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“ÜLKEM İÇİN DÜNYAM İÇİN BEN DE VARIM EĞİTİMİ” 

Eylül-Ekim 2017 Eğitim Dönemlerine İlişkin Rapor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu rapor T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı  

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve İÜ Engeliler Uygulama ve 

Araştırma (ENUYGAR)Merkezi tarafından düzenlenen eğitim 

sonucunda İÜ ENUYGAR Merkez Müdürü Prof. Dr. Resa Aydın  

tarafından hazırlanmıştır. 
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Teşekkür 

“Ülkem için Dünyam için Ben de Varım ” eğitim programının 

planlanması ve gerçekleştirilmesi  sırasında bizimle uyum ve 

koordinasyon içinde çalışan, bütün gayretleriyle ekibimize destek 

veren,  Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesine, Şube 

Başkanı Sayın Adem Balcı’ ya ve Sayın Muttalip Şimşek  ‘e, İstanbul 

Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Güler Bahadır ve Uzman Sosyal 

Çalışmacı Kemal Güdek, Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl 

Müdürlüğü eğitimcilerine ve Türk İşaret Dili Tercümanına 

teşekkürü bir borç biliriz. 

İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
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Genel Bilgiler 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Strateji Geliştirme 

Daire Başkanlığının teklifi üzerine, İstanbul Üniversitesi Engelliler 

Uygulama ve Araştırma(ENUYGAR) Merkezi tarafından bir 

motivasyon ve gelişim konusunda bir eğitim programı 

tasarlanmıştır.  

Programın amacı; Kıyı Emniyeti çalışan engelli bireylerin 

motivasyonlarını arttırarak, iş ve toplum hayatında daha olumlu 

iletişim sağlamaları ve yaşam kalitelerini yükseltmelerine katkıda 

bulunmaktır. Engellilik deneyimine sahip bireyler olan 

katılımcıların, bilinçli bir yurttaş olarak, toplumdaki var olan engelli 

ayrımcılığı ve ötekileştirmenin azaltılması  konusunda  aktif rol 

üstlenmeleri ve  liderlik özelliklerinin geliştirilmesi de eğitimin 

amaçları arasındadır.  

Eğitim programı iki dönem olarak düzenlenmiştir. Program 

tarihleri ve her iki programa katılan katılımcı sayıları Tablo 1’de 

gösterilmiştir.  

Tablo 1. Eğitim Programı Tarihleri ve Katılımcılar 

Dönem Tarih Katılan kişi 

sayısı 

1 25-29 Eylül 

2017 

26 

2 16-20 Ekim 

2017 

30 

 

Eğitim programı, bir dönem 5 gün, her gün 4’er saat olmak üzere 

20 saat saat olarak gerçekleştirilmiştir.  
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Eğitim programında İÜ ENUYGAR Merkezi Müdürü, Fiziksel Tıp ve 

Rehabilitasyon Uzmanı öğretim üyesi koordinatör ve eğitici,  

ENUYGAR Merkezi çalışanları da konuşmacı, kolaylaştırıcı ve eğitim 

yardımcısı olarak görev almışlardır. Eğitim programında ayrıca, İÜ 

ENUYGAR Merkezi’nin koordinasyonuyla, İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında görevli bir Klinik 

Psikolog öğretim üyesi(Profesör Dr)  ve uzman bir Sosyal Çalışmacı 

eğitimci olarak katkı vermişlerdir. Programa İÜ Engellilik 

Araştırmaları Yüksek Lisans Programından öğrenciler, İÜ Sosyal 

Sorumluluk Kulübünden öğrenciler, İstanbul Büyükşehir 

Belediyesinden sosyolog, psikolog ve İstanbul Engelliler 

Merkezinden yöneticiler gözlemci olarak katılmışlardır.  

Eğitimin Yöntemi ve İçeriği 

Eğitimin içeriği ve yöntemi  “Erişkin Eğitim İlkeleri” (Knowles, 1973) 

göz önüne alınarak oluşturulmuştur. Eğitim başlangıcında 

programa katılan herkesin kendisini tanıtması istenmiş ve grupta 

olumlu eğitim atmosferi sağlanmıştır.  

İlk oturumda katılımcı beklentileri sorgulanarak, eğitim içeriği ile 

beklentiler arasındaki farklar değerlendirilerek, eğitim programı 

içeriğinde bulunmayan beklentiler konusunda katılımcılar 

bilgilendirilmiştir. Yine ilk oturumda katılımcıların ve eğitimcilerin 

ortak hazırladıkları “eğitim ilkeleri” liste halinde büyük kağıda 

yazılarak, eğitim salonunda asılmıştır.  
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Birinci günün ikinci oturumunda katılımcılar küçük gruplara 

bölünerek, grup çalışması yapmaları istenmiş ve yaşadıkları 

engellilik deneyimini listelemeleri istenmiştir. Bu deneyimler daha 

sonra büyük grupla tartışılarak ortak liste oluşturulmuş ve 

engellilik konusunda toplumda yaşanan sorunlar ve nedenleri 

üzerinde ayrıntılı olarak  tartışılmıştır.  

Eğitimin ikinci gününde tam gün, üçüncü gününde yarım gün, 

dördüncü gününde de tam gün olmak üzere, katılımcıların kişisel 

gelişmelerine yönelik; duygu yönetimi, gevşeme, postür analizi ve 

egzersiz, aile iletişimi gibi konularda interaktif ve uygulamalı atölye 

çalışmaları yer almıştır.  

Katılımcıların engellilik alanında yaşadıkları ayrımcılık konusunda 

hak temelli bakış açısına sahip olmaları ve toplumda aktif bireyler 

olarak çözüm ortağı olabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla 

engellilik konusunda öne çıkan dört ana başlıkta (mimari 

erişilebilirlik, eğitim, istihdam ve toplumsal farkındalık) proje 

grupları oluşturulmuştur. Her proje grubunda 4-7 arasında 

katılımcı görev almıştır. İkinci eğitime proje gruplarının 

çalışmalarına destek olmak amacıyla kısa bir proje hazırlama 

eğitimi eklenmiştir. Proje grupları sunumlarını yaptıktan sonra, 

projeler izleyici katılımcı, eğitimci ve gözlemci katılımcılar 

tarafından hazırlanan “Proje Değerlendirme Formu” ile 

değerlendirilmiştir.  

Daha sonra en yüksek değerlendirme puanını alan grup 

belirlenerek, gruptaki katılımcılara İÜ ENUYGAR merkezi tarafından 

hazırlanan sertifika ile ödüller takdim edilmiştir.   

Eğitimle ilgili İÜ ENUYGAR Merkezi tarafından bir kitapçık 

hazırlanmıştır. Kitapçık EK ’de sunulmuştur.  
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Eğitimle İlgili Geri Bildirimler  

 

Eğitimin her günü sonunda  katılımcı, eğitimci ve gözlemcilerden  

günün değerlendirmesini yapmaları istenmiş, sözel geri bildirim 

alınmıştır. Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve İÜ ENUYGAR 

Merkezinin resmi eğitim geri bildirim formları eğitimin son 

gününde yazılı olarak alınmıştır. Eğitimle ilgili  sözlü geri bildirimler 

için “Gözlemci Eğitim Raporu”, İÜ ENUYGAR Merkezinin geri 

bildirimleri için “Katılımcı geri Bildirim Raporu” 

hazırlanmıştır.(Aşağıda) 

 

Gözlemci Eğitim Raporu 
 
İÜ ENUYGAR Merkezinden Prof. Dr. Resa Aydın ve Ilgın Aydınoğlu 
tarafından hazırlanan gözlem raporları aşağıda sunulmuştur.   
 
