
hesaplanmalı ve risk arttıkça daha yoğun takip ve tedavi yapılmalı...

kalP ve damar Sağlığında 
iPUçları
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Ailede  erken koroner arter  hastalığı  öyküsü  ve kalp  damar
hastalığı risk faktörleri olarak kabul ettiğimiz hipertansiyon, 
şeker hastalığı, sigara kullanımı ve yüksek kolesterol bulu-
nan bireylerde ayrıntılı bir risk değerlendirmesinin mutlaka 
yapılması gerekir. 

AİLE öyKÜSÜ
Ailede erken koroner arter hastalığı öyküsünden kastedilen 
birinci derecede erkek yakınlarda 55 yaşından önce ve birin-
ci derecede kadın yakınlarında 65 yaşından önce ölümcül ya 
da ölümcül olmayan kalp damar hastalığı öyküsü bulunması-
dır. Görüldüğü gibi dayı, amca, nine, dede gibi akrabalarda-
ki olaylar risk faktörü olarak ön planda düşünülmemektedir. 
 
dÜZENLİ AKTİvİTE KALP 
SAĞLIĞINI KORUyOR
Düzenli fizik aktivite kalp damar hastalıklarından korunmanın 
temelini oluşturur. Bu sayede sadece kalp nedenli ölümlerde 
değil, tüm nedenlere bağlı ölümlerde de azalma olur. 
Her yaştaki tüm sağlıklı bireylere haftada en az 
150 dakika orta yoğunluklu veya 75 dakika 
daha yoğun aerobik fiziksel aktivite öne-
rilir. Orta yoğunluklu aktivite hızlı yü-
rümek, düşük tempolu koşular, dans 
etmek, ip atlamak, yüzmek, masa te-
nisi oynamak, yavaş tempoda bisik-
let sürmek gibi faaliyetlerdir. Daha 
yoğun fizik aktivite sırasında kişi 
nefesi kesilmeden birkaç kelime-
den fazlasını konuşamaz. Tempo-
lu koşu, basketbol, voleybol, tenis 
oynamak, step-aerobik derslerine 
katılmak, tempolu dans etmek gibi 
faaliyetlerdir. Riskli kişilerin yoğun 
fiziksel aktivite veya spora başlaya-
cakları zaman efor testini de içeren bir 
muayeneden geçmeleri uygun olacaktır. 

SİgARA RİSKİ ARTTIRIyOR
Sigaranın bırakılması kalp damar hastalıklarından ko-
runmada en maliyet etkin yöntemdir. Sigara içmeyen kişileri 
korumak açısından, pasif sigara içiciliğinin de anlamlı risk ta-
şıdığı bilinmelidir. Sigarayı bırakma merkezlerinden ve sigara 
bıraktırıcı ilaçlardan en üst düzeyde verim almak için çaba har-
canmalıdır. Elektronik sigaralar, sigaranın bırakılmasına yar-
dımcı olabilir ancak sigaralar gibi aynı pazarlama kısıtlılıkları 
getirilmelidir.

Hem fazla kiloluluk hem de obezite (şişmanlık) kalp damar 
hastalıklarına ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskinde artış ile 
ilişkilidir. Sağlıklı kiloya ulaşma, tansiyon, şeker, kolesterol 
gibi bünyesel risk faktörlerini de olumlu etkiler ve riski azaltır. 
Sağlıklı vücut ağırlığı, vücut kütle endeksinin 20 ile 25 kg/m2 
arasında olduğu kilodur (vücut kütle endeksi kilogram cinsin-
den vücut ağırlığının metre cinsinden boyun karesine bölün-
mesiyle bulunur, yani kg/m2). Sağlıklı bir diyet kalp damar 
hastalıklarından korunmanın temel taşı olarak tüm bireylere 
önerilir.

KOLESTEROLA dİKKAT!
Yüksek LDL kolesterol düzeylerinin damar sertliğine yani ate-
roskleroza neden olduğu günümüzde kanıtlanmış bir gerçektir. 
Bu nedenle LDL düşürülmesi ana hedeftir. LDL’ye alternatif 
olarak HDL dışı kolesterol de hedef olarak kabul edilebilir. 
Kolesterol ilaçlarının kullanımı için hastadaki kalp hastalıkları 
geçmişi ve diğer risk etkenleri göz önüne alınır. Örneğin kalp 
krizi geçirmiş bir hastaya LDL 100 mg/dl iken bile ilaç baş-
lamak gerekirken, hiçbir risk etkeni bulunmayan birine LDL 
190mg/dl olduğu halde ilaç verilmeyebilir.

Kan basıncındaki yükseklikler, kalp ve beyin damarlarına bağ-
lı gelişecek hastalıklar için en ciddi risk faktörüdür. Tedaviden 
elde edilecek yararı ilaç türü değil esas olarak tek başına tansi-
yondaki düşüş belirler. Ancak hastanın diğer hastalıklarına da 
fayda edebilecek kişiselleştirilmiş bir tansiyon tedavisi üzerin-
de durulmalıdır. Çoğu hastada tam bir tansiyon kontrolü için 
çoklu ilaç tedavisi gerekir. 60 yaşın altındaki tüm hipertansif 

hastalarda hedef 140/90 mmHg altıdır. 60 ya-
şın üzerinde sistolik kan basıncının biraz 

daha yüksek olmasına izin verilebilir. 
Hipertansiyon tanısı ve tedavinin 

takibi için sadece birkaç ölçüm-
le yetinilmemelidir. Gerekirse 

ev ölçümleri yanında 24 sa-
atlik tansiyon ölçüm cihaz-
ları kullanılabilir.

ŞEKER 
HASTALIĞI 
Son yıllarda, ülkemizde 
ve bütün dünyada şeker 
hastalığı görülme sıklığı-

nın arttığı anlaşılmaktadır. 
Şeker hastalığı pek çok 

organda harabiyet yaptığından 
tıptaki birçok uzmanlık dalının 

birlikte çalışacağı bir yaklaşımı 
gerektirir. Küçük damarlarda ve 

büyük damarlarda ortaya çıkabilecek 
bozukluklar körlükten böbrek yetmezliğine, 

felçten ciddi kalp damar hastalıklarına kadar pek çok hasta-
lığa yol açabilir. Şeker hastalarında kalp damar hastalıkla-
rının önüne geçebilmek için üç aylık ortalama kan şekerini 
gösteren HbA1C hedefi 7’nin altında tutulmalıdır. Bu amaçla 
gerekiyorsa insülin kullanımından kaçınılmamalıdır. Şeker 
hastalarında LDL ve kan basıncı hedefleri de daha düşük 
tutulmaktadır.

Kalp damar sağlığı konusunda özellikle birinci basamak he-
kimlerine ve kardiyoloji uzmanlarına çok iş düşmektedir. Son 
30 yılda kalp damar nedenli ölümlerde görülen azalma, başta 
kolesterol, tansiyon ve sigara kullanımın azalması olmak üze-
re toplumdaki risk faktörlerindeki değişiklikler ve kardiyoloji 
alanındaki gelişmelere bağlanabilir. 

Son zamanlarda yükselişte olan obezite ve şeker hastalığı da 
iyi bir şekilde kontrol altına alındığında bu mücadeledeki ba-
şarı daha da artacaktır.
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Bardağın dOlU TaraFı
İlişkilerimizde, amaçlarımızda anlam bulmak, hayatın pozitif
yönlerine odaklanmak için bir adım atıyoruz bu sayfa ile...
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DENEYİM
Merhaba dostlar,
 “Bardağın dolu tarafını bize en iyi kim anlatır?” diye düşünürken aklıma hemen Twitter arkadaşım Acerakis geldi. 
Adını tanıştıktan aylar sonra öğrendiğim arkadaşım Burak... 
Günümüzün arkadaşlıkları bile ne kadar farklı değil mi? Sosyal medyada denk geliyor, biriyle tanışıyorsun... O ilk anda senin 
için yalnızca bir ‘takma isim’, yüzünü bile görmüyorsun. Profilinde bir fotoğrafı var, belli belirsiz, hayal gibi önceleri. Sonra ko-
nuşmaya başlıyorsun, onun yazdıklarını okuyor, bazen oradan birbirine takılıyor, şakalar yapıyor, bazen birbirini eleştiriyorsun.
Sonra zamanla karşındaki insanla ortak yönlerini keşfetmeye başlıyorsun. Meğer hayat seni belki de hiçbir zaman karşılaşma-
yacağın biriyle, aklına hayaline bile gelmeyecek bir biçimde ortak bir kaderde arkadaş kılmış. Burak’la ben henüz birbirimizin 
yüzünü bile görmedik, çünkü iki ayrı ülkede yaşıyoruz ama arkadaşlığımız çoktan o sınırları aştı bile...
Bardağın dolu tarafına bakmaya çalışan herkesle birbirimize her köşemizden tutunduğumuzu düşünüyorum. Belki de sosyal 
medyayı bu anlamda yeterince verimli de kullanamıyoruz. Sosyal medyada da bardağın bir dolu tarafı var. Bir araya gelebile-
ceğimiz, güç birliği yapabileceğimiz, on binlerce, milyonlarca insan var oysa. Birlikte hareket etsek çok şeyi değiştirebilecek, 
koskoca dağları delebilecek kadar kalabalığız...
Lafı çok uzatmadan sizleri Burak’ın cümleleriyle baş başa bırakıyorum. 
Sevgili Burak, bir gün aynı amaç etrafında, yüz yüze konuşmak, söyleşmek üzere... Yazdığın bu güzel yazıyla kalbini tüm dost-
larımıza açtığın için teşekkürler...

Sedef Erken
Yazılarınızı bilgi@oced.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

BARDAĞI DOLDURMAK...
Otizmli değil, down sendromlu bir çocuğa sahip olsam da sizler ve tüm özel çocuk sahibi ebevey-

nlerle ortaklaşan sayısız noktalarımız var. Öncelikle, hayatımızın bu en tarifsiz sürpriziyle 
karşılaştığımız anın o sendeletici dönemi muhtemelen birbirimizden pek farklı değil.

“Bardağın dolu tarafına bakıp bakmamak” meselesi, aslında bardağı nasıl dolduracağımızı bilmemekten kaynaklanıyor.
Bizim adresimize ilelebet uğramayacağını zannettiğimiz o “hayat”, yaşamımızın tam ortasına çöreklenene dek yüzeysel ol-
maktan da öte sığlıkta, bilgisiz, habersiz olduğumuz bu özel çocuklara dair cehaletimiz, bardağı dolduramayışımızın en büyük 
sebebi. Bu cehalet o denli ürkütücü bir canavar ki, ne menem bir vakayla karşı karşıya olduğumuzu bilmemenin çaresizliği soğuk 
zincirler gibi sarmalayıveriyor ruhunuzu. 
Bardak halen boş… Sonra araştırmaya, öğrenmeye, bilgilenmeye başlıyorsunuz. Bardak yine dolmuyor, ama her zerresinin sesi 
kulakları çınlatan bir gürültüyle damlamaya başlıyor. Kendi canınızdan, ruhunuzdan üflediğiniz bu “farklı” insanın gezegenine 
yolculuğa başlıyorsunuz. Hekimlerin anlattıkları yetmiyor, internet okyanusunda soluksuz keşiflerle sabahlıyorsunuz.
Bardak biraz daha hızlı dolmaya başlıyor...
Anlıyorsunuz ki, eksik, hasta ya da anormal sıfatlarının yakınından dahi geçmeyen, sadece o güne dek bildiğiniz öğrendiğiniz 
ezberleri bozan “özel” bir sürprizle karşı karşıyasınız.
Öğrendikçe, sizin harmanınızdan dünyaya gelen o çocukla aranızdaki mesafe, korkularınız, endişeleriniz azalıyor. Zihninizdeki 
muhtelif ses ve gürültüler, tempolu ve hatta keyifli bir armoniye dönüşmeye başlıyor. Çünkü bilgi, anlamanızı ve dokunabilme-
nizi sağlayan yegane mucize.
Bardakta artık neredeyse dudak payı dahi yok, zira ‘boş taraf’ zannedilenin sizle aynı bilgi derinliğine sahip olmayanların yarat-
tıkları manasızlık olduğunu görmeye başlıyorsunuz.
Yine de bu yeni dünya ile ne denli tanış, ne denli bilgili ve derinlikli olursanız olun, “normal” denilen o eski dünyanın düzeni 
kalbinizi didikliyor elbet. 
“Çocuğum sevdalanacak, o zaman ne olacak? Yüreği ne kadar incinecek?” dahil, sayısız “acaba” kuşatıyor beyninizin çeper-
lerini. Aradan çok zaman geçmeden anlıyorsunuz ki, bu suallerin de cevabı aslında sizsiniz. Siz o özel çocuğu nasıl ve neyle 
yoğurursanız, mantığı da, kalbi de öyle şekillenecek çünkü. Özel çocukların diğerlerinden en önemli farkları da bu sanırım.
Toprak gibiler... Verdiğiniz emekçe karşılıkları oluyor hayatta da. Sosyal etkenler ya da insan ilişkileriyle olumlu ya da olumsuz 
sarsıntılara maruz kalarak erozyona uğrama şansları pek yok. Siz ne kadar dokunabilirseniz, o da hayata kendini o kadar renkli 
ya da mat gösterecek. İşte tam da bu yüzden yorucu, hem de çok yorucu ama bir o kadar da keyifli bir emek yolculuğuna çıka-
caksınız ötesi yok.
Demem o ki, bilgisizlik en büyük korkuların harlayıcısı. Hele de bu bilgisizlik hayatınızın en eşsiz rengi olması adına heyecanla 
kollarınızı olanca genişlikte açarak beklediğiniz evladınızsa, daha da derin ve ürpertici. 
İşte bu keskin virajı hasarsız dönebilmenin yolu öncelikle sükunetinizi bir an evvel sağlayıp öğrenmekten, anlamaktan geçiyor, 
bardak tazyikle dolmaya başlıyor.
Anlıyorsunuz ki, özel olan sadece çocuğunuz değil. Bu eşi benzeri olmayan patikada ilerlerken siz de tüm sahip olduğunuz kim-
liklerden arınıp, onunla “özel” bir hale geliyorsunuz. 
Meğer bardak sizmişsiniz, içindeki ise hayatınızın ta kendisi...

Acerakis
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Lisans öğrencisiyken özel eğitim üzerine bir söyleşi kitabı 
yayınladınız... Bu fikir nasıl doğdu? 
Yazmak hobiden çok bir istekti benim için. Zaten iki yıldır 
Hendek’te bir gazetede özel eğitim üzerine röportajlar yapı-
yordum, yazılar yazıyordum. Yazılan yazılar biriktikçe bunları 
derleyip bir kitap yayınlama fikri oluştu. 

Neden özel eğitim bölümünü seçtiniz? 
Özel eğitim bölümünü hiç tanımayanların çoğunlukla bir ön-
cüsü oluyor. Bu alanda tanıdıkları insanlardan ve onların tec-
rübelerinden yararlanarak bu alana yöneliyorlar. Bende de bu 
şekilde oldu. Dayım zihin engelliler öğretmeni. Beni okula 
götürmüştü ve orada gördüğüm uyum çok güzeldi. “Ben de 
bu öğrencilerle bir şeyler yapabilirim” hissi orada oluşmuştu.