Prof. Dr. Resa Aydın 
Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde görevli 
engelli personele İÜ ENUYGAR Merkezi tarafından düzenlenen 
eğitim programı sırasındaki kişisel gözlem ve yorumlarım: 

1. Eğitim öncesinde, eğitim sırasında ve sonrasında Kıyı 
Emniyeti Eğitim Şubesiyle uyum içinde çalışma 
sağlanmıştır.  

2. Eğitim sırasında eğitimci grubun motivasyonunun yüksek 
olması, katılımcılara da olumlu etki yapmıştır. Eğitimin 
başında alınan beklentilerde bazı katılımcıların çok istekli 
olmadıkları, hatta zorunlu olarak geldiklerini ifade ettikleri, 
ancak  program ilerledikçe tüm katılımcıların olumlu yönde 
geri bildirimler verdikleri ve bütün atölye çalışmalarında 
aktif katılım sağladıkları gözlenmiştir.  

3. Eğitim programının adının “Ülkem için Dünyam için 
Ben de Varım” olması, tümü engelli bireylerden oluşan 
katılımcılar tarafından olumsuz karşılanmıştır. Katılımcılar 
büyük bir çoğunluğu bu başlığın kendilerini rahatsız ettiğini 
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ifade etmişlerdir. Bizim de görüşümüz bu başlığın engellilik 
açısından “dolaylı ayrımcılık” vurgusu yapan bir izlenim 
uyandırdığı yönündedir. Benzer bir program yapıldığında 
başlık konusunda farklı bir seçim yapılması önerilir.  

4. Katılımcıların sadece engelli olan çalışanlardan oluşması 
katılan kişiler tarafından olumsuz karşılanmıştır. Gerek 
eğitim içi genel tartışmalarda gerekse günün 
değerlendirmelerinde eğitime engelsiz çalışanların da 
katılması ve ortak çalışma yapılmasını tercih edeceklerini 
belirtmişlerdir. 

5. Eğitimin ikinci dönemine katılan kişilerin çoğunluğunun il 
dışından olması farklı bir dinamik yaratmış, ikinci 
dönemdeki katılımcıların sosyal etkinlik beklentisi 
olmuştur. Bu beklentinin karşılanamaması zaman zaman 
hoşnutsuzluk doğurmuştur.   

6. Kıyı Emniyeti Gelen Müdürlüğünde çalışan engelli 
personelin genel olarak engellilik konusunda kişisel 
çözümler üretebilmiş, toplum yaşamına uyum konusunda 
önemli sorunları olmayan bireyler olduğu gözlenmiştir. 
Detaylı sonuçlara  bilimsel çalışmadan sonra 
ulaşılabilecektir. 

7. Bu programda Merkez olarak hedefimizi, kamuda çalışan 
engelli personeli temsil eden bu grubun, ‘engelli haklarının 
savunuculuğu konusunda kapasite kazanması’ olarak 
belirlemiştik. Proje çalışmalarında birincilik kazanan her iki 
projenin de uygulanabilir ve geliştirilebilir olduğu 
görüşündeyiz. İlerleyen dönemlerde ENUYGAR İletişim 
ağından katılımcılarla iletişim içinde olunması 
planlanmaktadır.  

8. Ulaştırma Bakanlığının farklı birimlerinde benzer 
programlar geliştirilmesi konusunda öneriler; 

a. Engelli ve engelsiz katılımcıların birlikte 
katılabileceği eğitimler planlamak, 

b. Eğitime katılımın gönüllülük esasına dayanması, 
c. Beş günlük eğitimlerde sosyal program eklenmesi, 
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d. Üniversiteler ile birlikte planlanacak eğitimler için, 
eğitimci grubun da eğitim içeriği konusunda katkı 
vermesinin sağlanması şeklindedir. 

Ilgın Aydınoğlu 
İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
tarafından Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğü’ndeki engelli personele iş motivasyonlarını arttırmak 
ve toplum içindeki iletişim durumlarını geliştirmek amacıyla 2 
dönem halinde verilen eğitim süresince yapılan gözlemin 
sonucunda aşağıdaki sonuçlara varılmıştır: 
 

1. Eğitim verilen ilk gruptaki katılımcılarda İstanbul dışından 
gelenlerin sayısı ikinci gruptaki katılımcılardaki İstanbul 
dışından gelenlerden daha az olduğu için birbirleri 
arasındaki sohbet, kaynaşma, grup şeklinde hareket ve 
grup çalışmalarındaki verim farklılık göstermiştir. Gözleme 
göre, ilk gruptakiler bahsi geçen konularda daha olumlu 
durum göstermişlerdir. 

2.  Her iki gruptaki katılımcılar da eğitimciler hakkında olumlu 
düşünceye sahip olduklarını belirtmişlerdir. 

3. Eğitime katılan ilk gruptaki katılımcılar özellikle ilk gün 
ikinci gruptakilere göre  katılım gösterme konusunda ikinci 
gruptakilere göre daha çekingen davranmışlardır. İkinci 
gruptakiler kendilerini söz alarak daha kolay ifade 
etmişlerdir. 

4. Her iki grup da özellikle canlandırma aktiviteleri ve egzersiz 
çalışmalarında tam katılım göstererek istekli 
davranmışlardır. 

5. Her iki gruptan katılımcılar eğitim ve diğer konularla ilgili 
olumsuz geri bildirimlerini de rahatça ifade etmişlerdir. 

6. Eğitime katılan 2. Gruptaki katılımcıların çoğu şehir 
dışından katıldıklarından  eğitim harici sosyal aktivitelerin 
varlığını talep etmişlerdir. 

7. Her iki gruba da eğitim alan tarafta değil, kendilerinin de 
haklarını savunabilecek kişiler oldukları vurgulanmıştır. 

8. Her iki gruptan da  4  farklı konu başlığında engellilkle ilgili 
proje fikirleri üretmeleri istenmiştir. Sadece ikinci ggrubun   
eğitimide kısa bir “proje nedir” sunumu yapılmıştır. 
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9. İlk gruptan istenen proje üretmeleri konusundaki 
çalışmalarında tıpkı ikinci grup gibi kendi aralarında 4-7  
kişilik takımlar oluşturulmuştur. Ancak sadece ilk gruptaki 
bu takımlara  eğitmen ya da yardımcı eğitmenlerden bir 
kişi takımlarına verilen süre kadarıyla koçluk etmişlerdir. 
Böylece takım daha iyi yönlendirilimş ve ayakları yere daha 
sağlam basan, daha uygulanabilir fikirler ortaya 
çkarmışlardır. Bu durum  ilk gruptakinden daha fazla 
süreye sahip ikinci grubaa proje takım koçları 
verilmediğinden   daha az uygulanabilir nitelikteki proje 
fikirleri ortaya çıkmıştır. 

10. Ortaya çıkarılan proje fikirlerinin bütün proje takımının 
kürsüye çıkarılarak sunum yaptırılması engelli personelin 
özgüveni açısından faydalı olmuştur. 