Meslek seçimi yaparken karakter özelliklerimiz de etkili 
oluyor. Toplumsal fayda sağlamak isteyen biri misiniz, ka-
tıldığınız gönüllü yaptığınız çalışmalar var mı?
Ortak yardım paydasını önemsiyorum. İçinden geldiği zaman 
insan bir takım çalışmaların içinde buluyor kendini. 

farkindakalin.com isimli bir siteniz de var. Bu, kitaptan 
sonraki bir oluşum mu? 
Site, 2017 yazının başında açıldı. İki yıldır yerel bir gazetede 
yazılar yazıyordum. İlk başladığımda yazıların bu kadar gü-
zel karşılık bulacağını ummuyordum. Yazılar halktan güzel 
tepkiler görünce, insanlar yanıma gelip “yazıların çok güzel” 
demeye başladıkça bir site oluşturup özel eğitime hizmet etme 

fikri oluştu. farkındakalin.com’da özel eğitim üzerine olan ya-
zılarımı bir araya getirmek istedim. 
 
Kitap projesi nasıl oldu? 
Ben bu kitabı çıkarmaya karar verdiğimde gördüğüm ki, özel 
eğitimde lisans öğrencisiyken kitap çıkaran kimse yok ve özel 
eğitim bölümümüzün bugüne kadar yayınlanmış bir söyleşi 
kitabı yok. Ben zaten gazetede kendi bölümümden ve farklı 
bölümlerden hocalarla röportajlar yapıyordum. Bu eksikliği 
gördükten sonra bir söyleşi kitabı çıkarmam gerektiğini dü-
şündüm. Özel gelişimde belli başlı temel alanlardan uzman 
hocalara sorularımı sorarak söyleşi kitabını hazırladım. Özel 
eğitime ilgi duyan ve duymayan kişilerin bu kitabı okuyarak 
özel eğitime dair bir şeyler öğreneceğini umuyorum. 
 
yayın aşamasında kimlerden nasıl destekler geldi? 
ÖZDER’e özellikle teşekkür etmek istiyorum. ÖZDER, özel 
eğitim öğretmenlerinden oluşan bir dernek olduğu için ken-
dileriyle iletişimimiz vardı ve ben kitapta kendilerine de yer 
vermek istemiştim. Kitap projesini anlattığımda desteklerini 
sundular. Vize Yayıncılık ile bağlantımı da onlar sağladılar. 
ÖZDER kitaba sponsor oldu ve böylece kitabın basımı hız-
landı. Ailem ve hocalarım da maddi manevi destekçi oldular.
 
Kitap nerden temin edilebilir? 
Nadirkitap.com adresinden alınabilir.
 
Kitabın devamı da gelecek mi? 
“Farkında Kalın” artık benim için bir oluşum ve bu oluşum 
büyüyerek devam edecek. İmkan olursa kitabın ikisi ve üçü 
de olacak. Birinci kitap “Farkında Kalın, Özel Eğitim Üzerine 
Söyleşiler”di, ikinci kitapta özel çocuk aileleriyle söyleşiler 
düşüncem var. Bizzat ailelerin ağzından anlatımlarla özel eği-
tim sayesinde yaşanan gelişim aşamalarını herkesin görmesini 
sağlamak da hedeflerim arasında.
 
Kitabı okuyanlarda yaratmak istediğiniz farkındalık ne-
dir? 
Staj okuluma giderken minibüste “özel eğitim okulu” dediğim-
de insanlar bunu anlamıyorlardı. Engelliyi bile anlamadıkları 
için özürlüye kadar düşmek zorunda kalıyordum. Çünkü top-
lumumuzda bu farkındalık yok. Her köşe yazımın bitiminde 
“hoşça kalın, özel eğitimin farkında kalın” derdim. Bu kitapta 
sağlamak istediğim farkındalık, özel eğitim alanına dair hiçbir 
şey bilmeyen bir insanın bile özel eğitim alanında bilgiye sa-
hip olması. Bu bir başucu kitabı, özel eğitime ilk adım kitabı. 
Kendi alanlarında uzman 14 akademisyenin verdikleri bilgi-
lerle çocuklarımızın, bireylerimizin neler yaşadıklarına dair 
bilgi edinecekler ve bu bilgiyi edinen insanlar özel eğitimin 
ne anlama geldiğini bilmiş olacaklar. En azından özel eğitim 
dendiğinde “siz özel ders mi veriyorsunuz” demeyecekler. 

Farkında kalın!
Hasan Hüseyin Yıldırım, Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü Zihin Engelliler Öğret-
menliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi... farkindakalin.com isimli bir site açan ve özel eğitimde 
kendi alanında uzman akademisyenlerle yaptığı söyleşileri “Farkında Kalın-Özel Eğitim 
Üzerine Söyleşiler” adlı bir kitapta toplayan Yıldırım, çıtayı her daim yüksek tutanlardan... 

SÖYLEŞİ
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Selim bey merhaba, sizi tanıyabilir miyiz?
Merhaba 1978 İstanbul doğumluyum. Evli ve 1 çocuk sahibi-
yim. Pertevniyal Lisesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düz-
ce Meslek Yüksekokulu İklimlendirme Soğutma Bölümü Ön-
lisansı, Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Enerji 
Anabilim dalı Makina Öğretmenliği Lisansını tamamladım. 
Askerliğimi bitirdikten sonra çalışma alanı olarak engelli ço-
cukların eğitimine gönül verdim. 2003 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı İstanbul Otistik Çocuklar Eğitim Merke-
zi’nde (OÇEM) 1 yıl bireysel eğitimler uyguladım. Sonrasında 
bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde 3 yıl müdürlük 
ve eğitimcilik yaptım. Yüzlerce farklı gelişim gösteren çocu-
ğun bireysel eğitim ve gelişimini takip ettim. Bu süre zarfın-
da İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde 
Uygulamalı Psikoloji yüksek lisansını tamamladım ve tez 
konusu olarak da “Otistik Çocuğa Sahip Annelerin Empatik 
Becerilerinin İncelenmesi” konusunu ele aldım. 2007 yılında 
Algı Eğitim Öğretim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’ nin kurucuları 
arasında yer aldım. Algım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Mer-
kezi’nin sorumlu müdürlüğünü ve ABA Terapi Merkezi Biri-
mi’nin yöneticiliğini yapmaktayım. Merkezde, farklı uzmanlar 
tarafından verilen, eğitimler ve seminerler organize ediyorum. 
Aynı zamanda bir çok eğitim, seminer ve kongrelere katılma-
ya devam ediyorum. ABA alanında İngiltere’den gelen ABA 
Uzmanı Nicola Stanley’den ABA uygulamaları konulu eğitimi 
aldım. Son olarak da ABA Uzmanı Nükte Altıkulaç’ın verdiği 
5 modülden oluşan 40 saatlik eğitim seminerlerine katıldım ve 

ABA terapisi eğitim sertifikasını almaya hak kazandım. Ça-
lışmalarımı; merkezin bilimsel, çağdaş, ilkeli hizmetler sunan, 
alanında lider ve rehber bir kurum olabilmesi amacıyla sürdür-
mekteyim.2014 yılında “Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma 
Derneği”nin kurucuları arasında yer aldım. 2017 ağustos ayın-
da derneğe ait olarak “Türkiye’nin ilk ve tek özel eğitim konu-
lu e-dergi”sini yayınlayan ekibin içinde yerini aldım.

Algı Aba Terapi Merkezi’nin kurucu ve yöneticisisiniz... 
Kuruluş felsefenizden bahsedip kurumunuzu tanımlayabi-
lir misiniz?
Öncelikle söylemem gerekir ki Algı ABA bizim için hiçbir za-
man büyümeyen bir çocuk, bir bebektir. Biz bu kurumu bir 
binanın 5. katında kurduğumuz zaman bu kurumun Türkiye’de 
bir ilki yapacağını ve ona göre hareket etmemiz lazım oldu-
ğunun bilincinde ve heyecanındaydık. Ve hala aynı heyecan-
da yolumuza devam ediyoruz. O yüzden Algı ABA’yı ben her 
zaman büyümeyen bir bebek olarak tanımlayacağım. Bize bu 
fikri yurt dışında yaşamış, otizmli çocuğu olan ortağımız söy-
lemişti. Ve sıklıkla “ABA diye bir yöntem var, evde terapi vs.” 
diyordu. Bizde nedir, ne değildir diyerek kitaplar sipariş ettik, 
çeviriler yaptık. Emeklerimizin sonunda ABA’yı getirdik. İlk 
zamanlar evde eğitim yapıyorduk. Fakat Türk aile yapısının 
evde terapi ve eğitim vermeye müsait olmadığını gördükten 
sonra evde eğitimi bırakıp şu anki kurumumuzda eğitimlere 
başladık.

Algı Özel Eğitim Kurumları Direktörü Selim Parlak, 
“Farkında Kalın-Özel Eğitim Üzerine Söyleşiler” 

kitabının yazarı Hasan Hüseyin Yıldırım’ın sorularını yanıtladı...

Selim Parlak ile 
algı aBa SÖYleŞiSi
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diğer özel eğitim kurumlarına göre fark yarattığını düşün-
düğünüz eğitim metotlarınız neler?
Algı ABA olarak öğrencilere sunduğumuz eğitim metotlarımı-
zı 7 farklı hususta örnekleyerek açıklayabilirim.

1 Algı ABA’nın yoğun eğitim vermesi, yani ayda 20, 40, 
60, 80, 100, 120 olmak üzere 6 paket program ile çocu-
ğun eğitsel ihtiyacına göre velilerin faydalanacağı bi-

çimde hazırladığımız yoğunlaştırılmış eğitim sunmamız...

2 Algı ABA’nın bir süpervizör ile çalışıyor olması... Tür-
kiye’nin ilk davranış terapisi uzmanı Nükte Altıkulaç 
bizim süpervizörümüz. Eğitim programımız ve çocuk-

lar ile çalışmalar yapıyor. Biz kendisi ile her hafta Skype’dan 
fikir alışverişinde bulunuyoruz. Şunu içtenlikle söylemeliyim 
ki bir süpervizör ile çalışmanın tadı bir başka güzel. Biz ve ço-
cuklar arasında adeta bir köprü görevi görüyor. Bazen çocukla-
rımız ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak için doktor arkadaş-
ları ziyaret ettiğimizde bize ilk olarak “süpervizör ile çalışıyor 
musunuz?” diye soruyorlardı. İlk zamanlar bunun öneminin 
farkında değildik. Ancak şu an bir süpervizör ile çalışmanın ne 
kadar önemli olduğunu görüyoruz.

3 Her hafta Algı ABA olarak aileyi bir kere seansın içine 
alıyoruz… Biz buna “Uygulamalı Aile Eğitimi” diyo-
ruz. Bizim ders yapılan sınıfların kapıları filmli, şeffaf 

camlı. Kapının dışından izletiyoruz. Sonra masanın yakının-
dan izletiyoruz. Ve akabinde aile bizim moderatörlüğümüzde 
uygulamayı bizzat yapıyor. Bu duruma bazı aileler “benimle 
uğraşma, çocuğumu düzelt” diyebiliyorlar. Bizler ise çocukla 
günün büyük zaman diliminde beraber vakit geçiren ailenin bu 
sürece katılmalarını istiyor ve onları uygulamalara katıyoruz.

4 Algı ABA olarak kaynaştırmaya ön hazırlık yapıyo-
ruz. Sınıfları iki öğrencinin öğrenim göreceği şekilde 
düzenliyoruz. Burada amacımız çocukların gürültü ve 

benzeri uyaranlara maruz kalarak öğrenme hızını bu şekilde 

ayarlayıp genel eğitim sınıflarına uyum sağlamasına ön hazır-
lık yapılmasını sağlamak... 

5 Temel dil ve öğrenme becerilerini 25 beceri alanına 
ayırarak kendi içinde de hiyerarşik biçimde alt basa-
maklarını en ince detaylarına kadar kapsayan ABLLS 

(Assessment of Basic Language and Learning Skills) müfreda-
tını kullanıyor olmamız da diğer kurumlara göre Algı ABA’nın 
bir artısı diyebilirim.

6 ABA temelli eğitim veren bir kurum olarak beceri öğ-
retimi ve problem davranışların söndürülmesi hedef-
lerimiz sırasında datalar tutuyoruz. Bütün seanslarda 

bu dataları tutup analizini yapıyoruz. 10 denemenin 8’inde 
başarılı olup olmadığını artı eksi koyarak karar veriyoruz.  Bu 
durum bir beceriden diğer beceriye geçerken bize veriler sağ-
lamış oluyor.

7 Bunun yanında ev ziyaretleri yaparak öğrencileri evle-
rinde gözlemliyoruz ve haftada bir kere ABA ritüeline 
dönüşen veli toplantıları yapıyoruz. 

Algı ABA’nın alandaki akademik çevreler ile iletişiminden 
bahseder misiniz? Akademik çevrelerce ABA’nın konumu-
nu nerede görüyorsunuz?
Benim alan dışında olmamdan ötürü akademik çevreler ile 
sıkı fıkı bir bağımız şu ana kadar olmadı. Biz bu kişilere 
saygı duyuyoruz, bu alanın kongrelerine katılıp standlar açı-
yoruz, bunun yanında Türkiye’nin özel eğitim temalı ilk ve 
tek e-dergisini Algı sponsorluğunda çıkarıyoruz, kongrelere 
sponsorluklar yapıyoruz. Bunun yanında bazı hocalarımız ile 
yazışıp fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Örneğin Elif Tekin 
İftar, Gönül Kırcaali İftar hocalarımız bize Oçidep’i anlatan 
seminerler verdiler. Yani biz ABA olarak “Gerektiği yerde, ge-
rektiği zamanda herkes ile fikir alışverişinde bulunup iş birliği 
yapan bir kurumuz” diyebilirim.

Türkiye’ de bir süpervizörle çalışarak ABA eğitimi veren 
tek kurumsunuz... Terapistleriniz hakkında bizi bilgilendi-
rir misiniz?
Tabi. Algı Aba merkezini aynı zamanda Erken Destek Eğitim 
birimi olarak da isimlendirebiliriz. Bu yüzden özellikle uygu-
lamada çalışacak arkadaşların çocuk gelişimi eğitimi görmüş 
tecrübeli kişiler olmasını önemsiyoruz. Özel eğitimciler, psi-
kologlar, okul öncesi öğretmenleri, dil ve konuşma terapist-

leri, beden eğitimi öğretmenleri, fizyoterapistler ile çalışıyo-
ruz. Yönetim ekibimiz de ise, benimle birlikte süpervizör ve 
3 koordinatör ,2 asistan arkadaşımız var. Üç koordinatörümüz 
ise yüksek lisanslarını yapan arkadaşlarımız. Bir tanesi özel 
eğitim alanında yüksek lisansını yaparken diğer arkadaşımız 
klinik psikolojisi, bir diğeri de çalışma ve yönetim psikolojisi 
alanlarında yüksek lisansını bitirmiştir.2 ‘si aile danışmanlığı 
sertifikasına sahiptir.

Son olarak ABA sürecine başlatıp takvim yaşı ile gelişim 
yaşını eşitleyebildiğiniz, “mezunlarımız” diyebileceğiniz 
öğrencileriniz oldu mu?
Tabii ki oldu. Hatta kurumu-
muzun girişinde mezunları-
mızın isimlerinin yer aldığı 
bir kütüğümüz bulunmakta. 
Takvim yaşı ile gelişim yaş-
larını eşitleyebildiğimiz öğ-
rencilerimiz kurumumuzdan 
ayrılmadan kütüğün üstünde-
ki isimliklere isimlerini yapış-
tırıyoruz. 



MART - NİSAN 2018 | ÖÇED | 39

ETKİNLİK

14 Şubat 2018’de anneler olarak sıkıntılarımıza 
farklı açılardan bakmak ve duygusal dünyamızla 
karşılaşmak için bir aradaydık. Mutlu Hayat Aka-
demi ve ÖÇED işbirliği ile gerçekleşen “Mutlu 
Anne Mutlu Çocuk”un ilk oturumunda, Psikodra-
matist Sibel Aslantepe ile oyunlarla farkındalık ve 
yaratıcılık dolu iki saat geçirdik.