11. Her iki gruptaki “engelli hakları”  eğitiminde günlük 
hayattaki daha çok maddi anlamdaki haklarıyla ilgili  
sunumlar yapılmış ve soru cevap şeklinde sunumlar 
yapılmıştır. Gözlemimize göre bunların yanında ve en 
başta ilgili sözleşmelerin anlatılması ve eğitimci tarafından 
kişilerin her konuyla ilgili haklarını savunabilmeleriyle ilgili 
perspektif verilmesi gerekliliği oldukça önemlidir. 

12. Her iki gruptaki katlımcıların çoğu, bu eğitimlerde beraber 
çalıştıkları engelli olmayan personelin de olması 
gerektiğine vurgu yapmışlardır. 

13. Her iki gruptaki katılımcıların çoğu eğitimin isminden 
rahatsız  olduklarını gerek eğitim sırasında aldıkları söz ile 
gerekse de  kahve molalarında eğitimcilere birebir 
iletmişlerdir. 

Öneriler 
Yukarıdaki çıkarılan sonuçlar gözönünde tutulduğunda, her iki 
eğitim grubunun da çeşitli konularda farklılık gösterdiği ancak bazı 
konularda ortak fikir belirttikleri görülmektedir. Bu konularla ilgili 
olması muhtemel sonraki eğitimlerin daha verimli olabilmesiçin 
gerek Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 
gerekse de İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nin koordineli çalışmaları verimi arttıracaktır. 
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Katılımcı Geri Bildirim Raporu 

 

Düzenleyenler: Ulaştırma Bakanlığı Kıyı Emniyeti  Müdürlüğü,  

İstanbul Üniversitesi  Engelliler Uygulama ve Araştırma 

Merkezi(ENUYGAR) 

Düzenlendiği Yer: Kıyı Emniyeti Müdürlüğü Eğitim Salonu/İstanbul  

Eğitim Tarihleri: 1.grup(25.09.2017)  

                              2.grup(16.10.2017) 

Eğitmenler: Prof. Dr. Resa Aydın, Prof. Dr. Güler Bahadır, Uzman 

Sosyal Çalışmacı Kemal Güdek, Gözde Türkyılmaz 

 Genel katılımcı sayısı: 64 

1.Katıldığınız ekinlik/Eğitimi değerlendiriniz 

 Çok Yararlı                                            34 

 Yararlı                                                    24 

 Kararsızım                                             0 

 Yararlı Değil                                          0 

 Hiç Yararlı Değil                                   0 

 

2.Etkinlik/Eğitim ile  ilgili beğendiğiniz 3 unsuz belirtiniz 

 Nasıl sağlıklı iletişim kurarız 

 Engelli hakları 

 Sosyal yaşam düzenlemeleri 

 Dinleyicilerin ilgisi ve sormaları etkin dinlemeleri 

 Dinleyicilerin katılımcı davranması 
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 Eğitimcilerin kalitesi 

 Farkındalık 

 Güvenilirlik 

 Duygu ve düşünce ile hareket etme 

 Katılımcıların aktif katılımı 

 Sorunsuz organizasyon 

 Oturumlar şeklinde  gerçekleştirilmesi 

 Aktif katılım sağlanması 

 Katılımcı grubu 

 Program akışı  

 Uygulamalar 

 Aile için 

 Engelliler için  

 Öfke eğitimi 

 Duruş pozisyonları 

 Empati 

 Güven eleştirilere açık olma durumumuz 

 İnsani değerlerin ön planda olması 

 Aile ve birey ilişkisi 

 Duygu ve düşünce yön verebilme sen ben ve biz empati 

 Öfke kontrolü 

 Eğitimde yer alan konu başlıklarının farkındalık ekseninde 

hazırlanmış olması 

 Engellilik olgusunun ele alınarak multidisipliner bir şekilde 

sosyoloji psikoloji ve tıp alanlarının içermesi  

 Uygulamalı metodlar kullanılarak katılımcıların aktif rol 

almasının sağlanması 

 Karşılıklı  fikir alışverişi 

 Uygulamaya geçirebilir olması 

 Bütün kesimlere hitap etmesi 
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 Resa hoca sunumları  

 Ilgın arkadaşımızın öneri ve tavsiyeleri 

 Fizik tedavi prof.dr.resaAYDINI’ın bilgilendirmeleri 

 Resa AYDIN hoca ile tanışmamız 

 Engelli kapsamındaki bireyler için yeni plan ve proje 

 Engelli bireylerin rahat bir yaşam sunulması 

 Ehil kişilerden hayatın gerçeklerini dinlemek eğitimi almak 

bizleri çok mutlu etti değer verildiğimizi hissettik 

 İntekraktif olması 

 Farklı içerik alanlarından oluşması 

 Kişileri katılmaya ve üretmeye davet etmesi 

 Eğitim daha açık seviyeliydi 

 Beynin kısımları 

 Seçilen konuların günlük yaşamda bire bir karşılığının 

olması 

 Davranış kontrolü 

 Gevşeme tekniğinin uygulanması 

 İletişim 

 Anlatım biçimi ve konulara hakimiyet 

 Katılımcıları dahil edebilme teknikleri 

 Tüm ekibi ve paydaşları kutluyorum 

 Engellilerin neler yapabileceğini farkındalığı ve problemleri 

izleme fırsatım oldu 

 Eğitimlerin uygulamalı anlatılması 

 Konu branşlarına uygun kişilere verilmesi  

 Eğitimin anlatım şekli 

 

3. Etkinlik/Eğitim ile ilgili geliştirilmesini düşündüğünüz 3 unsur 

belirtiniz  
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 Daha geniş  tabana yaymalıyız 

 Bende varım olgusunu pratikte uygulamalıyız 

 Katılımcıların sayısı arttırılması güzel bir eğitimdi 

 Daha fazla insan faydalandırılmalı 

 Postür ve görme 

 Basit gevşeme tekniği 

 Öfke kontrolü 

 Engelli hakları sonumu iyileştirilmesi 

 Engel grublarının çeşitliliği 

 Destekçi kuruluşlarının çeşitlendirilmesi 

 Engellilerin hakları daha iyi görsellerle  desteklenmeli 

 Hitap edilen kitleye yönelik içerik ve mataryellerin 

oluşturulması 

 Program kullanıcılara önceden bildirilmesi 

 Hitap edilen kitlenin yaşamda ne kadar uygulandığın 

izlenmesi 

 Engelli olmayan bireylerin aynı eğitimde olması 

 Eğitimlerde sunumlar daha etkili kullanılması 

 Daha çok uygulama eğitimler yapılması düşünülmelidir 

 Daha sık yapılması 

 Aynı kurumla tekrarlanması 

 İstihdam  

 Eğitim  

 Sektörel bazda özel sektör gruplarının da programa davet 

edilmesi ve destek katılımın sağlanılarak hedef kitlenin 

genişletilmesi 

 Ülkemizde yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgi 

eğitimlerin bazı bölümlerinde yapılan oyunların engel 

gruplarını düşünerek oynanması veya uygulamaların 

kullanılması 
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 Aile ve sosyal pol. Bakanlığı daha kapsamlı ve konu ile 

alakalı üst düzey yetkili olması 

 Eğitimlere gelen bireylerin konakladığı yerin aynı olması 

 İcraat sonuç odaklı olması gerekir 

 Mevzuatlar daha detaylandırılmalı 

 Radyo televizyon kurulunda da yararlı yayınların yapılması 

 Engellilerin sorunlarına daha da çok değinilmesi 

 İstihdam ve sosyal politikaların dahada çok geliştirmesi 

 Gayet güzeldi herhangi bir görüşüm bulunmaktadır 

 Sağlık kurumu roporu 

 Bu eğitim Antalya gibi bir ilde yapılmalı 

 Ehil kişilerden çok devlet bünyesinde üst bürokratların da 

olmasını isterdik en azından sorunlar ile ilgili makamlara 

taşır ve çözüm bulunurdu 

 Değerli hocamız resa hocamıza çok teşekkür ederim keşke 

iş yerimizi arada ziyaret etsenizde bize güç verseniz 

 Terimsel sözcüklerin kullanılması azaltılabilir  

 Katılımcıların sayısı 

 Katılımcıların engelsiz kişilerden de seçilmemesi 

 Çok fazla üniversite ve stk katılımı sağlanabilirdi 

 Eğitim zorunlu değil gönüllü olan bireylerle yürütülmesi 

 Projelere daha fazla zaman verilmesi 

 Eğitimin konusu (öfke duygu stres)engellilere yönelik 

değildi 

 Sadece engellilere verilen etkinlik eğitim olmamalıydı 

 Etkinlik başlığı 

 

4.Diğer 

 Teşekkürler 
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 Program son iki gün katılabildiğim için değerlendirmelerim 

biraz kısıtlanmıştır bu nedenle eksiklikleri çok 

göremediğim için geliştirilmesini düşündüğüm kısımları 

belirtmiyorum 

 Yapılacak çalışmalarda aktif olarak destek sağlayabilirim 

 Eğitimde emeği geçen herkese çok teşekkürler 

 Engelli ve engelsiz kişilerinde davet edilerek eğitimlerin 

verilmesi 

 Fiziksel aktivite bölümünde yürüyemeyen kardeşlerimizin 

işitmeye dayalı bölümlerde işitme engellilerimizin farklı 

versiyonuyla karşılaşması gibi 

 Engelli personele stres yönetimi hayatı kolaylaştıracak ve 

kaynaştırma sağlayacak eğitimlerin çoğaltılması ve bu 

eğitimlerin stres ve ulaşım zorluğu olmayan bir yerde 

yapılması 

 Katılımcıların çocuklarının toplum içinde kendilerinden 

utandıklarını belirtmeleri iyi olgunun ortaya dökülmesini 

sağladı ön yargı nasıl yok edilir üzerine konuşuldu ama 

çocukları için değerler eğitimi verilirse denge daha kurulur 

hem aile hemde çocukları ile bu konu çalışılmalı 

psikososyal destek sağlanmalı bu konu için i.ü rektörlüğü 

adına yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum tabiki esnaf 

hastanesinde bizlerle temas kurulması halinde bulunu 

yapabiliriz sevgilerimle 

 Tüm bireylerin ortaklaşa yapılan işlerin yapılması ve 

yaptırılması 

 

 

 



Eylül-Ekim 2017 Dönemleri Eğitim Raporu 
 

15 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Eğitim Geri Bildirimi 

1. Çok yararlı

2. Yararlı
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Kamuda Çalışan Engelli Bireylerin İş Memnuniyeti Araştırması 

İÜ ENUYGAR Merkezi tarafından Kıyı Emniyeti Genel 

Müdürlüğünde çalışan engelli bireylerin iş memnuniyetlerini 

değerlendirmek üzere bilimsel bir araştırma planlanmıştır. 

Araştırmada “Ülkem için Dünyam için Ben de Varım” eğitim 

programına katılan 56 kişiye bir anket uygulanmıştır. Bu ankette 

daha önce İstanbul Üniversitesi Engelli Personeline uygulanmış 

olan engelli birey olarak iş yeri koşulları ve karşılaşılan 

problemlerin araştırıldığı anket soruları ile Minnesota İş 

Memnuniyet Anketi yer almıştır(Weiss,1967; Baycan,1985). Kıyı 

Emniyeti Genel Müdürlüğünde çalışan, 100 engelsiz personele de 

Minnesota İş Memnuniyet Anketinin uygulanması sağlanarak, iki 

grup arasında karşılaştırma yapılacaktır. Bu araştırmanın istatistik 

analizleri gerçekleştirilerek, elde edilen sonuçlar literatür 

taramasıyla değerlendirildikten sonra Kıyı Emniyeti Genel 

Müdürlüğü ile de paylaşılacaktır. Türkiye’de “kamuda çalışan 

engelli personelin iş memnuniyeti” konusunda  yapılmış az sayıda 

bilimsel çalışma olması nedeniyle, eğitimin bu alana da katkı 

sağlaması önemli bir etki yaratacaktır.   

Kaynaklar 

Baycan, F.A., (1985). Farklı Gruplarda Çalışan Gruplarda İş Doyumunun 

Bazı Yönlerinin Analizi. Boğaziçi Üniversitesi Bilim Uzmanlığı Tezi, İstanbul 

 

Knowles, M. (1973).TheAdultLearner: A NeglectedSpecies. Gulf 

Publishing Company, Houston, Texas.  

 

Weiss, D. J.,Dawis, R. V., &England, G. W. (1967). Manual forthe 

Minnesota SatisfactionQuestionnaire. Minnesota Studies in 

VocationalRehabilitation, 22, 120. 
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EĞİTİM FOTOĞRAFLARI 

25-29 Eylül 2017 

1. Grup 
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16-20 Ekim 2017 

2. Grup 
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“ÜLKEM İÇİN DÜNYAM İÇİN 

BEN DE VARIM” 

 
EĞİTİM KİTAPÇIĞI 

 
 
 
 
 
 
 
 

İstanbul Üniversitesi 
 Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih:16-20 Ekim 2017 

Yer: İstanbul 



 

 

“ÜLKEM İÇİN DÜNYAM İÇİN BEN DE VARIM” EĞİTİM PROGRAMI 

Bu program, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığının teklifi üzerine, Kıyı Emniyeti Genel 

Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma 

Merkezi tarafından hazırlanmış bir motivasyon ve gelişim programıdır. 

Eğitmenler: 

Prof. Dr. Resa Aydın, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hekimi,  İstanbul Tıp 

Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, İÜ 

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İÜ Engellilik 

Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı 

Prof. Dr. Güler Bahadır, Klinik Psikolog,  İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 

Gözde Türkyılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

Uzman Sosyal  Çalışmacı Kemal Güdek, Sosyal Hizmet Uzmanı, İstanbul 

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı 

Eğitmen Yardımcıları: 

Ilgın Aydınoğlu, İÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Didem Akyüz Saldıran, İÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Hayri Çayırlı, İÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

Eğitimin Amacı:  

Bu eğitimin amacı; katılımcıların bireysel motivasyonlarını arttırarak, iş ve 

toplum hayatında daha olumlu iletişim sağlamaları ve yaşam kalitelerini 



 

yükseltmelerine katkıda bulunmaktır. Engellilik deneyimine sahip bireyler 

olan katılımcıların, bilinçli bir yurttaş olarak, toplumdaki var olan engelli 

ayrımcılığı ve ötekileştirmenin azaltılması  konusunda aktif rol 

üstlenmeleri ve  liderlik özelliklerinin geliştirilmesi de eğitimin amaçları 

arasındadır.  