Programın bir sonraki oturumu hakkında bilgi 
almak ve 
katılım için 0212 211 10 91 numaralı telefonu ara-
yabilirsiniz.

mUTlU anne 
mUTlU çOcUk 

ilk OTUrUm

“çOcUk ve ergenlerde 
PSikiYaTrik ilaçların 
kUllanımı” Semineri 

gerçekleŞTi

“Çocuk ve ergenlerde psikiyatrik ilaçların 
kullanımı” konulu seminer, 26 Şubat Pazartesi 
günü Çocuk Ergen Psikiyatristi Özlem Sürücü 
tarafından ÖÇED organizasyonuyla velilere 
açık ve ücretsiz olarak düzenlendi. 11.00-13.00 
saatleri arasında düzenlenen seminerde Özlem 
Sürücü, hiperaktivite, gelişimsel bozukluklar, 
otizm, çevresel faktörlerin davranışlara etkisi 
gibi konular hakkında bilgilendirme yaptık-
tan sonra ilaç kullamı hakkında bilgi verdi ve 
katılımcıların sorularını yanıtladı.
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Selda Çağlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Edirne İl 
Müdürlüğü’nün engellilere yönelik uygulamada sıkça karşılaştıkları 

sorunlardan yola çıkarak oluşturduğu soruları yanıtladı. 

Trakya Üniversitesi İ.İ.B.F.
Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri
A.B.D. Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Selda ÇAĞLAR

ENGELLİLERE YÖNELİK BAZI SORUN ALANLARINA İLİŞKİN 

SOrUlar ve YanıTlar

SORU
Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda engel grubu 
zihinsel veya ruhsal olup ağır engelli hayır olarak 
belirtilen ancak vasisi bulunan bir engelli kendi 
isteği doğrultusunda, vasisinin bilgisi ve onayı 
alınmadan bakım merkezinde kalabilir mi?

CEvAP
Vesayet altındaki kişi kendi isteğiyle kuruma yerleştirile-
mez. Vasinin ya da ilgili vesayet makamının talebi gerekir.

SORU
Savcılık talimatı ile kurum bakımına alınan beden-
sel ve ağır engelli olan bir birey savcılık talimatı 
olmadan kendi isteği ile kurum bakımında ayrıla-
bilir mi? Kurum bakımında ayrıldıktan sonra en-
gellinin başına bir hal gelmesi durumunda kuru-
mundan ayrılmasına izin verildiği için kuruluş bu 
durumdan sorumlu olur mu?

CEvAP
Ayrılamaz. Bu konuda karar yetkisi talimatı veren savcılı-
ğındır. Savcılık kararı olmadan engellinin kurumdan ayrıl-
masına izin verilmesi durumunda izin veren kurum yetkili-
leri hukuken sorumlu tutulur.

HUKUK
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SORU
Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda engel grubu zi-
hinsel veya ruhsal olup ağır engelli evet olarak be-
lirtilen kişiler suç işlemesi halinde zaman zaman 
hüküm giyebilmektedir. Bu tip engel grubuna ait 
bireylerin cezai ehliyet durumları değerlendirilirken 
yasal mevzuat nedir?

CEvAP
Bir suçun işlenmesi halinde Engelli Sağlık Kurulu raporları 
savcılık ve mahkeme için bağlayıcı değildir. Suç işlediği id-
dia edilen engelli kişi Adli Tıp Kurumu’na yönlendirilir. Adli 
Tıp kişinin işlediği somut suç üzerinden kişinin akıl sağlığı ve 
engellilik durumunu değerlendirir. Bu değerlendirme sonucu 
savcılık ya da mahkemeye rapor edildikten sonra aşağıdaki 
Ceza kanunu hükümleri göz önüne alınarak kişiye müeyyide 
uygulanıp uygulanmayacağına karar verilir.
Akıl hastalığı
         Madde 32- (1) Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlen-
dirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez. Ancak, bu 
kişiler hakkında güvenlik tedbirine hükmolunur.
         (2) Birinci fıkrada yazılı derecede olmamakla birlikte işlediği fiille ilgili 
olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırıl-
mış müebbet hapis cezası yerine yirmibeş yıl, müebbet hapis cezası yerine 
yirmi yıl hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek ceza, altıda birden 
fazla olmamak üzere indirilebilir. Mahkûm olunan ceza, süresi aynı olmak 
koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl hastalarına özgü güvenlik tedbiri ola-
rak da uygulanabilir.
         Sağır ve dilsizlik
         Madde 33- (1) Bu Kanunun, fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurma-
mış olan çocuklara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmamış olan sağır ve 
dilsizler hakkında; oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış 
olanlara ilişkin hükümleri, onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını 
doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında; onbeş yaşını doldurmuş olup 
da onsekiz yaşını doldurmamış olanlara ilişkin hükümleri, onsekiz yaşını dol-
durmuş olup da yirmibir yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsizler hakkında 
da uygulanır.

CEvAP
Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetme-
liği (Resmi Gazete Tarihi: 04.11.2016 Resmi Gazete Sayısı: 
29878)’nin aşağıdaki hükümleri dikkate alındığında kurum 
bakımında kalan engellilere müdahale sınırları bellidir. İlgili 
görevliler krizi durdurmak ve önlemek üzere, bu kriz esna-
sında engellinin kendisine veya çevresindekilere ve eşyalara 
zarar vermesini önlemek üzere sadece durumun gerektirdiği 
ölçüde müdahale edebilir. Krizin olumsuz sonuçlarını önle-
mek için Elleri tutulabilir. Ancak bu tutma ya da alınan diğer 
önlemler süre ve ağırlık açısından krizin aşılmasına yönelik 
ve onunla ölçülü olmak zorundadır. Engelli bireye zarar vere-
cek her türlü önlem aşağıdaki hükümler uyarınca sorumluluk 
doğurur.
 
Doğrudan kapatma
MADDE 61 – (1) Merkezde hizmet verilen kişilere yönelik tehdit veya baskı 
ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren fiziksel, cinsel, tıbbi, psiko-
lojik veya ekonomik açıdan zarar veren her türlü tutum ve davranışın ger-
çekleşmesi halinde bu tutum ve davranışların engellenmesine yönelik gerekli 
tedbirleri almayan merkez hakkında adli ve idari soruşturma başlatılır.
(2) İdari soruşturma kapsamında aşağıda belirtilen hususlardan birinin tes-
pit edilmesi halinde merkez Bakanlık tarafından kapatılır:
a) Kurucu veya sorumlu müdürün merkezde hizmet verilen kişilere yönelik 
tehdit veya baskı ya da özgürlüğün keyfî engellenmesini de içeren fiziksel, 
cinsel, tıbbi, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar veren eylemlerden do-
layı cezalandırılmasına karar verilmiş olması, Hayati risk altında olan ve 
kurum bakımına yerleştirilmesinin engellinin yararına olacağı kanaatine va-
rılan durumlarda vasi kurum bakımını kabul etmiyorsa engelliyi vasinin izni 
olmaksınız kurum bakımına yerleştirmekte yasal engel var mıdır? Emniyet, 
Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar personelinin engelliye ve vasiye müdahale 
sınırları nelerdir?
Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Mer-
kezleri Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 30.07.2006      Resmi Gazete Sa-
yısı: 26244)’nin aşağıdaki hükmünün gereği olarak bakım hizmetleri planı 
yapılmalı ve bu plan içinde kriz eğilimi olan ya da geçiren engellilere yönelik 
tedbirler de engellinin fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğü v diğer anayasal 
hakları gözönüne alınarak ölçülü biçimde alınmalıdır.
Bakım hizmetlerinin uygulanması 

MADDE 29 – (1) Merkezde bakım hizmetlerinin uygulanmasıyla ilgili husus-
lar aşağıda belirtilmiştir. 
a) Merkezde verilen bakım hizmetlerinin yürütülmesi müdürün sorumlulu-
ğundadır.
b) Merkezler, 28 inci maddede belirtilen genel çerçeveyi esas alarak, merke-
zin ve bakıma muhtaç özürlü bireylerin özelliklerine göre bakım hizmetlerini 
geliştirerek uygularlar.
c) Merkezde, bakıma muhtaç özürlünün bakım ihtiyacına göre bireysel bakım 
planını hazırlayacak değerlendirme kurulu oluşturulur. Değerlendirme ku-
rulunda merkezde görevli olan mesleki personel ve sağlık personeli bulunur.
ç) Değerlendirme kurulu tarafından bakıma muhtaç özürlülerin bireysel özel-
likleri de dikkate alınarak bireysel bakım planı hazırlanır, hazırlanan bireysel 
bakım planı müdürün onayından sonra uygulanır.
d) Bireysel bakım planının içeriği ve uygulama esasları, Genel Müdürlükçe 
belirlenerek genelge ile bildirilir.

SORU
Kurum bakımında kalan zihinsel, ruhsal ve be-
densel engellilerin kriz geçirmesi durumunda 
görevli meslek elemanlarının (Sosyal Çalışmacı, 
Sosyolog, Psikolog, Öğretmen, Hemşire vb.) en-
gelliye fiziki müdahalesi (ellerini tutma gibi)  uy-
gun mudur? Bu gibi durumlarda engelli hakları 
göz önünde bulundurularak meslek elemanları 
nasıl müdahalede bulunmalıdır?

SORU
Kötü koşullarda sokakta yaşadığı ihbar edilen, 
kimlik bilgileri ve yakınları bilinmeyen engelli, 
isteği dışında hastaneye götürülebilir mi veya ku-
rum bakımına alınabilir mi?

CEvAP
Bu durumda yaşayan engelli kişilerin bulunduğunu engellinin 
bulunduğu yer vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemele-
rine bildirmek gerekir. Yetkili mahkeme resmi sağlık kurumu 
raporu için kişiyi hastaneye sevk edebilir ve verilecek rapor 
ve kişi hakkında toplanan diğer bilgilere dayanarak vesayet 
altına alınmasına ve gerekirse kuruma yerleştirilmesine karar 
verebilir. Bunun dışında engelli kişi isteği dışında hastaneye 
götürülemez ya da kurum bakımına alınamaz.
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SORU
Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda engel grubu 
zihinsel veya ruhsal olup ağır engelli hayır ola-
rak belirtilen bir kişi kendi talebi doğrultusunda 
kurum bakımına alındığında yine kendi talebi ile 
kurum bakımından ayrılabilir mi? Kurum bakı-
mında ayrıldıktan sonra engellinin başına bir hal 
gelmesi durumunda kurumundan ayrılmasına 
izin verildiği için kuruluş bu durumdan sorumlu 
olur mu?

CEvAP
Özel bakımevlerinde Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım 
Merkezleri Yönetmeliği (2013/28737)’nin aşağıdaki hükmü uyarınca;
Bakıma muhtaç engelli bireyin merkezden ayrılması

MADDE 55 – (1) Aşağıda belirtilen hallerde bakıma muhtaç engelli bireyin 
merkezden ilişiği kesilir:
 
a) Bakıma muhtaç engelli bireyin reşit ve mümeyyiz olması halinde kendisi-
nin veya yasal temsilcisinin talepte bulunması,
b) Bakıma muhtaç engelli bireyin kabulüne esas bilgi ve belgelerde yanlışlık 
olduğunun tespiti veya bakıma muhtaç engelli bireyin tüm mesleki çalışma-
lara rağmen merkeze uyum sağlayamaması,
c) Bakım programının tamamlanması.

(2) Bakım ihtiyacı devam eden ancak yasal temsilcisi bulunmayan engelli 
bireyin merkezden ayrılması durumu il müdürlüğüne bildirilir.
 
Resmi bakımevleri ve kuruluşlar için ise Bakıma Muhtaç Özürlülere Yöne-
lik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği’nin aşağıdaki 
hükmü uyarınca işlem yapılır;
 
Merkezden bakıma muhtaç özürlünün ayrılması 

MADDE 40 – (1) Merkezden bakıma muhtaç özürlünün ayrılması aşağıdaki 
durumlarda gerçekleşir.
 
a) Ailenin, bakıma muhtaç özürlünün yasal temsilcisinin veya reşit ve aynı 
zamanda mümeyyiz olan bakıma muhtaç özürlünün istemde bulunması,
b) Bakıma muhtaç özürlü kabulüne esas bilgi ve belgelerde yanlışlık olduğu-
nun tespiti veya bakıma muhtaç özürlünün tüm mesleki çalışmalara rağmen 
merkeze uyum sağlayamaması,
c) Bakım programının tamamlanması halinde bakıma muhtaç özürlünün ili-
şiği kesilir.
(2) Ailesi ve yasal temsilcisi bulunmayanların durumları Genel Müdürlüğe 
bildirilir. Bundan sonra bakıma muhtaç özürlünün ilişiği kesilir. Ancak, en-
gelli birey vesayet altındaysa vasinin talebi ve izni olmadıkça ya da vesayet 
makamı yetkilisinin bu yönde kararı olmadıkça kurum bakımından ayrılamaz.

CEvAP
Bu sorunun yanıtı iki duruma göre farklılık arzeder. Eğer 
engelli birey velayet ya da vesayet altında değilse Sulh 
Hukuk hakimliğine başvurarak müzekkere talep edilmesi 
gerekir. Müzekkere emniyet birimine gönderildikten son-
ra engelli birey gerekirse zor kullanılarak alınır ve sağlık 
kurumlarına götürülür. Sağlık kurumu tarafından verile-
cek sağlık raporuna göre engelli kişi için gerekirse vesa-
yet, kurumsal bakım ve diğer önlemler alınır. Emniyete 
gönderilen müzekkerelerde gerekli tedbirleri almayan ya 
da işlemi yapmayan görevlilerin hukuki ve cezai sorumlu-
lukları bulunduğu ibaresi yer alır.
Emniyet ve sağlık birimlerine şifai bildirimde bulunulma-
sı üzerine olay yerine gelen bu birimler sulh hukuk hakim-
liğinden alınan ya da gönderilen müzekkere olmadığı sü-
rece bir işlem yapma ya da müdahale etme yetkisine sahip 
değildir. Ancak Medeni Kanun’un aşağıdaki hükümleri 
gözönüne alınarak gerekli koruma tedbirlerine başvurul-

SORU
Saldırgan davranışlar sergileyen, çevresine ve ken-
disine zarar veren engellilere müdahale yetkisi sı-
rası ile hangi kurumlar tarafında olmalıdır? Aile ve 
Sosyal Politikalarda görevli meslek elemanlarının 
(Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Öğretmen 
vb.) engelliye fiziki müdahalesi (ellerini tutma gibi)  
uygun mudur? İlgili birimlere ( Emniyet Birimleri, 
Sağlık Birimleri,  155, 112)şifai bildirim yapıldı-
ğında, söz konusu birimlerin kanunen olay yerine 
gelme ve engelliye müdahale etme yükümlülükleri 
nelerdir? Bu gibi durumlarda engelli hakları göz 
önünde bulundurularak meslek elemanları nasıl 
müdahalede bulunmalıdır?

masını sağlayabilirler.
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
A. Koşulları
Madde 432- Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu Madde ba-
ğımlılığı, ağır tehlike arzeden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerinden 
biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunmasının baş-
ka şekilde sağlanamaması hâlinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için elveriş-
li bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir. Görevlerini yaparlarken bu 
sebeplerden birinin varlığını öğrenen kamu görevlileri, bu durumu hemen 
yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.
Bu konuda kişinin çevresine getirdiği külfet de göz önünde tutulur.
İlgili kişi durumu elverir elvermez kurumdan çıkarılır. 
B. Yetki
Madde 433- Yerleştirme veya alıkoymaya karar verme yetkisi, ilgilinin yer-
leşim yeri veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bulunduğu yer ve-
sayet makamına aittir.
Yerleştirme veya alıkoymaya karar veren vesayet makamı, kurumdan çıkar-
maya da yetkilidir.
C. Bildirim yükümlülüğü
Madde 434- Kısıtlı bir kişi bir kuruma yerleştirildiği veya alıkonulduğu ya 
da ergin bir kişi hakkında vesayete ilişkin diğer önlemlerin alınmasına ge-
rek görüldüğü takdirde, kişinin bulunduğu yer vesayet makamı veya özel 
kanunlarda öngörülen ilgililer, durumu yerleşim yeri vesayet makamına bil-
dirmekle yükümlüdürler. 
Engelli birey velayet ya da vesayet altındaysa veli ya da vasinin onay verme-
siyle Emniyet ve sağlık birimleri kişiyi sağlık kurumuna sevkini yapabilir ya 
da diğer koruma tedbirlerinin alınmasını sağlamak üzere vesayet makamına 
bildirimde bulunabilir. Vasinin ilgili küçük ya da kısıtlı hakkındaki yetkileri 
de Medeni Kanun’un aşağıdaki hükümleri uyarıncadır. 
Madde 445- Vesayet altındaki kişi küçük ise, vasi onun bakımı ve eğitimi için 
gereken önlemleri almakla yükümlüdür.
Vesayet dairelerinin yetkilerine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, vasi 
bu konuda ana ve babanın yetkilerine sahiptir.
b. Koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması 
Madde 446- Küçüklerin koruma amacıyla bir kuruma yerleştirilmesine vasi-
nin başvurusu üzerine vesayet makamı veya gecikmesinde sakınca bulunan 
hâllerde bizzat vasi karar verir ve durumu derhâl vesayet makamına bildirir. 
Bunun dışında usul ve yetkiyle ilgili konularda kısıtlı olsun veya olmasın 
erginlerin korunması amacıyla özgürlüklerinin kısıtlanmasına ilişkin hü-
kümler uygulanır.
Onaltı yaşını doldurmamış çocuk bu konuda mahkemeye bizzat başvuramaz.
 