Eğitimin İçeriği: 

 Engelli Bireyin Yaşadığı Sorunlar (Dışlanma, Duyarsızlık, 

Ayrımcılık, Hizmetlere Erişim, Mimari Engeller) 

 Engel türüne göre ihtiyaçlar ve sorunlar (Görme, İşitme, Bedensel 

Engellilik; Süreğen Hastalıklar, Görünmeyen Engellilik) 

 Toplumda Engelli Algısı 

 Engellilik Modelleri (Trajedi modeli, Uzman Model, Sosyal Model) 

 Duygu Yönetimi 

 Olumlu-Olumsuz Duyguların İşlevsel Yönü 

 Öfke Yönetimi 

 İletişim Becerileri 

 Zihin-Beden İlişkisi, An’da Var olma Pratiği 

 Stresle Baş Etme 

 Fiziksel Bedenin Zindeliği 

 Germe Egzersizleri Pratiği 

 Engelli Hakları 

 Fonksiyonel Aile, Ailede Güç İlişkileri ve Fonksiyonel Stratejiler 

 Ailede Düşünce-Duygu-Davranış-Alışkanlık ve Değerlerin Aile 

Dengesi ile İlişkisi 

 Ailede Çatışma Çözüm Basamakları ve Teknikleri 

 Dinleme Becerisi 

 Herkes için Yaşanabilir Bir Dünya Mümkün: Evrensel Tasarım 

 Çözümün Aktif Belirleyicisi Olmak 

 Liderlik ve Sürdürülebilirlik 

Eğitim Programı Tarihleri: 



 

Eğitim iki dönem halinde gerçekleştirilecektir. Her dönemde farklı 

gruplara eğitim verilecektir. 

1. Dönem: 25-29 Eylül 2017 

2. Dönem: 16-20 Ekim 2017 

Eğitim süresi: 

Toplam 20 saat, Haftada 5 gün, Günde 4 saat   

Günlük Program Akışı: 

 

10:30-12:30 -  1. Oturum 

12:30-13:30 -  Öğle Yemeği 

13:30-15:30  -2. Oturum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AYRINTILI PROGRAM 

 

1. GÜN 

Resa Aydın, Ilgın Aydınoğlu, Didem Akyüz Saldıran, Hayri Çayırlı 

10:30-12:30 Tanışma 

Programdan Beklentiler, Amaç ve Hedeflerin 

Paylaşılması(Büyük grup tartışması) 

Engellilikle İlgili Yaşadığımız Deneyimler(Küçük 

Grup Çalışması) 

12:30-13:30  Öğle Yemeği 

13:30-15:30  Engellilik Tarihi ve Engellilik Modelleri(Sunum) 

  Toplumda Engellilik Algısı (Küçük grup 

çalışması) 

    

2. GÜN 

Güler Bahadır, Ilgın Aydınoğlu, Didem Akyüz Saldıran, Hayri 

Çayırlı 

10:00-12.00– Tanışma 

                            Duygu ve Olumlu/Olumsuz Duygu Tanımlamaları 

(Uygulama) 

                            Duygu Fizyolojisi (Sunum) 

                            Öfke Duygusunu Tanımak (Soru-Cevap, Grup 

Tartışması) 

                            Öfke Yönetimi (Soru-Cevap, Grup Tartışması) 

12:00-13:00 -  Öğle Yemeği 

13:00-15:00- Duyguları İfade Etmede İletişim Becerilerinin Yeri 

(Sunum-Soru- 

                            Cevap)  

                            Beden Dili, Etkin Dinleme, Empati, Ben Dili 

(Uygulama) 

                            Özet 

3. GÜN 



 

Resa Aydın, , Ilgın Aydınoğlu, Didem Akyüz Saldıran, Hayri 

Çayırlı, Ebru Gazioğlu, Gözde Türkyılmaz 

10:30-12.30  An’da Var Olma (Uygulama) 

  Zihin-Beden İlişkisi (Sunum) 

  Stresle Başa Çıkma (Gevşeme Uygulaması) 

  Fiziksel Beden ve Zindelik (Sunum) 

  Germe Egzersizleri (Uygulama) 

12:30-13:30  Öğle Yemeği 

13:30-14:30 Engelli Hakları (Sunum) 

  Sosyolog Gözde Türkyılmaz 

  Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

14:30-15:30 Çözümün Aktif Belirleyicisi Olmak: 

  Proje Hazırlama (Sunum) 

  Proje Gruplarının Seçilmesi ve Konuların  

Dağılımı 

 

 

 

4. GÜN 

Kemal Güdek, Ilgın Aydınoğlu, Hayri Çayırlı 

10:30-12.30  “Çevresi içinde birey”-“Çevresi içinde 

aile”(Büyük grup tartışması,  

katılımcı ihtiyaçlarının belirlenmesi) 

Fonksiyonel Aile, Ailede Güç Dengesi Dağılımı 

ve Fonksiyonel Stratejiler  

Empati (Uygulama 

Güvengenlik Teknikleri (Uygulama) 

12:30-13:30  Öğle Yemeği 

13:30-15:30 Ailede İletişim (Büyük Grup Tartışması) 

  Dili anlaşılır Kılmak ve Dinleme Becerisi 

  Çatışmaların Dinamiği ve Sibernetikler  

 “Suçluluk ve Endişe” Kostümleri,  Kökenleri ve 

Yok Etme Teknikleri 



 

“Önyargılar” ve Önyargı Durumunda Aile 

Ortamının Tesisi 

Son Değerlendirme 

 

5. GÜN 

 

Resa Aydın, Kemal Güdek, Ilgın Aydınoğlu, Hayri Çayırlı 

10:30-12.30- “Ülkem için Dünyam İçin Ben de Varım” Proje 

Yarışması  

  Proje Sunumları, Projelerin Değerlendirilmesi 

  Grup Tartışması 

  En İyi Projenin Seçilmesi ve Ödül Töreni 

12:30-13:30  Öğle Yemeği 

13:30-15:30- Programın Değerlendirilmesi 

Öneriler ve Dilekler 

Sertifikaların Dağıtılması 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ENGELLİLİKLE İLGİLİ MODELLER 
 
Prof. Dr. Resa Aydın 
İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi  
 
Engellilik kavramı karmaşık ve çok boyutludur. Kişinin sağlık durumu ile 
kişisel özellikleri, yaşadığı toplum ve fiziksel çevrenin koşullarının 
etkileşimi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Toplumun engeli olan bireye 
karşı takındığı tutum, yani engelli bir kişi ile karşılaştığında ona karşı 
davranışları insanlık tarihi boyunca belirli bir süreç izlemiştir.  Bu süreçte 
değişen toplumsal tutumlar ve engellilik olgusuna karşı bakış açıları 
“engellilik modelleri” olarak aşağıda özetlenmiştir. 
 
Geleneksel Model 
(Bağış Modeli, Trajedi modeli) 
Nasıl ortaya çıktı? 
 
Dünyadaki pek çok kültürde, fiziksel, duyusal ve zihinsel işlevlerinde 
bozukluk olan kişiler; kendilerinin veya ailelerinin yaptıkları kötülükler 
yüzünden Tanrı tarafından cezalandırılmış kişiler ya da şeytani güçleri olan 
kişiler olarak değerlendirilirdi. Bazı toplumlarda halen bu görüşlerin 
etkileri görülmektedir. Geleneksel sakatlık anlayışında, engelli birey bir 
kurbandır. Bu görüşe sahip aile ya da akrabalar, engelli kişiyi toplumdan 
uzak tutarlar. İnanışlarına göre, engelli bireyler yaşamayı diğer 
insanlardan  daha az hak ederler.  
 
Engelliye bakış açısı nedir? 
 
Engelli bireyleri korunmasız, zayıf, üzgün, kızgın ve aciz olarak tanımlar. 
Engelli bireylerin sürekli acı çektiğini veya olağan üstü olduğunu düşünür. 
Eşit davranışlar konusunda bilgisizdir. Engellilerin yapamadıkları için 
üzülür ve acır. Fakat engelli bireylerin sıradan olsa bile yapabildiklerini 
över. Engelli bireylere acizlik öğretilir. Engelli bireyler kendi kararlarını 
veremez ve sürekli olarak ilgi ve desteğe ihtiyaç duyduğunu hisseder. 
Engelli bireylerin ihtiyacını karşılamasa bile yardım etmeleriyle övünür, 
ödül veya sevap kazandıklarını düşünür. Bu model acıma uyandırır ve 
engelli kişiyi toplumun diğer bireyleriyle eşit temellere dayalı bir hayat 
sürmekten alıkoyup toplumdaki acıma ve iyi niyete bağımlı hale getirir. 



 

Gazetelerde gördüğümüz ’Yerel hayırseverler sayesinde lösemi kurbanı 
üniversiteye girdi’ gibi başlıklar bu modelle temellendirilmektedir. Bağış 
toplama, tekerlekli sandalye dağıtmak için mavi kapak toplama, telefonla 
SMS atarak engellilere bağış yapma ve benzeri etkinlikler toplumdaki 
’trajedi modeli engelli algısını’ besler. Bu modeldeki algının beslediği 
tutumlara sahip toplumlarda  kötü niyetli kişilerin suistimallerine bağlı 
vakalar da sık sık yaşanır.  
 
Tıbbi Model 
(Uzman Model, Bireysel Model) 
Nasıl ortaya çıktı? 
 
Tıp biliminin gelişmesiyle, işlev bozukları tanımlandı ve sakatlıkların tedavi 
edilebilir ya da en azından rehabilite edilebilir olduğu anlaşıldı. Son iki 
yüzyıl boyunca, sakatlıklara tümüyle tıbbi yönden yaklaşıldı; işlev 
bozukluğuna ya da bireyin bedensel veya zihinsel kısıtlılığına odaklanıldı. 
Bu kavramsal açıklama, “tıbbi model” olarak tanımlanır. Bu yaklaşımın 
amacı, sakatlığı tedavi etmek ya da bireyi kişisel özellikleri ve davranışları 
itibariyle mümkün olduğu kadar ‘normal’ hale getirmektir. 
Engelliye bakış açısı nedir? 
Engelli kişileri sadece sağlık durumu bozuk ya da belirli işlev 
bozukluklarına sahip bireyler olarak görür. Engelli bireyin duygularını ve 
kişisel tercihlerini sormadan karar verme eğilimindedir. Engelli bireyleri 
tıbbi bir terimle tanımlarlar. Engelli bireylerin yapamadıkları ile ilgilenirler. 
Amaç tedavi ederek bireyi “normal” hale getirmek olmalıdır. Bunun her 
engelli kişinin isteyeceği şey olduğu varsayılır. Çözüm, engelli insanları 
daha iyi bir hale getirmeye çalışan tıp, doktorlar ve terapistlerde yatar. 
Toplum ve üyeleri; çoğunlukla; tedavi edilemeyen engelli kişilere karşı 
rahatsız/huzursuz bir tutum sergilerler. Engelli bireyin seçme hakkı 
yoktur. Bilgi konusunda kısıtlıdır. Engelli bireyler tedavi (normalleşmek) 
için uzmanlara bağımlıdır. 
 
Sosyal Model 
(Toplumsal Model) 
 
Nasıl ortaya çıktı? 
Tıbbi rehabilitasyonun geliştiği, etkili kurumsal rehabilitasyon yaklaşımları 
sonunda, aktif ve üretken bir engelli kitlenin ortaya çıktığı Amerika ve 



 

Avrupa’daki bir çok ülkede, engelli bireyler aralarında örgütlenerek 
“Bağımsız Yaşam Hareketini” başlattılar. Sakatlığın tümüyle tıbbi modelle 
açıklanmasına ve “normalleşmeye” odaklı görüş açısına itiraz ettiler. 
Engelli bireylerin yaşadığı kısıtlılıkların fiziksel çevrenin uygunsuzluğuna ve 
sosyal yaşamlarını kısıtlamasına bağlı olduğuna işaret ettiler. Çevresel 
engellerin yaşam şanslarını azalttığına, ulaşılabilirlik sağlandığında 
topluma katılma ve sosyal roller edinme şansları olabileceğini belirttiler. 
 
Engelliye bakış açısı nedir? 
Bir insan “engel” (tıbbi bir durum ya da bir işlev bozukluğu) sahibi olabilir 
ama asıl engeller toplumda oluşan fiziksel, örgütsel ve davranışsal 
nedenlerden kaynaklanmaktadır. Engelli insanların fizyolojik nedenle 
işlevsel bozuklukları olmasıyla birlikte asıl engeller günlük hayattaki 
herşeyin engelsiz insanlar düşünülerek planlanmış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Örneğin, rampasız bina (yürüme engelli kişi için), alt 
yazısız TV programları (işitmeyen kiıi için) ya da Power Point sunumu 
yapılması (görmeyen kişi için) düşüncesizlik ve bilinçsizlikten kaynaklayan 
engellerdir. Bütün insanlar eşit güçtedir ve kendilerini etkileyen kararlar 
üzerinde söz sahibidirler. Bu model toplumun bütün bireylerine özellikle 
de yetki ve karar verip engellilere yönelik sorumluluklar yükler. Toplumsal 
modelin hedefi yaşamı herkes için erişilebilir kılmaktır. Eğer böyle bir 
toplum yaratılabilirse kimse engellenmiş olmaz. Çünkü herkes aynı 
olanaklara sahip olacaktır.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DUYGULARI TANIMAK VE İFADE ETMEK 
 
Prof. Dr. Güler Bahadır 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 
 
Duygu : “belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında 
uyandırdığı izlenim” olarak tanımlanır. Psikolog Dr. Daniel Goleman 
duyguyu  “bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler, psikolojik ve biyolojik 
haller ve bir dizi hareket eğilimi” olarak tanımlanmaktadır. Duygular 
olumlu ve olumsuz duygular olarak iki boyutta değerlendirilebilir: 
heyecan, mutluluk, neşe, iyimserlik gibi duygular olumlu; keder, üzüntü, 
korku, kızgınlık, öfke şiddet, kıskançlık gibi duygular ise olumsuz olarak 
tanımlanabilir. 
 
Olumsuz duygulardan biri olan öfke, diğer duygular gibi son derece 
normal ve yaşamın sürdürülmesi için gerekli bir duygudur. Öfke, duygusal 
bir tepki ve uyarıcı bir işarettir. Öfke, kişiyi tehditlere karşı uyarır ve 
kendisini korumasına olanak sağlar. Denetlendiği sürece sağlıklıdır ve işe 
yarar. Kontrol edilmediğinde kişiye ve çevresine zararlı olabilir. Sağlıklı ve 
işe yarar olabilmesi için inkar edilmemesi, bastırılmaması ve kabul 
edilmesi gerekir. Fark edilmesi ve kontrollü bir biçimde ifade edilebilmesi 
gerekir.  
 