2. Kısıtlılarda 
Madde 447- Vasi, kısıtlıyı korumak ve bütün kişisel işlerinde ona yardım 
etmekle yükümlüdür.
Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde vasi, koruma amacıyla özgürlüğün 
kısıtlanmasına ilişkin hükümlere göre kısıtlıyı bir kuruma yerleştirebilir 
veya orada alıkoyabilir ve durumu derhal vesayet makamına bildirir.
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SORU
Hayati risk altında olan ve kurum bakımına yer-
leştirilmesinin engellinin yararına olacağı kana-
atine varılan durumlarda vasi kurum bakımını 
kabul etmiyorsa engelliyi vasinin izni olmaksınız 
kurum bakımına yerleştirmekte yasal engel var 
mıdır? Emniyet, Sağlık, Aile ve Sosyal Politikalar 
personelinin engelliye ve vasiye müdahale sınır-
ları nelerdir?

CEvAP
Medeni Kanun’un aşağıdaki hükmüne bu tür kurumların 
engelliye ve vasiye müdahale etme yetkisi olmamakla bir-
likte yetkili vesayet kurumuna bildirimde bulunma yüküm-
lülükleri vardır. Durumu değerlendiren vesayet makamı 
kişinin kuruma yerleştirilmesine karar verebilir. 
KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI
A. Koşulları
Madde 432- Akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol veya uyuşturucu Madde ba-
ğımlılığı, ağır tehlike arzeden bulaşıcı hastalık veya serserilik sebeplerin-
den biriyle toplum için tehlike oluşturan her ergin kişi, kişisel korunması-
nın başka şekilde sağlanamaması hâlinde, tedavisi, eğitimi veya ıslahı için 
elverişli bir kuruma yerleştirilir veya alıkonulabilir. Görevlerini yaparlar-
ken bu sebeplerden birinin varlığını öğrenen kamu görevlileri, bu durumu 
hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.
Bu konuda kişinin çevresine getirdiği külfet de göz önünde tutulur.
İlgili kişi durumu elverir elvermez kurumdan çıkarılır. 
B. Yetki
Madde 433- Yerleştirme veya alıkoymaya karar verme yetkisi, ilgilinin 
yerleşim yeri veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde bulunduğu yer 
vesayet makamına aittir.
Yerleştirme veya alıkoymaya karar veren vesayet makamı, kurumdan çı-
karmaya da yetkilidir.

SORU
Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nda engel grubu zi-
hinsel veya ruhsal olup ağır engelli hayır olarak 
belirtilen ancak vasisi bulunan bir engelli vasisinin 
bilgisi ve onayı dışında banka işlemi (para çekme, 
kredi çekme vs.) yapabilir mi?

CEvAP
Vesayet altındaki engellinin yapabileceği işler Medeni Ka-
nun’un aşağıdaki hükmüne göre düzenlenmiştir. 
4. Vesayet altındaki kişinin yapabileceği işler
a. Vasinin rızası
Madde 451- Ayırt etme gücüne sahip olan vesayet altındaki kişi, vasinin açık 
veya örtülü izni veya sonraki onamasıyla yükümlülük altına girebilir veya 
bir haktan vazgeçebilir.
Yapılan işlem diğer tarafın belirlediği veya başvurusu üzerine hâkimin be-
lirleyeceği uygun bir süre içinde onanmazsa, diğer taraf bununla bağlı ol-
maktan kurtulur.
b. Onamamanın sonucu 
Madde 452- Vasinin onamadığı işlemlerde taraflardan her biri verdiğini geri 
isteyebilir. Ancak, vesayet altındaki kişi, sadece kendi menfaatine harcanan 
veya geri isteme zamanında malvarlığında mevcut olan zenginleşme tuta-
rıyla ya da iyiniyetli olmaksızın elden çıkarmış olduğu miktarla sorumludur.
Vesayet altındaki kişi, fiil ehliyetine sahip olduğu hususunda diğer tarafı 
yanıltmış ise, onun bu yüzden uğradığı zarardan sorumlu olur. 

SORU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve 
Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.02.2017 
tarih ve 2017/02 sayılı “Engelli Bireylerin Acil Yer-
leştirilmesi İşlemleri” konulu genelgenin 1. 2. ve 3. 
maddeleri gereğince acil olarak kurum bakımına 
alınan Sağlık Kurulu Raporu bulunmayan, en-
gelli olduğu düşünülen kişinin bakım merkezinde 
kaldığı süreçte sağlık kurulu raporu alındığında 
raporunda sağlıklı olduğu çıktığında kişi şikayetçi 
olursa ne yapılır?

CEvAP
Bakıma Muhtaç Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Mer-
kezleri Yönetmeliği (2013/28737)’nin 54. Maddesi şartları 
düzenlemiş. Buna göre;

Acil yerleştirme işlemi
MADDE 54 – (1) Bakıma muhtaç engelli bireyin kalacak bir yerinin olmama-
sı, bakacak kimsesinin bulunmaması, hayati tehlikenin olması, bakım hizmeti 
veren kişilerin gerekli evrakın tamamlanması sürecinde engelli bireye baka-
mayacak kadar zor şartlar altında bulunması gibi durumlarda, acil yerleşti-
rilme aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde gerçekleştirilir: 
a) Bakıma muhtaç engelli birey, o ilde geçici olarak bakılabileceği ilk kabul 
ve müdahale birimine veya durumu uygunsa doğrudan resmî bakım ve reha-
bilitasyon merkezi ya da durumuna uygun diğer resmî sosyal hizmet kuruluş-
larından birisine il müdürlüğü onayı ile yerleştirilir.
b) Bakıma muhtaç engelli bireyin gerekli evrakı il müdürlüğünce tamamlanır.

c) (a) bendi kapsamında geçici olarak bakılan ve yatılı bakım ihtiyacı olduğu 
tespit edilen engelli birey, yerleştirildiği kuruluşta en az bir ay süre ile izlenir. 
Geçici bakım süresinin iki ayı doldurmasına rağmen diğer kamu kurumların-
dan ve resmi işlemlerden kaynaklanan gecikmeler sebebiyle evrakın tamam-
lanamaması, ildeki resmi kuruluşlara sürekli olarak yerleştirilememesi, bu-
nunla birlikte ilde özel bakım merkezi bulunması ve özel bakım merkezinin de 
bakım hizmetini vermeyi kabul etmesi halinde; bakıma muhtaç engelli birey 
il müdürlüğünün acil yerleştirme onayı ile geçici olarak merkeze yerleştirilir.

ç) Evrakın tamamlanması sonucunda engelli bireyin bakıma muhtaç engel-
li kapsamında değerlendirilmesi ve geçici olarak yerleştirildiği özel bakım 
merkezinde bakılmasına karar verilmesi durumunda il müdürlüğü acil yer-
leştirme onayını sürekli onaya dönüştürür.

d) Merkeze acil olarak yerleştirilen bakıma muhtaç engelli bireyin bakım üc-
retinin ödenmesinde, il müdürlüğünün acil onay tarihinden önceki bir tarih 
olmamak üzere engelli bireyin merkeze yerleştirilme tarihi esas alınır.

e) Engelli bireyin bakıma muhtaç engelli kapsamında olmadığının veya yer-
leştirildiği merkezde kalmasının uygun olmayacağının evrakın tamamlan-
masından sonra belirlenmesi hâlinde, engelli birey, durumuna uygun hizmet 
modeline yönlendirildikten sonra merkeze yerleştirilmesine ilişkin onay iptal 
edilir. Bu husus merkeze tebliğ edilir.

f) (c) bendi kapsamında geçici olarak bakılan engelli bireyin sürekli olarak 
ildeki resmi veya özel kuruluşlara yerleştirilememesi ancak bakım ihtiyacı-
nın devam etmesi halinde, konu il müdürlüğünce ivedilikle değerlendirilir ve 
en yakın illerden başlamak üzere ilgili il müdürlükleri ile iletişim kurularak 
engelli bireye bakım hizmeti verebilecek öncelikle resmi bakım ve rehabilitas-
yon merkezine yerleştirilmesi, bunun mümkün olmaması halinde özel bakım 
merkezine yerleştirilmesi amacıyla engelli birey ve dosyası ilgili il müdürlü-
ğüne gönderilir. Özel bakım merkezinin bulunduğu il müdürlüğünce acil va-
lilik onayı alınarak merkeze geçici olarak yerleştirme yapılır ve yerleştirmeyi 
müteakiben vasilik ve bakım merkezine yerleştirme gibi yargısal işlemlerle 
engelli bireyin kesin yerleştirme işlemleri için gerekli diğer evrak tamam-
lanır. Nüfus cüzdanı olmayan engelli bireylere nüfus cüzdanı düzenlenme-
si işlemleri engelli bireyin halen bulunduğu il müdürlüğü tarafından takip 
edilir. Evrakı tamamlanan engelli birey hakkında (ç), (d) ve (e) bentlerinde 
belirtilen işlemler yapılır.
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Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Sefa Dilaver. 28.09.1994 İstanbul doğumluyum, 
Zeytinburnu ilçesinde yaşıyorum. İki yaşlarımdayken 
bazı belirtileri taşıdığım için otistik olduğum anlaşıldı. 
Türkçeyi biraz geç öğrendim, ama konuşmak için hiçbir 
terapi almadım. İlkokul 1. sınıfa başladığımda okuma 
yazmayı iyi biliyordum, hatta el yazısı ile yazı yazıyor-
dum. Anaokulundayken dört işlemden sadece toplamayı 
çözüyordum, çıkarma, çarpma ve bölmenin formülünü 

ilkokul 1. sınıfta çözdüm. Daha küçükken (sanırım 4 
yaş civarında) sokakta araba plakalarını okuyordum ve 
mahallenin çocukları etrafıma toplanıyorlardı. Altı yaş-
larımda da insanlar bana doğduğu yılı söyleyip yaşlarını 
sorarlardı, ben de hemen bir anda onlara yaşlarını söy-
lerdim. Okul dönemimde ilkokul ve ortaokulda özellikle 
öğrenci andı okunmadan önce yüzlerce öğrenci bahçede 
sırasında dururken benim bahçenin çevresinde dolaş-
mam dikkat çekiyordu. Okul başarım düşük sayılırdı, 

“OTiZmle ilgili ekSik 
Bilinen BirçOk ŞeY var”

“İlgi alanlarım çok farklı olduğu için genel kültürün içinde durmak bana bazen 
hiç cazip gelmiyor” diyen Sefa Dilaver ile otizmi konuştuk.

SÖYLEŞİ
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yalnız okuma yazmayı okula başlamadan önce öğren-
diğim için ilkokul başlarında akademik olarak iyiy-
dim, yalnız testlerden bazen düşük puanlar alıyordum. 
Matematikte ise zihinden iyi problem çözebiliyordum, 
hala öyleyim, ama formüller bana bir zevk vermiyordu. 
İlköğretimde ve lisede diğer öğrenciler teneffüslerde 
beden eğitimi derslerinde falan futbol oynarlardı, ben 
sürekli çevrelerinde dolaşırdım. Futbol oyunlarına 
hemen hemen hiç katılmıyordum ama oyun alanının 
dışına top kaçtı mı hemen gidip topu geri gönderiyor-
dum. Basketbol ve voleybol oynamayı futboldan daha 
iyi beceriyordum. Okul hayatımda öğrencilerle aram iyi 
sayılırdı, zihinden işlem yapma gibi üstün yeteneklerim 
onları bazen hayran bırakıyordu.
 
Otizmi nasıl tanımlıyorsunuz?
Otizm sadece ilgisi olanların çözebileceği bir sorun olup 
normal şartlar altında doktora diplomasının bile bu işi 
çözebilmek için yeterli olmadığı bir durumdur (psikiyat-
ristler okudukları bölümün gereği bu işi çözüyor, onlar 
için söylemiyorum).
 
Sosyal ilişkiler kurma konusunda ne gibi zorluklarla 
karşılaşıyorsunuz?
İlgi alanlarım çok farklı olduğu için genel kültürün için-
de durmak bana bazen hiç cazip gelmiyor. Otizmle ilgisi 
olan insanlarla çok daha iyi sosyal ilişkiler kuruyorum, 
fakat onlarla da bazen uzun sürmüyor. Utanma duygu-
larımız çok muhtemel büyük benzerlik göstereceği için 
normal gelişim insanlar yerine otizmin etkisi altında 
olan gençlerle iletişim kurmak çok daha iyi işime yarar 
diye düşünüyorum.
 
Temple grandin, ortaokul ve 
lise hayatının en kötü zaman-
ları olduğunu söylüyor. Bu 
sizin için de geçerli mi? 
Temple Grandin’in ortaokul ve 
lise yıllarının hayatının en kötü 
zamanları olduğunu söylemesi 
benim için geçerli değil. Ayrıca 
Grandin’in o zamanlarda çok 
ağır sinir krizleri geçirdiğini 
tahmin ediyorum, ben hayatım-
dan daima kısmen memnun-
dum.
 
Kendi tecrübelerinize de 
dayanarak ailelere ve otizmli 
bireylere neler tavsiye edersi-
niz? 
Kendi tecrübelerime dayanarak 
otizmli bireylerin çevreye fayda 
sağlayacak ilgi alanlarını (şayet 
varsa) ruhsal baskı altında kal-

madan ifşa etmelerini, ailelerinin de bunlara ön yargı ile 
yanaşmamalarını tavsiye ederim.
 
Otizmle ilgili sizi en çok zorlayan şey nedir?
Otizmle ilgili beni en çok zorlayan şey düz mantık öğ-
renmeyi kabul etmemem ve normal gelişim insanlardan 
ayırt edilmem.
 
İnsanların otizmi daha çok tanımaları için neler 
yapılabilir? 
İnsanların otizmi daha çok tanımaları için bir şey ya-
pılacağını zannetmiyorum. Bence yakından ilgisi olan 
herkes başının çaresine baksın. 
 
Otizmin değişik dereceleri olduğu pek bilinmiyor... 
Otizmle ilgili bilinmeyen/yanlış bilinen başka neler 
var?
Otizmle ilgili bilinmeyenler; bugün normal gelişim 
insanlardan ayırt edilemeyen birçok yetişkin çocukken 
otizmin etkisi içindeydi. Tanı alanı da var, fark edilme-
yip tanısız yaşayanı da var. Eksik bilinenler bence bir 
sürü... Yanlış bilinenler, insanların konuşmayan sözsüz 
vakalardan bir şey beklememeleri. En belirgininin bu 
olduğunu söyleyebilirim.
 
Otizmin artıları ve eksileri neler?
Otizmin bence doğal bir artısı yok, bir kısımda görülen 
kuvvetli hafıza ve özel/üstün yetenekler ciddi bir hayran 
kitlesi oluşturma eğiliminde. Eksileri kısaca hayattan 
mahrum kalmak. Ama bu kişiye göre değişir, yapısal 
olarak eksiği olanlar da bulunuyor. Eksiklik çok büyük 
çoğunlukta yalnızca işlevseldir, bu da insanların yapma-
nı beklediği işlerden mahrum kalman anlamına geliyor.
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Zihin kuramının içerisinde hangi bileşenler yer alır, zihin 
kuramı eğitimlerle nasıl desteklenir? yanıtlar konusunda 
yrd. doç. dr. Alev girli’den bilgi aldık. 

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Hacettepe Psikoloji Bölümü mezunuyum. Master ve doktoramı 
Dokuz Eylül Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde 
yaptım. Yaklaşık 30 yıldır özel eğitim alanındayım. Son yıl-
larda ağırlıklı olarak otizmli çocuklarla ve öğrenme güçlüğü 
olan çocuklarla çalışıyorum. Aile eğitim programları, eğitimci 
eğitimleri yapıyorum. 14 yıldır Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 
yardımcı doçent olarak çalışıyorum, yaklaşık yedi yıldır da 
özel eğitim bölümündeyim. 
 
Zihin kuramı tam olarak nedir? 
Zihin kuramı, karşımızdakinin duygularını, niyetini anlayabil-
mek; imaları, şakaları anlamak gibi pek çok boyutu olan ve 
aslında birden fazla beceriyi içine alan bir bileşenler bütünü. 
Yaklaşık 14 bileşeni var. Bunların hepsi sosyal hayat ve sosyal 

uyum anlamında bizim için önemli. Karşımızdakinin  duygu-
larını anlamak, jest ve mimiklerini anlamak, hareketinin ar-
kasında yatan niyeti anlayabilmek, blöf mü yapıyor, şaka mı 
yapıyor, gerçek bir şey mi anlatıyor bunları anlayabilmek... 
Bunların hepsi zihin kuramı içerisinde.
 
Zihin kuramı kazanımları ne zaman gerçekleşiyor?
Zihin kuramı aslında bebeklikten itibaren bazı öncüleriyle or-
taya çıkıyor. Örneğin 8-10 aylık bebeği severken siz gülersi-
niz, dil çıkartısınız, yüzünüzle mimikler yaparsınız ve o da size 
bakar, gülümser, sizi taklit etmeye çalışır. Ya da ortak dikkat 
dediğimiz şey de zihin kuramının öncülerindendir. Çünkü o da 
bir sosyal etkileşim başlatmanın ilk adımı. Bu da 12-18 ayda 
başlar. Aslında erken dönemlerden itibaren küçük küçük ön-
cülleri başlıyor ama çocuğun zihin kuramını kazanıp kazan-
madığı tam olarak 4 yaştan itibaren bazı testler uygulanarak 
anlaşılıyor. Zihin kuramı bir yaştan sonra kazanılıp biten bir 
beceri de değil. Giderek devam ediyor. Örneğin bazı deyimle-
ri, bazı atasözlerini ikinci, üçüncü sınıftan itibaren öğrenmeye 

kOnUmUZ: ZiHin kUramı
Zihin kuramı, algı, istek, inanış gibi zihinsel durumlara bağlı olarak, başkalarının 
duygu ve düşüncelerini anlayabilmeyi ve buna göre davranışları düzenleyebilmeyi 

ifade ediyor. Otizmli bireyler ise duygu ve düşünceler arasındaki bağı kurmakta 
zorluk çekebiliyorlar. Zihin kuramının önemi işte tam da bu noktada artıyor. 

Yrd. Doç. Dr. Alev GİRLİ

SÖYLEŞİ



başlıyoruz. Çünkü o yaş döneminde onları öğrenebilecek duru-
ma geliyoruz. Örneğin “üzüm üzüme baka baka kararır”ın an-
lamını öğrenmeniz için belli bir yaş düzeyine, belli bir bilişsel 
düzeye gelmeniz gerekir. Normal gelişim gösteren çocuklar bu 
becerileri “sosyal öğrenme” dediğimiz yolla ve çevresindeki-
leri izleyerek şekillendirirken, otizm spektrum bozukluğu olan 
grupta bunlar için programlar hazırlamak, bir takım yöntemler 
bilmek gerekiyor. Yani normal gelişim gösteren çocukların do-
ğal yollarla öğrendiği şeyleri bizim onlara nasıl öğreteceğimi-
zi öğrenmeye ihtiyacımız var. Bu yüzden de eğitimcilerin bu 
yöntemleri öğrenmesi gerekiyor. 
 
Zihin kuramı becerilerinin gelişimini etkileyen faktörler 
neler? 
Otizm aslında bir sosyal etkileşim yetersizliği. Sosyal etkile-
şim de tam bu bahsettiğimiz bileşenlere dayanıyor. Karşımız-
dakinin yüzüne bakmak, onunla ilgilerimizi paylaşmak, jest-
leri-mimikleri anlamak, ses tonuna dikkat edebilmek, orada 
söylenen sözün ya da yapılan davranışın arkasındaki niyeti 
anlamak... Bunlar, otizmli çocuklarda normal gelişim göste-
ren çocuklardakinden farklı oluyor. Otizmlilerde zihin kuramı 
becerilerinin gelişmesi çok gecikmeli olabiliyor. Zihin kura-
mı öğretimini normal gelişim gösteren çocuklar doğal yollarla 
öğrenirken, otizmli çocukların örneklerle ve farklı yöntemler 
kullanarak öğrenmesi gerekiyor. 
 
Zihin kuramı testlerinden kısaca bahsedebilir misiniz? 
Empati testi, perspektif testleri, yanlış inanç testleri, göz tes-
ti, yüz testi gibi birçok test var. Yüzlerden, gözlerden anlam 
çıkarmak da zihin kuramı becerisi içerisine giriyor. Gafları, 
imaları anlamakla ilgili zihin kuramı testleri var. Yalanı, beyaz 

yalanı ayırt etmekle ilgili testler var. 
 
Bu testler yapıldı diyelim... Sonrasında bu beceriye doğal 
bir şekilde sahip olmayan çocuklar bu beceriyi nasıl öğre-
nebilir? 
Çocuğun takvim yaşından çok bu becerilerde hangi düzeyde 
olduğu önemli. Örneğin yüz ifadelerini tanımayan bir çocukla 
daha ileri düzeyde bir şey çalışamazsınız. Ancak yüz ifadele-
rinden duygularının öğretimini çalışabilirsiniz. Ancak yüz ifa-
delerinden duyguları tanımış olan bir çocuk farklı becerileri 
çalışabilir. Çocuğun yaş düzeyine, içinde bulunduğu duruma 
uygun hangi düzeyde olduğunu belirlemek üzere testleri yapı-
yoruz ve başlangıç noktasını buna göre belirliyoruz. Oradaki 
ilk adımdan başlayarak bir sonraki adıma doğru gidiyoruz.  

 

Otizmli çocuklar için eğitim programı hazırlarken eğitim-
cilerin nelere dikkat etmesi gerekiyor?
Genellikle geleneksel yöntemde sosyal becerilerle ilgili bir 
ölçek ya da kontrol listesi kullanırsınız ve oradan seçtiğiniz 
sosyal becerileri çalışırsınız. Etkinlik temelli mi, uygulamalı 
davranış analizi mi bu yöntemlerden birini ya da birkaçını bir 
arada kullanarak çalışırsınız. Zihin kuramını da bunların içine 
yerleştirmek gerekiyor. Her zaman hazırladığınız sosyal beceri 
programı içerisinde zihin kuramının bütün bileşenleri olmuyor. 
Örneğin kontrol listelerinde duygu öğretimi oluyor ama pers-

“Otizm aslında bir sosyal 
etkileşim yetersizliği.”
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pektif alma, başkalarının bakış açısından bakabilme, görünür 
nedir gerçek nedir, imaları anlamak, beden dilini anlamak gibi 
başka bileşenler bazen ihmal edilebiliyor. Bunları çalışmak 
önemli ve tabii bir de bunları nasıl çalıştığımız kısmı önemli... 
Doğrudan öğretim gibi bildiğimiz yöntemlerle mi öğreteceğiz, 
yoksa otizme özgü (örneğin görselleştirerek öğretmek gibi, ka-
rikatürleştirerek öğretmek gibi, beşli skalayı kullanmak gibi) 
farklı öğretim yöntemleri mi kullanacağız? Bu yöntemleri bil-
diğimiz programların içerisine nasıl dahil edebiliriz, ben işin 
biraz o kısmıyla ilgileniyorum. 
 
Pep-r eğitimleri de veriyorsunuz... Pep-r tam olarak nedir? 
Pep-r, psiko-eğitimsel profil demek. Bu gelişim temelli bir 
test. Çocukları değerlendirip bir eğitim programı hazırlama-
yı sağlıyor. Taklit, algı, ince motor, kalın motor, el-göz koor-
dinasyonu, bilişsel, dil gibi bölümleri var. Bir diğer bölümü 
de davranışsal alan. Davranışsal alanda da çocuğun otizminin 
düzeyi hakkında size bir değerlendirme veriyor. Yani mater-
yallerle oynama biçimi, ilişki ve duyusal farklılıklarıyla ilgili 
ne yoğunlukta otistik özelliklere sahip olduğunu değerlendir-
menizi ve bunlara dikkat ederek nasıl program hazırlayabile-
ceğinizi söylüyor. Daha çok eğitimsel program hazırlamayı 
sağlayan bir araç... 
 
gönüllü çalışmalarınız var mı? 
ODER’in yaptığı her şeye her zaman destek oluyorum. Birlikte 
bazı projeler ve etkinlikler yapıyoruz. Ailelerin etkinliklerine, 
çabalarına her zaman destek olmaya çalışıyorum. 
 
Son yıllarda Türkiye’deki otizm algısında bir farklılaşma,  
bilinç düzeyinde bir artış söz konusu mu sizce? 
Bu konuda birçok çalışma yapılıyor, biz de İzmir’de birçok ça-
lışma yapıyoruz. Ben artık otizmin çok daha bilinir olduğunu 
ve daha olumlu bir algı olmasının sağlandığını düşünüyorum. 

Eskiden otizm denince akla hep korkulan, saldırgan, huysuz, 
bağıran, ağlayan çocuklar gelirdi. Şimdi biraz da olsa otizmin 
çeşitliliğini göstermeyi başardığımızı düşünüyorum. Kaynaş-
tırmaya giden çok sayıda öğrenci var, üniversiteye gidenler, 
üniversiteyi bitirenler var. Bu örnekler çoğaldıkça hem ailele-
rin hem de genel olarak olayın dışında olan insanların otizme 
bakış açısının olumlu yönde değişeceğini düşünüyorum. 
 
Bu alanda uzmanlaşmış olmak sizin hayatınızda ne gibi 
farklar yarattı? 
Ben her zaman otizmli çocuklardan çok şey öğrendiğimi söy-
lüyorum. Onların zorlayıcı olması, farklı özellikleri, sürprizli 
olmaları, beni hep şaşırtır. Bu çocuklar eğitimcileri de bir şey 
öğrenmek zorunda bırakır çünkü o çocuğa bir yol bulmanız ge-
rekir. Bu da insanı çok geliştiren bir şeydir. Ailelerden de çok 
şey öğrenmişimdir. Karşılıklı öğrendiğimiz bir süreç olduğunu 
düşünüyorum ben hep. 
 
Son olarak ailelere bir öneriniz var mı? 
Tanı sürecinde farklı özellikleri olan bir çocuk düşüncesi bel-
ki onları ilk başta üzebilir, zorlayıcı gelebilir. Beklentilerinden 
farklı bir durumla karşılaşmış olmanın verdiği bir şok ve mut-
suzluk gibi karmaşık duygular içinde olabilirler ama otizmli 
çocuklarla yaşamak bir yanıyla da güzel ve keyifli bir şey. Ben 
yapabildiklerine odaklanmalarını, güzel yanlarını görmelerini 
isterim. Mutlaka iyi bir çocuk psikiyatristleri ve mutlaka gü-
vendikleri bir eğitimcileri olsun. Çünkü bu, çok yönlü bir şey. 
İşin tıbbi yanı, psikolojik yanı ve eğitimsel yanı var. Otizm, 
işbirliği halinde sistematik ve uzun soluklu bir çalışma gerekti-
riyor. Bu sağlandığında her zaman başarılı olunuyor. Başarıdan 
kasıt çocuğun kapasitesine göre değişse de mutlaka bir şeyler 
başarılıyor. Ailelerin buna inanmaları ve bunu önemsemeleri 
gerekiyor.
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OdFed delege TOPlanTıSı ve 
delegelere YÖnelik 
SavUnUcUlUk eğiTimi

ÖÇED’in de üyeleri arasında bulunduğu Otizm Dernekleri Federasyonu’nun, Delege Toplantısı ve Delegelere Yönelik Savunu-
culuk eğitimi, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde Bostancı Dedeman Oteli’nde gerçekleşti. 
ÖÇED Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, iki gün boyunca toplantı ve eğitimlere katıldı. Birinci gün yapılan oturumda; 
TOHAD Vekil Başkan Yardımcısı başkanı Süleyman Akbulut savunuculuk ve izleme yöntemleri hakkında çok önemli bilgiler 
paylaştı. Akbulut “Otizm Eylem Planı’nı devletin benimsediğini ama kamuya mal edilemediğini o sebeple ciddi ilerlemeler 
kaydedilemediğini” belirtti. Savunuculuk yöntemleri hakkında bir sunum yapan Akbulut, ahlaki modeli, medikal modeli, 
sosyal modeli ve insan hakları modelini anlattı, sistemin engelli bireylere tanınan hakları eşit olarak tanımamasının, devletin 
eşitliği sağlayamamasının sorun olduğundan bahsetti. “Sorunlara engellinin kendisi, ailesi veya STK’lar karar vermelidir. 
Entegrasyon değil içermeci yaklaşım olmalı. Kaynaştırma yerine bütünleştirme olmalı, normalleştirme reddedilmeli ve eşitlik 
temelinde çalışılmalı. Pozitif ayrımcılık yerine özel destekleyici tedbir uygulanmalı. Savunuculuk enstrümanları izleme ve 
raporlamadır. Savunuculuk yapacaksanız bilgi, belge, veri gerekir. Başvurular mutlaka yazılı yapılmalı” diyen Akbulut, lobi 
çalışmalarının öneminden de bahsetti.
Toplantıda ASPB Daire Başkan Vekili Elçin Tenteriz, “Kamu sivil toplum iletişimi” başlıklı devletle iletişim önerileri sunumu 
ve “Devletin STK’lara Bakışı”na yönelik sunumunun ardından Otizm Eylem Planı hakkında son durum bilgilerini verdi. Yerel-
den çok ciddi çalışma örnekleri verdi. ASPB Denetim Hizmetleri Genel Başkanlığı baş denetçi ve Gürdal Gümüş (ASPB Spor 
Klüpleri Başkanı) engelli bakım merkezleri genel mevzuatından başlıklardan bahsetti.
İkinci gün yapılan oturumda 2 Nisan farkındalık çalışmaları, proje önerileri, görev dağılımları ve STK’lar arası iş birlikleri 
konuları da ele alındı. 