Kişi anlaşılmadığında, kendini çıkmazda ve haksızlığa uğramış 
hissettiğinde, engellendiğinde, tehdit algıladığında, benliğine ve önem 
verdiği değerlere saldırıldığında öfkelenir. Kişi öfkelendiğinde fizyolojik, 
zihinsel ve davranışsal belirtiler ortaya çıkar. Örneğin fizyolojik  olarak kan 
şekeri yükselir, nabız hızlanır, tansiyon yükselir, sık ve zor nefes alır; 
baş,boyun,sırt ve kas ağrıları,uyku sorunları ortaya çıkabilir. Zihinsel belirti 
olarak konsantrasyon bozukluğu, düşük performans, unutkanlık, 
dikkatsizlik belirtileri görülebilir. Davranışsal olarak sigara, alkol ve madde 
kullanım bozuklukları, aşırı yemek yeme, acelecilik davranışları ortaya 
çıkabilir. Öfke uygun şekilde ifade edilmediğinde mide rahatsızlıkları; 
solunum, deri ve dolaşım problemleri; var olan fiziksel rahatsızlıkların 
kötüleşmesi;depresyon,kaygı gibi ruhsal sorunlar görülebilir. 
 
Kişiler öfkeyle başa çıkabilmek için çeşitli yollar denerler. Sıklıkla üç 
strateji kullanılır: 1. Öfkeyi yok saymak, kendi içinde tutmak  2. Öfkeyi 



 

başkasına aktarmak,yer değiştirmek 3. Öfkeyi saldırganca ortaya koymak. 
Bu stratejilerin hiç biri etkili çözümlerden değildir. Öfkeyle başa çıkmaya 
çalışmak yerine, öfke yönetimi kavramını geliştirmek gerekir. Kendini 
sakinleştirmek, problemi bir kağıda yazıp üzerinde çözümler üretmeye 
çalışmak, biriyle konuşmak öfkenin yoğunluğunu azalabilir Ancak asıl 
yapılması gereken, etkili iletişim becerilerini kullanarak öfkeyi doğru 
şekilde ifade etmek, öfke yönetiminde en etkili stratejidir.  
 
Duyguları ifade etmede en etkili yollardan biri “ben dili” dir. Sen 
mesajlarında hedef karşıdaki kişidir ve genellikle kızgınlık, suçlama, 
aşağılama gibi olumsuz anlamlar içerir. Ben mesajlarında ise, kişi kendi 
duygularını ifade eder. Özellikle öfkenin ifade edilmesinde ben dili çok 
etkilidir. Sen dili, suçlama, yargılama ve genellemeler içerir; davranıştan 
çok kişiliğe yöneliktir; kişi kendini suçlanmış ve anlaşılmamış hisseder; 
kişiyi gücendirir ve kırar, iletişimi bozar ve kişinin direnmesine neden olur. 
 
Ben dili, kişiyi suçlamaz, yargılamaz, davranışa yöneliktir; iletişimi olumlu 
yönde etkiler; benlik saygısına önemli katkısı vardır. Ben dili kullanan kişi 
anlaşılma ihtiyacını iletmiş olur.  
 

Ben dili üç adımda uygulanır: 
 
1.Adım: Sorun yaratan davranışın tanımlanması (“Ben konuşurken yüzüme 
bakmadığında”) 
 
2.Adım: Bu davranışın gerçek ve somut etkisinin açıklanması 
(“Söylediklerim dikkate alınmıyor diye düşünüyorum”) 
 
3.Adım: Duygunun dile getirilmesidir (“Ve çok sinirleniyorum”) 
 

 
Tüm duygular ve özellikle öfke duygusu “ben dili” ile ifade edildiğinde 
anlaşmazlıklar azalır, sorunlar daha kolay çözülür, kişiler duygularını ifade 
edebildiği için daha huzurlu ve sakin olurlar.  
 
 
BASİT GEVŞEME TEKNİĞİ 



 

 
Prof. Dr. Resa Aydın 
İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
 
Bu teknik Amerikalı kardiolog Prof. Herbert Benson tarafından 1975 
yılında tarif edilmiştir. Tansiyonu yüksek olan, kalp hastalığı olan kişiler 
üzerinde yapılan pek çok bilimsel çalışmada bu tekniği düzenli olarak her 
gün uygulayan kişilerin stres düzeylerinde azalma olduğu kanıtlanmıştır. 
Daha sonraki yıllarda pek çok farklı hastalık grubunda aynı çalışmalar 
tekrarlanmış ve sonuçta “gevşeme cevabı” bilimsel bir gevşeme tekniği 
olarak kabul edilmiştir.  
Bu yöntemi her gün aynı zamanda, mümkünse sabahın erken saatlerinde 
ve sessiz bir ortamda uygulayın. Düzenli olarak bir hafta uyguladıktan 
sonra bedeninizde gevşeme yanıtının otomatik olarak ortaya çıktığını fark 
edeceksiniz. 
 

Basit Gevşeme Tekniği Uygulaması 
 

     1 
Sessiz bir ortamda ve rahat olduğunuz bir pozisyonda oturun 

      2 
Göz kapaklarınızı yavaşça kapatın 

3 
Tek tek kaslarınızı hayal edin 

Ayağınızdan başlayın yüz kaslarınıza kadar ilerleyin 
Kaslarınızda derinden gevşemeyi hissedin 

Kaslarınızın hepsini gevşetin ve bırakın gevşek kalsınlar 
4 

Burundan nefes alıp verin 
Nefesinizi hissedin 

Nefes verirken içinizden “gevşe” veya “rahat” deyin 
Kelimeyi kendiniz için anlamlı gelecek şekilde seçebilirsiniz 

Nefes alın- verin – “gevşe” 
Nefes alın- verin- “gevşe” 

Rahat ve doğal bir biçimde nefes alıp vermeye devam edin 
5 

10-20 dakika devam edin 



 

Saate bakmak için gözünüzü açabilirsiniz, ama alarm kullanmayın 
Bitirdiğinizde bir kaç dakika sessizce oturun 

Önce gözleriniz kapalı olsun, sonra gözlerinizi açın 
Ayağa kalkmak için bir kaç dakika daha bekleyin 

6 
Gevşeme konusunda başarılı olmadığınızı düşünerek 

endişelenmeyin, zamanla uygulama yaptıkça kendinizi 
daha gevşek ve rahat hissedeceksiniz 

Gevşemeye çalışırken aklınıza bir çok farklı düşünce gelebilir 
Nefesinize odaklanın ve nefes verirken kelimenizi tekrarlayın 

Uygulamayı günde bir veya iki kez tekrarlayın 
Yemekten 2 saat önce veya sonra uygulama yapmaya gayret edin 

Sindirim süreci gevşeme cevabının ortaya çıkmasını zorlaştırır 
POSTÜR ve GERME EGZERSİZLERİ 

Prof. Dr. Resa Aydın 
İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 
İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
 

Postür iskelet sistemindeki yapıların düzgün ve dengeli dizilimidir.  

 

                        

Baş dik, çene çok hafif içe dönük, omuzlar simetrik, sırt düz, göğüs dik, 

karın düz ve rahat, pelvis nötral durumda, dizler serbest, ayaklar yerde, 

vücut ağırlığı 3 noktada olmalı: topuk-1.ve 5.ayak parmakları arasında, her 



 

iki ayağa eşit ağırlık yüklenmeli ; baş üzerinden geçen bir çekül hattı ile 

başınızdan gökyüzüne doğru yukarıya çekildiğinizi hissederek, omurganızı 

olabildiği kadar uzatarak –omurları birbirinden ayırarak-durmanız iyi 

postürde olmanızı sağlar.   