HABER
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Sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?
Fatih doğru: Lisans eğitimimi Celal Bayar Üniversitesi Sınıf 
Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladım. Işık Üniversitesi’nde 
işletme yönetimi alanında yüksek lisansıma devam etmekte-
yim. Lisans eğitimimin son yılıyla birlikte özel eğitim alanı-
na yöneldim. Çeşitli kurs, seminer ve sertifika eğitimleriyle 
ihtisas sahibi olup bu alana yöneldim. İstanbul’da çeşitli re-
habilitasyon merkezlerinde özel eğitim uzmanı olarak görev 
yaptıktan sonra 2014 yılında Sosyal Gelişim Rehabilitasyon 
merkezimizi açmaya karar verdim. Halen idareci ve eğitimci 
olarak görevimi sürdürmekteyim.
Kübra Işık: 1993, İstanbul doğumluyum. İstanbul Bahçeşe-
hir Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nden mezun oldum. 
Üniversitenin son yılında özel eğitim alanında kendimi ge-
liştirmeye karar verdim. Merkezimizi kurduktan sonra 2014 
yılında Uygulamalı Davranış Analizi (ABA) eğitimi, 2016 
yılında ETEÇOM (Etkileşim Temelli Erken Çocuklarda Mü-
dahale Eğitimi), 2017 yılında Küçük Adımlar ve Portage eği-
timini aldım. Her fırsatta eğitim seminerlerine katılıyor, özel 
eğitime dair yenilikleri yakından takip ediyorum. 2014’ten beri 

kurumumuzda idareci ve eğitim koordinatörü olarak görevimi 
sürdürüyorum.

“özel Sosyal gelişim” ne zaman açıldı?
Fatih doğru: Merkezimiz 2014 yılının eylül ayında açılış 
onayını aldı. Ve o günden itibaren 4 modülle Başakşehir mer-
kez başta olmak üzere çevre ilçelerimize verdiğimiz hizmetle 
eğitim hayatımıza devam ediyoruz.

Sizi bir rehabilitasyon merkezi açmaya yönelten neydi?
Kübra Işık: Okullardan mezun olduktan sonra özel eğitim 
merkezinde staj ve çalışma sırasında kendimizi mevcut bir 
sistemle işleyen özel eğitim kurumlarında bulduk. Dolayısıy-
la birinci elden bu sektörde eğitimci olarak çalışma tecrübesi 
edindik. Bu sayede sektörümüzün kronik problemlerini, eleş-
tirel bir bakışla tespit etmek mümkün oldu. Kurucuların idari 
anlayışı ile hayalimizdeki eğitim kurumu arasındaki büyük 
uçurum bizi  kurum açmaya yönelten en önemli etkendir di-
yebilirim. Özellikle eğitimci olmayan insanların, sadece eski 
standartların ve maddi şartların imkan vermesi sebebiyle ticari 

Her sayımızda bir kurumun çalışmalarını mercek altına almaya devam 
ediyoruz. Bu sayıda Özel Sosyal Gelişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezi’ne konuk olduk.

“ailenin dUYgUlarını HiSSeTmek için emPaTi 
kUrmaYı BaŞaraBilmeliYiZ”

KURUMLAR
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amaçlarla bu kurumları açtığını görmek bu konuda bir şeyler 
yapma  motivasyonumuz oldu. 

Hizmet alanlarınız neler?
Fatih doğru: Merkezimizde Ram raporu ile ücretsiz eğitim 
alınabilecek 4 adet modül bulunuyor. Zihinsel Engel Grubu, 
Bedensel Engel Grubu, Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Özel 
Öğrenme Güçlüğü. Ayrıca başvuran her öğrenci için ücretsiz 
danışma, değerlendirme ve rehberlik servisimiz var. Bunun dı-
şında Duyu Terapi, Dil Konuşma Bozuklukları gibi alanlarla 
çalışmalar yapıyoruz. Kayıtlı her öğrencimiz psikolojik danış-
ma, aile eğitimi ve rehberlik hizmeti alabiliyor.
Temelde “Bir eğitim kurumu öğretmenlerinin donanımı ka-
dardır’’ ve “Bir öğretmeni yetiştirmek binlerce öğrenciyi ye-
tiştirmektir” ilkesiyle eğitim ekolümüzün temel dinamiklerini 
oluşturuyoruz. Merkezimizde 24 personelimiz bulunuyor, bu-
nun 17’si eğitimci. Her personelimizde aradığımız 4 ana kriter 
bulunuyor. Bunlar, eğitim performansı, iş disiplini, iletişim 
becerisi ve kişisel değerler. Birlikte çalıştığımız sırada her yıl 
bu kriterlerin daha ayrıntılı alt basamaklarını dikkate alan bir 
performans ölçümü yapıyoruz.
Yıl sonlarında rutin anket, ölçme ve ista-
tistik çalışmalarımız oluyor. Sayıların net-
liğine ve yol gösterici anlamlarına kıymet 
veriyoruz. Bu sebeple her şeyi objektif ve 
ölçülebilir olarak değerlendirmek, şansa 
bırakmamak istiyoruz. Ayrıca prensip ola-
rak referans almadan anlaşma yapmıyoruz. 
İş tecrübesi olmayan arkadaşlarımızın bile 
staj veya okul geçmişine dair referanslar 
yönlendirici oluyor. Bununla birlikte idari 
anlayışımız her konuda ölçülü olmaya da-
yanıyor. Belli başlı hayati prensiplerimiz 
haricinde çok katı ve değişmez kuralları-
mız yok. İnsanlara insanlarla hizmet etti-
ğimizin farkındayız. Hiçbir referansı ve 
tecrübesi olmayan genç arkadaşlarımızla 
da istisnai olarak çalışabiliyoruz. Yeter ki 
o potansiyeli hissedelim. Kendini geliştir-
mek isteyen eğitimcilerimizi maddi ve ma-

nevi olarak destekliyoruz. Dışarıdaki ücretli 
eğitimlere katılmak isteyen personelimize sa-
bit bir miktar maddi yardımda bulunuyoruz.
Yaklaşık 280 öğrenciye hizmet veriyoruz. 
%90 kapasite ile çalıştığımızı söyleyebili-
riz. Mevcut öğrenci modül dağılımı şöyle: 
Bedensel Engel %35, Zihinsel Engel %30, 
Yaygın Gelişimsel Bozukluk %20 ve Özel 
Öğrenme Güçlüğü %15. 73 yaşında fizik 
tedavi hizmeti alan hastamız da var, 6 aylık 
bebeklerimiz de var. 

Hangi metotlarla çalışıyorsunuz?
Kübra Işık: Özel eğitimin doğası gereği bi-
reysel eğitim programlarını takip ediyoruz. 
Yine özel eğitimin doğası gereği ana ilkele-
rimiz ve protokollerimiz olsa da her öğrenci 
için esnek ve değişken yöntemler uyguluyo-
ruz. Bilindiği gibi aynı engel grubunda olan 
öğrencilerin gelişim seyri ve eğitim perfor-
mansı bile büyük bir çeşitlilik arz ediyor. Uy-
gulamalı Davranış Analizi ile sonuç aldığı-

mız bireyler olduğu gibi bilişsel yaklaşımlarla eğitim sürecini 
yönettiğimiz öğrencilerimiz de var. 
Kullandığımız eğitim program/metotları; ABA(uygulamalı 
davranış analizi), DIR Floortime modeli, ETEÇOM (Etkile-
şim temelli erken çocuklukta müdahale programı) ve EYDE 
(Erken yoğun davranışsal eğitim programı), Küçük Adımlar 
Erken Eğitim Programı’ndan oluşmaktadır. Hangi yöntemle 
çalışacağımızı öğrencinin merkezimize geldiğinde aldığımız 
değerlendirmeye ve 4-6 hafta arasında değişen gözlem netice-
lerine göre belirliyoruz.

Ailelere yönelik çalışmalarınız var mı?
Fatih doğru: Hizmet verdiğimiz bireyler ve onların aileleri-
ne samimi ve sevgi dolu bir eğitim kurumu sunuyoruz. Fiziki 
şartlarımız zaten buna müsait. Doğal ve şirin bir villamız var. 
Özellikle bahar aylarında ruhsal bir rehabilitasyon yaşamak 
için merkezimizin fiziki şartları hem velilere hem de öğren-
cilere destekleyici etki yapıyor. Velilerin problemleri ile bire 
bir ilgileniyoruz. İletişim kanallarımız asla kapanmıyor. Ayrıca 
periyodik olarak telefonla taramalarımız oluyor. Aileyi eğitim 
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içine katmadan ve bu sorumluluğu paylaşmadan başarı elde 
edilemeyeceğine inanıyoruz. Periyodik anket çalışmalarımız 
bize hangi alanlarda eksiklik olabileceğini gösterdiği için ge-
nel olarak sorunlar oluşmadan çözmüş oluyoruz. Velilerimiz 
ile uzmanlarımızın planlı toplantıları yapılıyor ancak talep 
edilmesi halinde olağan dışı aile görüşmeleri de planlıyoruz. 
Okullara mümkün olduğu ölçüde sık ziyaret yapmayı önemsi-
yoruz. Özellikle Özel Öğrenme Güçlüğü yaşayan öğrencileri-
miz için bu konu daha önemli. Aileyi bu konuda bilgilendiriyor 
ve iş birliği bekliyoruz.

özel eğitim alanında yapılması gereken düzenlemeler sizce 
neler?
Kübra Işık: Her bakımdan “özel” bir alan olmamıza rağmen 
kanuni açıdan “genel” kurallara uymak zorundayız. Okullar 
için uygun olan bazı düzenlemeler bizim için anlamsız olabili-
yor. Sağlık raporu veya RAM raporu alım süreci ve bu sürecin 
devlete bağlı taraflarının (hastaneler, RAM’lar), özel eğitim ih-
tiyacı olan birey odaklı olması gerekir. Bir sağlık kurulu raporu 
almak İstanbul’da 3-4 ay sürebiliyor. Duyarlı dönemdeki bir 
otizmli birey için bu süre hayatını etkileyecek kadar önemli. 
Amaç bu bireylerin devletimizin sağla-
dığı destek eğitimden en yüksek fayda-
yı görmelerini sağlamak ve bunun yol-
larını kolaylaştırmak olmalı. Bürokrasi 
ve aşırı kuralcılık özel eğitimin önüne 
geçmemeli. 
Özel ihtiyaçları olan insanlara taşıma 
hizmetini çoğu kurum ücretsiz bir şe-
kilde kendi imkanlarıyla  veriyor. Bu 
da bu hizmetin vasıf ve niteliğini etki-
liyor. Bu konuda yapılacak bir düzen-
lemeyi de gerekli görüyoruz.

özel eğitim öğretmenliğinin ne gibi 
zorlukları var? Bu mesleği seçenler 
nelere dikkat etmeli?
Fatih doğru: Özel eğitim öğretmenli-
ği diğer branşlardan farklı olarak ekstra 
özveri göstermemiz gereken bir alan. 
Bu alanda çalışırken hem çocuğumuzu 
objektif olarak değerlendirmeyi hem 
de ailenin duygularını hissetmek için 
empati kurmayı başarabilmeliyiz. Yani 

ne robot gibi katı ve sabit olabiliriz ne de ta-
mamen duygularımızın güdümünde kalabili-
riz. Denge önemli.
Bu denge ile çocuklarımızla aramızda özel 
bağlar kuruluyor. En temel ihtiyaçlarından 
tutun da akademik alanda desteklenmele-
rine kadar birçok aşamada çocuklarımızın 
gelişim seyrini manipüle etmek ellerimizde. 
Sevgi, özveri, sabır gibi özellikler bu alanda 
çalışacak meslektaşlarımızda birinci derece-
den olmazsa olmazlar.
Ayrıca özel bir tavsiyem olacak: Çalıştığı-
mız çocukların günlük ve sosyal yaşamı ile 
ilgili bilgi edinmeli, çocuğumuzun beslenme 
alışkanlıklarını düzenlemek için ilgili uz-
manlarla iletişim sağlamalı ve çocuklarımı-
zın düzenli olarak bireysel veya takım spor-
larına katılmalarına olanak sağlamalı, bunu 

desteklemeliyiz.
Bu alanda çalışmak için iş birliğine açık olmalı,  farklı disip-
linler (ergoterapi, duyu terapi, fizyoterapi) ile iletişim kurmalı 
ve öğrencimiz için iletişim kanallarını okul, aile ve özel eğitim 
merkezi arasında canlı tutmalı, ergoterapist, psikolog vb diğer 
uzmanları bu iletişim sistemine dahil ederek zenginleştirme-
liyiz.

öÇEd’i takip ediyor musunuz? derneğimiz ve diğer STK-
larla ilgili öneri ve görüşleriniz neler?
Kübra Işık: ÖÇED’i takip ediyoruz. Bizler ÖÇED’i özel 
eğitim sektörünün önemli bir değeri olarak görüyoruz. Aynı 
zamanda özel eğitim aileleri, özel eğitim uzmanları ve özel 
eğitim kurumları açısından önemli bir paydaş ve bir başucu 
kaynağı olma yolunda hızla ilerlediğine şahit oluyoruz. Sek-
törümüzün kurumsallaşması ve nitelikli bir hal alması için bu 
tarz yayınların rolüne inanıyoruz. e-dergi ve diğer kuruluşların 
da klasik ve sosyal medya üzerinden faydalı etkinliklerini pay-
laşması sektörümüzün bilinirliğine katkı sağlayacak dolayısıy-
la problemlerin azalmasına yol açacaktır.
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Radyo dünyası ile tanışmanız nasıl oldu? 
Satış sektöründe çalışıyordum, farklı işler yapıyordum. Geriye 
dönüp baktığımızda aslında ben o işi de bir radyo şovu gibi 
yapıyormuşum, onu da sonradan anladım. Mümessilliğimde 
de “mümessil olduğuna emin misin?” diye sorardı doktorlar 
bana. Mümessilliği yaparken de bir şey üretmek istiyordum. 
Sonra baktım etraftaki insanlar çok gülüyor. “Acaba ben in-
sanları güldüren biri miyim? Yoksa onlar benim arkadaşım ol-
duğu için mi gülüyorlar” derken radyo programı bu iş için çok 
uygundu. Evde kendi kendime denemeler yaptım, demo hazır-
ladım ve radyoya götürdüm. Çarşamba götürdüm, “cumartesi 

başla” dediler. Tesadüf gibi, şans gibi bir şey oldu. 
 
İkna kabiliyeti yüksek biri misiniz? 
İkna kabiliyetinden ziyade satıştaki en önemli konu karşında-
kini çok iyi anlamak ve onu konuşturmaktır. Benim iletişimim 
çok kuvvetli olduğu için insanları konuşturabiliyordum. Ko-
nuşturunca ihtiyacını anlıyorsun, anlayınca ihtiyacını gideri-
yorsun, giderince de satıyorsun... Birine bir şeyi dikte ederek 
ikna etmeye zaten inanmıyorum. Güçlü iletişim beraberinde 
iknayı da getiriyor. 

Sen engelliyi görüyorsun ama sen ona baktığında engelli ya da özel çocuk ne 
görüyor? Acıyarak mı bakıyorsun, küçümseyerek mi bakıyorsun, amaaaan 
diyerek mi bakıyorsun? “İnsanların bakış acıları var” diyen Polat Labar ile 

eğlenceli radyo şovunu ve fark etmemiz gerekenleri konuştuk.

“insanların bakış ‘acı’ları var”

SÖYLEŞİ
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Program öncesinde bir hazırlığınız oluyor mu? 
Olmuyor. Olursa iyi olmuyor. Yayına geldiğimde o gün ne ko-
nuşacağımızı ben de bilmiyorum. Benim okuduğum haberler 
bir gün öncenin haberleridir. Sabah erken saatlerde gazeteleri 
alıyorum, okumadan gece sadece başlıklarına bakıyorum. Ro-
bot işten kovuldu, ayda su bulundu... “Bana buradan malzeme 
çıkar” dediklerimi kesiyorum ama altında ne yazdığını oku-
muyorum. Çünkü zihin 24 saat şaka yapıyor, okuduğum an bir 
şaka yapıyorum kendi kendime. Bu sefer o şakayı yarın sabah 
yapmak istiyorsun ama artık ondan itibaren yazılı bir metni 
canlandırmaya giriyor, o da bana samimi gelmiyor. Haberleri 
okuyorum, “hadi bugün bunu konuşalım” diyorum, hep doğal 
akıyor, öyle lezzetli oluyor çünkü. Oturup akşamdan düşün-
sem belki yayında yaptığım esprinin beş kat iyisi bir espri de 
bulabilirim ama etkisi o beş kat daha düşük esprinin etkisinde 
olmaz. Çünkü anlık zekanın da karşılığı var dinleyicide. O an 
söylediğini biliyor ve onu seviyorlar.
 
Sizin için mikrofon başında olmanın en keyifli yanı ne?
Her şeyiyle keyifli... Polat Labar’ın dünyası gibi bir şey bu. 
Benimle ilgili yapılan yorumlarda sosyal medyada görmüş-
tüm “Polat Labar bulmuş zeki dinleyicileri, program yapıyo-
rum diye bizi yiyor” gibi bir şey yazılmış, çok hoşuma gitti. 
Çünkü ben gidip müracaat edip bulmadım, onlar beni buldular. 
Dolayısıyla ben yarattığım dinleyici kitlesinden inanılmaz haz 
alıyorum. Yıldız futbolcu olmak çok güzeldir ama teknik di-
rektör en yıldız futbolcuları bulup onları oynatıyor, onun gibi 
bu dizaynı oluşturmak benim için inanılmaz keyifli... Dinleyi-
ciler arasında kamyon şoförü de var, profesör de var. O homo-
jen yapıya ayrıca bayılıyorum. Kimseyi kimseden ayırmadan, 
herkesi aynı platformda buluşturuyoruz. Mizah zaten böyle bir 
şey olmalı.
 
“Sıradan Söylemlere Karizmatik Cevaplar” köşesinden bir 
kitap yayınladınız... Haykırma köşesinden de bir kitap çı-
kar mı?
Oradan ansiklopedi çıkar, serisi yapılır! Demek gerçekten in-
sanların çok ihtiyacı olan bir şeymiş ki, herkes bana “Haykırma 
köşesi projeniz çok güzel” diyor. Öyle bir proje olmadı ki hiç! 

Ben projelendirip, “radyoda böy-
le bir köşe yapacağım, insanlar 
haykıracak” diyerek yapmadım. 
Bir dönem çalıştığım bir radyoda 
telefon bağlantılarından hiç mem-
nun değildim, istediğim verimi 
alamıyordum. Altı ay kadar hiç 
kimseyi bağlamadım. Program 
interaktif değildi, giriyorum iki 
saat konuşuyorum, gülüyorum, 
eğleniyorum, çıkıyorum. 14 Şu-
bat Sevgililer Günü geldi, dedim 
ki “Biliyorsunuz ben telefon al-
mıyorum ama bugün Sevgililer 
Günü’ne özel olarak alayım. Siz 
de sevginizi, aşkınızı haykırın...” 
Ardı ardına telefonlar geldi. 15 
Şubat ise Dünya Yalnızlar Gü-
nü’dür, 14 Şubat’ın alternatifidir.  
“Dün sevgilisi olanlara haykırma 
fırsatı verdik, bugün de yalnızlar 
haykırsın” dedim ve yine telefon-

lara çok büyük bir ilgi oldu. “Madem bir şeyleri haykırmak 
istiyorsunuz her gün saat 8.00’de 5 dakika haykıralım” diyerek 
başladık, beş dakika yetmedi 10 oldu, 10 yetmedi 15 oldu, 1 
saatlere kadar çıktık. Sonrasında “Haykırma Köşesi” sponsor-
ları olan, program içinde bir program haline dönüştü. Zaten 
kendi içinden imal olan her şey çok tutuyor. Ne zaman “bu 
programın içine şöyle bir köşe yapalım” desek onu kısa bir 
zamanda bitiriyoruz ama kendiliğinden ortaya çıkan şeyler hep 
kalıcı oluyor.

Kişisel gelişime merakınız var... O nasıl başladı? Neler 
yapıyorsunuz? 
Yaşam koçu dediğinizde “o ne karışacak benim giyeceğime” 
gibi bir reaksiyon olabiliyor. Ama bilmiyorlar ki, yaşam koçla-
rı size asla tavsiye vermeyen insanlardır. Mesleğin birinci ku-
ralı fikrin olmayacak bir kere. Sana sorgulatmayı çok iyi yapan 
bir iştir. Hayatı boyunca iç huzuru, mesleki huzuru tam, zirve-
de olan insanların hayatları analiz edilmiş ve bu başarılarında-
ki ortak noktalar belirlenmiş. Nasıl konuşan insanlar başarılı 
olmuş? Nasıl davranan insanlar başarılı olmuş? Bunu resmen 
süzmüşler ve ellerinde bir takım veriler oluşmuş, bunları alıp 
modelleyip sana giydirdiğimizde sen bunu anlayıp içselleştirip 
hayatına dahil edersen, bir anda mucize gibi senin hayatın da 
çok düzeliyor. Çünkü sen artık doğruları yapmaya başlıyorsun. 
Biz boş hard disklerle dünyaya geliyoruz. “Kova burcu insanı 
çok zekidir, Kova burcu insanı çok yaratıcıdır” deniliyor ve 
doğduğun günden beri sana pompalanan bir bilgi bu. Beynin 
artık kabullenmiş ve diyor ki, “ben kova burcuyum benim ak-
lıma bir şey gelmesi lazım”. Sebebi bütün bu insanlar doğduk-
ları andan itibaren bununla zaten kodlandılar. 
 
Oğlunuzla ilişkiniz nasıl? Nasıl bir babasınız?
Barkın’la gerçekten arkadaş gibi bir ilişkimiz var. Müdahale 
edilmesi gereken yerlerde tabii ki ediyorum. Bir gün fark ettim 
ki evde herkes ona “tamam” diyor, biz anneyle ayrıyız bir de... 
Baktım herkes her şeye “tamam” diyor, bu çocuğa “dur” diye-
cek birisi lazım diyerek ben devreye girdim. Barkın’ı ben ken-
dimce doğru olanlarla yetiştirdim. Ne okulu, ne dersleri üzeri-
ne zerre konuşmadım. Bir tane önceliğim vardı özgüveni. Hep 
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özgüvenine çalıştım. Daha çok küçüktü, atlı karıncalara bini-
yordu, “Boş ver atlı karıncaları gel, biz seninle roller coaster’a 
binelim” dedim. “Ben binemem” dedi. “Oğlum korkacak bir 
şey yok, sen kendini seviyorsun, kendini garanti altına almak 
istiyorsun. Peki ben senin babanım, benim seni nasıl sevdiğimi 
biliyor musun, ben seni kendimden bile çok seviyorum, sence 
ben seni riske atar mıyım?” dedim. “Atmazsın” dedi. O zaman 
sence deneyebilir misin bunu?” dedim. Bindik, indik yüzüme 
baktı “Baba bence bir sefer de tek binmeliyim” dedi. Hayatta 
hep bu tarafını güçlendirmeyi önemsedim. Sen herkesin içinde 
konuşabilirsin, sen yapabilirsin... Şimdi bir radyo programına 
başlayacak, kendi programı için sponsor arıyoruz. 
 
Sizin özgüveniniz de güçlü ve siz onu çok güzel karşı tarafa 
aynalama yapıyorsunuz... Bu nereden geliyor?
Çok ilginç bir şekilde ben ortaokuldayken şu anki adam ola-
cağımı biliyordum. “Radyo programcısı olurum” demiyordum 
elbette ama nasıl bir adam olacağımı biliyordum. Herkes oyun 
oynarken mesela ben santralcinin yanında oturup onunla haya-
tı konuşurdum. Bir şekilde bunu tetikleyen bir şey vardır. Belki 
izlediğim bir film, belki o zamanlar tanıdığın biri... 
 
Bir rol modeliniz var mıydı? 
Lisede rol model aldığım birisi vardı. Bunu ben yayınlarda da 
söylerim. Bir ayakkabıcı Özhan abi. Onun hayata bakış açısı 
efsaneydi. Herhangi bir engel çıktığında adam “o zaman şöyle 

yaparım, böyle çözerim” derdi. Ben önüme bir engel mi çık-
tı, zıplarım duvarın üstüne çıkarım, geçemiyorsam bu duvar 
geçilemez derim ama Özhan abiye sorsan alttan kuyu kazar, 
altından geçer, yanından geçiş var mı ona bakar, olmuyor mu 
yaylı bir sistem kurar... “Adam bir şekilde duvarı geçiyor, ben 
bu bakış açısını getiremiyorum” diye bir şey fark ettim ve son-
ra şöyle bir oyun oynamaya başladım: Hayatımda hiçbir sorun 
olmayan konularda bile sorun çıksaydı ne yapardım? Bunu 
günlük bir oyuna dönüştürdüm ve bu oyunun gereği yeni ba-
kış açıları getirmeye başladım. Yeni bakış açıları bulabildiğini 
gördükçe daha çok heyecanlanıyorsun. Aslında Özhan abinin 
o tavrı benim bugünümü inşa etti. Şimdi benim yaptığım işin 
ana temeline bakarsak her konuya diğer açıdan baktığım için 
mizah çıkıyor. Bu çok önemli bir dönüm noktası benim için. 
 
Kişisel gelişime ilginiz radyoculukla birlikte mi başladı, 
öncesinde de var mıydı?
Daha önce ilaç sektöründe çalışıyordum ve biz orada pek çok 
eğitimler alırdık. Sonradan kişisel gelişim dünyasını tanıyın-
ca fark ettim ki, ben o eğitimlerin çoğunu zaten almışım. O 
zaman kişisel gelişim eğitimi demiyorlardı, zaman kullanımı 
diyorlardı, iletişim diyorlardı... Ben o eğitimleri harfiyen içsel-
leştirerek alan kişilerdendim. Ben orada kendimi fark etmeyi 
geliştirmişim. İlaç sektörü bana verdiği farkındalıkla o sektörü 
bırakıp buraya geçmem gerektiğini öğretmiş. Şimdi de  kişisel 
gelişim dünyasını irdelerken daha çok teyit ediyorum. Yeni ba-
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kış açıları getiriyorum. O dünyanın da kendi içinde gördüğüm 
bir takım eksikliklerini ortaya koyup bir değer daha katmaya 
çalışıyorum. Ben kendi kişisel gelişim misyonumu zaten prog-
ramın her saniyesinde ortaya koyuyorum. Anlaşıldı ya da an-
laşılmadıya da takılmıyorum. Çok iddialı şeyler söylüyorum 
çok derin mesajlar veriyorum, üst tarafı komedi alt tarafından 
alanlar da bana yetiyor. 
 
Sosyal sorumluluk konusunda gönüllü çalışmalarınız var 
mı? 
Elbette var. Sosyal sorumluluk aslında benim için biraz sıkın-
tılı alanlardan bir tanesi. İnsanlar kimi zaman gerçekten kimi  
zaman da yapıyormuşçasına çok fazla sosyal sorumluluk pro-
jelerinin içindeler. Bu bir moda oldu. Ben moda olmasına kar-
şıyım. Mesaj geliyor, “Polat bey biz ihtiyacı olanlar için şunu 
topluyoruz...” Bunun ayağa düşmemesi lazım. Bu gerçekten 
de oturaklı zeminlerde, oturaklı algılarla yapılması gereken bir 
şey. Benden de çok paylaşmamı istiyorlar. Bir tane paylaşsam 
“Polat Bey madem hassassın sen bunu da paylaş, demek hassa-
sın şimdi seni yakaladık!” gibi bir durum oluyor ve ucu bucağı 
olmuyor. Bu yürütülebilir değil. Bir de içinde olmadığım şey-
lere güvenemiyorum. “Aileye para topluyoruz paylaşır mısı-
nız?” Paylaştım topladın sen parayı yedin, yarın öbür gün biri 
bana bunu dese ben bilemem ki. O yüzden ancak içindeysem 
veya ancak uzun soluklu sürede varlığına ikna olmuşsam, be-
nim paylaşmamın değer katacağına inanmışsam paylaşıyorum. 
İnsanların yapılan iyilikleri konuşması yönünde bir kampan-
ya paylaşmıştım. Yaptığımız iyilikleri saklama meyillimiz var. 
“Bilinmesin, biz hava atıyormuşuz gibi olmayalım” tarafımız 
vardır bizim. Ama kötülükleri gümbür gümbür konuşuyoruz. 
O yüzden de çok kötü bir hayat varmış gibi gözükmeye baş-
ladı. Kötülük çok marka oldu. İyilikleri paylaşalım ki, iyiliğin 
markası yükselsin. 
 

öÇEd olarak toplumdaki algıya pozitif katkıda bulunmak, 
özel gelişim gösteren çocukların ailelerinin sorularına ce-
vap bulmasını sağlamak için çalışıyoruz. Siz öÇEd’in ça-
lışmalarını takip ediyor musunuz? Farkındalık arttırmak 
için sizce neler yapılabilir?
Farkındalık lafı da ayağa düşsün istemiyorum ama gerçekten 
de fark etmemiz gereken çok şey var. Kendi hayatımızla ilgili, 
kendi ruhumuzla ilgili, hayatın unsurlarıyla ilgili, hayatın un-
surları içindeki diğer insanlarla ilgili... Sadece özel çocuklar 
değil, sıradan insanlarla ilgili de fark etmemiz gereken çok şey 
var. Ve bu konu tüm sıradan yapının içinde adı üstünde daha da 
özel bir durum. Ve hepimizin bir şeyleri biliyor olması lazım. 
Onun kim olduğunu bilmen, onu fark ettiğinde vereceğin reak-
siyon, sen hangi yüz ifadesiyle ona bakıyorsun bile çok önemli 
bir konu. Benim öyle bir projem var, engellilerin hayatının tec-

rübe ettirilmesi üzerine “deneyim” diye bir televizyon progra-
mı tasarladım. Muhteşem bir proje ama hayata geçiremiyoruz 
çünkü “insanlar ekranda engelli görmek istemiyor” deniliyor. 
Örneğin tekerlekli sandalyede mi kişi onun şapkasına ya da 
vücudunda bir yere kamera koyalım ve insanlara “pardon” de-
yip bir şey istesin, nasıl bakıyorlar, yüz ifadesini görelim. Acı-
yarak mı bakıyorsun, o insana küçümseyerek mi bakıyorsun, 
amaaaan diyerek mi bakıyorsun? Sen engelliyi görüyorsun 
ama engelli ya da özel çocuk ne görüyor? Bunu çok iyi bilme-
miz lazım. Faaliyetler düzenledim, onlara etkinlikler yaptım, 
yardımlar topladım, tamam bunların hepsi yapılsın ama önce 
ona bir bakmayı öğrensek, onunla iletişimde ses tonumuzu na-
sıl ayarlayacağımızı öğrensek bile farkındalığın en temel çıkış 
noktasını halletmiş olacağız. Biz daha oraları halledemedik. 
İnsanların bakış acıları var. Maalesef toplumsal açıdan bakar-
sak daha bilmediğimiz çok yük var üstümüzde. Ve her şeyi za-
manla öğreneceğiz. Özürlü diyorduk, engelli demeye başladık. 
Özürlü denmez niye özür dilesinler dedik önce bunu fark ettik, 
engel dedik şimdi “ne engeli” demeye başladık. Konuştuğu-
muz ifadeler bile fark ettikçe değişiyor. “Ne saçmaymışız biz 
niye özürlü diyormuşuz?” dedik. Ama bir gün bir noktaya gel-
dik de bunu dedik. O yüzden farkındalığın önemi çok fazla. Ne 
diyeceğimizi bir bilelim, nasıl bakacağımızı bir bilelim. Onla-
rın varlıklarını ve yaşadıklarını tüm detaylarıyla bilmek zorun-
da değiliz. Ben senin de ne yaşadığını bilmiyorum. Karşımda 
sağlıklı bir insansın ama evde kırıp döküyor musun, psikopat 
mısın, hayatı sevgiline azap mı ediyorsun... Bunu bilmiyorum, 
onu da tüm detaylarıyla bilmek zorunda değilim, ama toplu-
mun içiresinde ben karşıdan gelene tokat atmayacağımı biliyo-
rum, karşıdan gelene durup dururken küfür etmeyeceğimi bili-
yorum. Karşıdan gelen otizmli çocuğa da sorunlu kişiymiş gibi 
bakmamam gerektiğini de bir öğreneyim. Çünkü diğer sağlıklı 
insana tokat atmakla bu eş değer. Tokat atmamayı öğrendiysen 
bunu da öğren artık kitlesel olarak...

Polat Labar’ın farkındalıkla ilgili bir de 
mesajı var.
Videoyu QR kodu okutarak veya 
linki tıklayarak izleyebilirsiniz.

https://youtu.be/eDdDCLQRn2k

“Sadece özel çocuklar 
değil, sıradan insanlarla 

ilgili de fark etmemiz 
gereken çok şey var.”
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“Allah’ın mucizesi ve hediyesi olarak gördüğüm oğluma hem benim gücümü 
ve yeteneğimi ortaya çıkardığı hem de aile ve birey olmanın mükemmelliğini 
hissettirdiği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” diyen Selva Sadıkoğlu 

Sayhan, problemlere değil, çözümlere odaklanan annelerden...

“OtİZM EKSİKLİK DEĞİL,
YEtENEKLERİN 

MüKEMMELLİĞİDİR”

SÖYLEŞİ
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Oğlunuz Berat’ın doğumundan ve tanı sürecinden kısaca 
bahseder misiniz? 
Berat, 10 Ekim 2003 tarihinde 1 kilo 990 gram olarak dünyaya 
geldi. Erken doğuma bağlı emme problemi yaşadı ama sağlıklı 
ve çok hareketli bir çocuktu. 40 günlük  ve 4 aylıkken fıtık 
ameliyatı oldu. Berat 15 aylıkken kardeşi Efe dünyaya geldi. 
Efe’nin doğumu ile Berat duygusal olarak değişim yaşadı. 1.5 
yaşında otizm ile tanıştık. Sevginin, emeğin, sabrın, yeteneğin, 
başarının mutluluğun adı oldu Berat bizim için. 

doktor ve eğitim süreci nasıl oldu? 
Erken yürüdü, motor becerileri iyiydi. 1.5 yaşında konuşma 
gecikmesinden dolayı doktora gittik, onlar da bizi nörolojiye 
yönlendirdiler. İlk ona bakıldı, sonra konuşmayla ilgili sıkın-
tısı değerlendirildi. Gittiğimiz bir doktor “Hafif otistik belir-
tiler var, hemen eve bir yardımcı alıyorsunuz, eğitime başlı-
yorsunuz” dedi. “Otizm nedir? Hafif otistik belirti nedir? Özel 
eğitim nedir?” Bir anda bilmediğim birçok terimle karşılaştım. 
Eve gelir gelmez de tüm bunları araştırmaya başladım. 

Farklı doktorlara gittiniz mi? 
Genel değerlendirme ve tetkik için başka bir doktora da gittik. 
O bize “Berat otizmli değil ama özel eğitim alması gereken bir 
çocuk” dedi. Gelişimini destek için 1.5-2 yaş civarında özel 
eğitime başladık. Tekrarlayan davranışı yoktu. Göz temasında 
problem vardı. Seslenildiğinde cevap vermiyordu, komutları 
almıyordu. Listede otizme işaret eden 10 tane durum varsa Be-
rat bunların beş, altı tanesini gösteriyordu.

Tanıyı kabul sürecinde zorlandınız mı? 
“Bu nedir, neden benim başıma geldi?” gibi bir reddedişim hiç 
olmadı. Berat ilk çocuğumuz olduğu için bize göre sadece zor 
bir çocuktu... “Farklı bir durum var mı, varsa bunu önceden 
öğrenip nasıl çözebiliriz?” diyerek bu yola girdik. “Eğitim ala-
caksınız” dendiğinde de bunu reddetmedik. 

Berat nasıl bir çocuk, özel ilgi alanları var mı? 
Resim yapmayı, müziği ve ritmi çok seviyor. Yemek yapma-
yı ve yemeyi seviyor. Teknolojik çizimlerde yetenekli. Bizim 
dünyamızda aslında Berat’ın bir problemi yok. Biz yaşantımı-
zı ona göre uyarladığımız için biz kendi içimizde Berat’la bir 
problem yaşamıyoruz ama okul ortamında beklenen kalıp dav-
ranışlar olduğu için Berat onların dışına çıkabiliyor. 

Selva Sadıkoğlu Sayhan kimdir? 
10 Mayıs 1977 tarihinde Trabzon’un Of ilçesinde 
doğdu.
İlkokulu Ovacık İlkokulu’nda tamamladı. Ortaokul 
ve liseyi Kadıköy İmam Hatip Lisesi’ne okuduktan 
sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İla-
hiyat Meslek Yüksek Okulu’nu bitirdi. İş hayatına 
aile şirketinde giriş yaptı.
2001 yılında evlenen Selva Sadıkoğlu Sayhan, 
10.10.2003 tarihinde Berat Sayhan ve 01.01.2005 
tarihinde Efe Sayhan adında iki çocuk sahibi oldu. 
Kariyerine 2006’da kurduğu kozmetik şirketi ile de-
vam eden Selva Sadıkoğlu Sayhan, sedef hastalığı 
için geliştirilen Türkiye’de ve dünyada ilk kortizon 
ve katran içermeyen bitkisel formüllü bir ürün ge-
liştirdi. Bu ürün Tübitak Ar-Ge Desteği onayı aldı.
İkinci girişimcilik deneyimi ise tekstil alanında in-
celemeli Patent pct onayı ve Tübitak Buluş Ödülü 
kazandığı Chape ürünü oldu. 
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Okul süreci nasıl geçiyor?
Bu yıl artık gölge öğretmensiz okula gitmeye başladı. Bugüne 
kadar yanında gölge öğretmeni vardı, son bir iki yıldır olma-
yabilirdi de, ama eğitimi, verimli geçmesi için yanında gölge 
öğretmen olması daha faydalı olacaktı... Berat okulda problem 
yaratan bir çocuk değil, okuma yazmayı 4 yaşında kendi ken-
dine öğrendi. 

Kardeşiyle ilişkisi nasıl?
İlk yıllar Berat ve Efe farklı okullarda eğitime başladı. Çünkü 
Efe kendi okulunda üstün yetenekliler özel sınıfında eğitime 
başlamıştı ve özel bir çocuktu. Ağabeyinin durumu onu olum-
suz etkileyebilirdi... 6. sınıfta Efe’nin isteği ve okulun da Be-
rat’ı kabul etmesi ile şu anda aynı okulda eğitimlerine devam 
ediyorlar.

Efe’nin üstün yeteneği nasıl fark edildi? 
Berat sayesinde fark edildi. Biz Berat için Üstün Zekalılar Ens-
titüsü’ne gittik. Orada Berat’a zeka testi yapılacaktı. Bir uz-
man “Siz Berat için çaba harcarken burada ışık saçan bir çocuk 
daha var” dedi. Efe normal gelişen bir çocuk olduğundan onun 
için özel bir şey yapma ihtiyacı hissetmemiştik. Orada Efe’ye 
test yapıldı ve çok üstün çıktı. 

Pozitif, çözüm odaklı ve güçlü duruşunuz var. geleceğe 
dair kaygılarınız var mı hiç? 
Bunu hiç düşünmedim. İnsanlar korkuyor, “Ne olacak?”,  “Ge-
lecekte çocuğuma kim bakacak?”, “Ortada kalırsa ne olur?” 
diye düşünüyor ve merak ediyorlar, “Evlenecek mi, evlenme-
yecek mi, çocuğu olacak mı, olmayacak mı?” diye... Sağlıklı 
gelişen bireyler için bile garantisi olmayan bir gelecek için en-
dişe etmek çok anlamsız. Belki de bu yüzden hiç düşünmedim. 

Sivil toplum ya da gönüllülük çalışmalarınız var mı? 
Anne Meclisi’ne gönüllü olarak destek veriyorum. Anne Mec-
lisi din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaz. Siyasi bir oluşum 
değil, aile ve toplum odaklıdır... Anneleri etkileyen iç ve dış 
etmenleri iyileştirir... Gelecek nesillere katkıyı hedefler ve kar 
amacı gütmez. Ulusal ve uluslararası işbirlikleri yapar. 

yeni tanı almış annelere bir tavsiyeniz var mı?
Çocuklarının onlar için bir ödül olduğunu görsünler. Aslında 
sizin kendinizi keşfettiğiniz bir anahtar çocuklar. Bendeki cev-
herin ortaya çıkması gerekiyordu ve bu Berat’la oldu. Berat sa-
yesinde ben Efe’nin üstün yeteneğini keşfettim, bu yol Efe’ye 
farklı bir kapı araladı. Olumsuz gibi görünen şeyler aslında 
sizin için cennetin anahtarlarıdır. O ışığı görmek gerekiyor. 
Berat bana daha doğru ve nitelikli bir yol gösterdi. Kendi adı-
ma ben bir olumsuzluk yaşamadım. Tabii ilk zamanlar yorucu 
bir sürecimiz oldu. Haftada 5-6 gün eğitime gidiyorduk. Duyu 
bütünlemesinden ritim çalışmasına, özel eğitimden konuşma 
terapistine birçok alanda yoğun bir eğitim programımız vardı...

Soyadı değişikliği yapmışsınız... Bunun sebebi neydi? 
Dünyadaki amacımız kendimizi bulmak, kendi dünyamızı inşa 
etmek. Bize özgü bir dünya için her şey ona uygun olmalıydı. 
İçsel bir mesajdı bu. Soyadımız da bizimle başlamalıydı.
Eşimin de bu fikrimi onaylaması ile bu süreci başlattık.

öÇEd’i ve diğer sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarını 
takip ediyor musunuz?
ÖÇED’i biliyorum. Bir takım çalışmalar yapılıyor, siyasi ola-
rak belli kapılar açılmış olabilir. Fakat kişiye dokunma alanın-
da neler yapıldı veya yapılıyor bilemiyorum. Bununla ilgili bir 
araştırmam ya da tecrübem olmadı. 
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KÜLTÜR&SANAT

“tUt YüREĞİMDEN
ANNE”

arTankara dÖrdÜncÜ keZ 
kaPılarını açıYOr

GİDİLMEYEN YOL

ARTANKARA Çağdaş Sanat Fuarı, 26 ülkeden 550 sanatçının 
2000’i aşkın eserini, 15-18 Mart tarihlerinde Ankara’ya getiriyor. 
ATO Congresium’da dördüncü kez sanatseverlerle buluşacak fuarda 
resim, heykel, seramik, özgün baskı, fotoğraf, enstalasyon ve kav-
ramsal sanat eserleri görülebilecek. 
Uluslararası arenada yerini alan ARTANKARA yabancı katılımcı 
yelpazesini de genişletti. Bu yıl Türk katılımcıların yanı sıra Güney 
Kore, İtalya, İngiltere, Avusturya, Fransa, İran, Çek Cumhuriyeti, 
Yunanistan, Ukrayna, Kırgızistan, Bulgaristan, Macaristan, Rusya, 
Makedonya, Kazakistan, Irak, İran, İzlanda, Meksika, Norveç, Çin, 
Ermenistan, Yugoslavya, Estonya, Özbekistan, Kanada, Almanya ve 
Gürcistan’dan galeriler, sanatçılar ve koleksiyonerler de Ankara’da 
olacak.
ARTANKARA’da 15-18 Mart 2018 tarihlerinde Piramid Sanat ile 
Bedri Baykam, İMOGA müzesi ile Süleyman Saim Tekcan, Mustafa 
Ayaz Müzesi ile Mustafa Ayaz,  Galeri Selvin ile Zerrin Tekindor, 
Abay Galeri ile İbrahim Balaban, Akademililer Sanat Merkezi ile 
Resul Aytemür, Sevil Dolmacı Art Consultancy ile Ergin İnan, Ba-
hariye Sanat Galerisi ile Ümit Gezgin, İmoga Art Space ile Artsrun 
Apresyan, Galeri Binyıl ile Seyit Mehmet Buçukoğlu,  DorukArt-
Project ile Elif Aydemir ve birçok sürpriz sanatçı sanatseverler ile 
buluşacak.

Fuar web sitesi: www.artfairankara.com
Fuar ziyaret saatleri: 10:00 – 20:00

girişler ücreti: Öğrenci: 5 tL, tam 10 tL

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat ve Naz Elmas’ ın 
başrolünü oynadığı “Tut Yüreğimden Anne” fil-
mi 16 Mart’ta vizyona girmeye hazırlanıyor. Film 
büyük kardeşi ve babası tarafından kabullenilme-
yen otizmli bir çocuğun annesi ile yaşadığı hika-
yeyi konu alıyor. Yapımcılığını Joy PR’ın yaptığı 
hikayesi Yasemin Nak’a ait olan “Tut Yüreğimden 
Anne” filminin yönetmenliğini Bülent Aydoğan 
ve Burçin Aydın’ın yapıyor. Genel yönetmenliği-
ni Korhan Bozkurt yaptığı, senaryosunu Gökhan 
Alan’ın yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Sermi-
yan Midyat, Naz Elmas, Levent İnanır, Janber Nak, 
Ela Şen, Cem Sultan Karabulut, Hilmi Erdem, Ba-
rış Küçükgüler, Melda Arat, Gül Karslı, Kahraman 
Sivri yer alıyor. 

“Technology”, “Entertainment” ve “Design” sözcüklerinin baş harflerinden oluşan 
TED, “Paylaşmaya Değer Fikirler” sloganıyla yola çıkan bir küresel konferanslar 
serisi. Serinin amacı, farklı alanlardaki ileri derecede bilgi sahibi kişilerin konuş-
malarıyla bilgi alışverişine zemin oluşturmak... TEDxIstanbul’un 23 Nisan 2018 
tarihindeki konferansının konusu “Gidilmeyen Yol’’... Katılımcıların konuşmacı-
larla birebir sohbet etme imkanı bulacağı konferans 2 seanstan oluşacak ve birbi-
rinden iddialı konuşmacılar yine zihinleri açıp, ilham verecek. 

Tarih: 23 Nisan 2018
Yer: Zorlu PSM - Ana Tiyatro

Saat: 12:30
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