İyi postürde duran kişide önden bakıldığında yer çekimi hattı  vücudu iki 

eşit yarıya böler. Yandan bakıldığında yer çekimi hattı:  kulak 

memesinden, omuz eklemi üzerinden, bel omurlarından, kalça ekleminin 

ortasından, diz ekleminin ortasından veya hafifçe önünden, ayak bileği 

ekleminin önünden  geçmelidir. 

 

    Germe egzersizleri 

 



 

 

 Bel egzersizleri 

 

                                                       

Sırtüstü yatarak dizler bükülür. Bel kavsi yere yapıştırılarak 

düzleştirilir. 6 sn beklenir. Artmış lomber lordozu azaltmak, 

pelvik ritmi düzeltmek amacıyla bel ağrılı kişilere önerilir. 

 

 

 



 

 Kedi-Deve egzersizi 

                                           

 

  

Dizler ve eller yerde ve bel düz pozisyondayken harekete 

başlanır. Bel kavsi içeri ve dışarı doğru bombeleştirilir. 6 sn 

beklenir. Lomber sırt kasları germek amacıyla bel ağrılı kişilere 

önerilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Bilgisayarda çalışanlar için ergonomi 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

FONKSİYONEL AİLE  

Uzm. Sosyal Çalışmacı Kemal Güdek 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı 
 
Ailenin altı tane fonksiyonu vardır ve aile altı fonksiyonunu 
gerçekleştirirse "fonksiyonel aile tanımını alır. Fonksiyonel ailede, aileler 
sorunları daha kolay çözerlerve aile olmanın keyfini yaşarlar. Ailenin 
fonksiyonları isimleriyle şöyledir. 
• İletişim 
• Rol 
•           Gereken ilgiyi gösterme 
• Duygusal tepki verebilme 
• Davranış kontrolü 
• Genel işlevler 
 
Ailedeki güç dengesi fonksiyonel aile de eşler tarafından paylaşılmıştır, 
güç aile ilişkilerini hem bloke eder hem de sorunu çözer. Bunun için gücün 
nerede nasıl kullanılacağı çok önemlidir. 
Empati ve sempati aynı kavramlar değildir, sempati kendimizle ilgili 
empati karşı tarafla ilgilidir ve empati kolay gerçekleştirilen bir işlev de 
değildir. Empatinin dört belirleyicisi vardır. 
1. Perspektif alma 
2. Hayali katılım 
3. Kişisel gerginlik 
4. Empatik ilgidir 
 
İlgili dört aşamayı örneklerle işleyeceğiz, "dene gör" tekniği ile hayatımıza 
dahil edeceğiz. 
Güvengenlik güven anlamında bir terim değildir, geçmiş dönemlerde 
literatürde "atılganlık " diye ifade ediliyordu. Güvengenlik kendi 
haklarımızı ve karşı taraf da iletişimde bulunduğumuz birey ve kişilerin 
haklarını da kabul ederek kurduğumuz bir ilişkidir. Güvengenliğin üç temel 



 

tekniği vardır. Bu teknikler sırasıyla, ben iletileri, sen iletisi ve bozuk 
plaktır. Eğer ilgili teknikler aile de olumlu düzeyde işlemezse aile içinde 
"sibernetik" ler oluşmakta aile, fonksiyonel aile olmaktan 
uzaklaşmaktadır. Sibernetikleri görmek aile ilişkilerimize daha doyurucu 
işlevler katacağı güneş gibi barizdir. Sibernetikleri sizin hayatınızdan 
örneklerle işlemek anlatmak isterim. Eğer sizler anlatmaya direnç 
göstermez şeniz, kendinizle ilgili açıklamalar yapar sanız eğitimimiz 
labaratuvar da yapılan deneyler gibi etkili olacaktır. 
Aile de ve dış çevrede "çatışmaları çözmek" karşılıklı bir ilişkiyi tesis etmek 
anlamına gelmekte ve daha doyurucu ilişkiler kurmamızın önünü 
açmaktadır. Müzakere süreci beş basamaklı bir etkinliktir. Bunlar 
isimleriyle şöyledir. 
 

 Anlaşmazlığı çözme konusunda anlaşma 

 Sorunun nedenleriyle birlikte tanımlanması 

 İsteklerin nedenlerin ve gereksinimlerin belirlenmesi 

 Karşılıklı kazançlar için çözüm seçenekleri üretilmesi 

 Yapıcı ve barışçıl anlaşmanın imzalanması (kazan-kazan prensibi) 
 

İlişkilerimizde sınırlı kaynaklar, temel psikolojik gereksinimler ve değer 
farklılıklarımız çatışmalara zemin hazırlamaktadır. Bu üçlüye dikkat! 
 
Karşımızdaki insanları ve tanıdıklarımızı dinlerken onları empati kurarak, 
açıklıkla ve farkında olarak dinlemeliyiz ve dinlemeliyiz ki daha doyurucu 
ilşkilere yelken açalım. Karşımızdaki insanı yetersiz dinliyorsak, 
kalıplanmış bir şekilde dinliyorsak, yüzeysel dinliyorsak, görünüşte 
dinliyorsak, (özde değil sözde dinleme) seçerek dinliyorsak, belirli bir 
duyguya saplanmış olarak dinliyorsak, savunucu bir şekilde dinliyorsak ve 
tuzak kurarak dinliyorsak aslında biz o zaman “dinlemiyor" kategorisinde 
oluyoruz 
 

 

 

 



 

“ÜLKEM İÇİN DÜNYAM İÇİN BEN DE VARIM” PROJE YARIŞMASI  

DEĞERLENDİRME FORMU 

PROJE NO :  
 
PROJE BAŞLIĞI: 
 

  Çok iyi 

 

Kesinlik

le evet, 

Çok 

beğendi

m, 

harika, 

inanılm

az 

(5) 

İyi 

 

Evet, 

Beğen

dim, 

oldukç

a 

yeterli 

 

(4) 

Orta, 

 

Fena 
değil, 
idare 
eder 
 
 
 
(3) 

Kötü  

 

Beğenm

edim, 

daha iyi 

olabilir

di, 

yeterli 

bulmadı

m 

(2) 

Çok 

kötü 

 

Berbat, 

Hiç 

beğenm

edim, 

olacak 

gibi 

değil 

 

(1) 

1 Başlığı nasıl 

buldunuz? 

     

2 Konu  seçiminin 

engellilikle ilgili 

alanda en 

öncelikli konu 

olduğunu 

düşünüyor 

musunuz? 

     

3 Proje kurumu      



 

seçimi uygun mu? 

4 Proje paydaş/ları 

seçimi uygun mu? 

     

5 Projenin hedef 

kitleye etkinliği 

nasıl 

değerlendiriyorsu

nuz? 

     

6 Projenin çarpan 

etki/leri var mı? 

     

7 Projenin 

sürdürülebilirliğin

i nasıl 

değerlendiriyorsu

nuz? 

     

8 Projeye genel 

olarak puan 

veriniz. 

     

 

Projenin Toplam Puanı:  
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Prof. Dr. Resa Aydın 

 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hekimi,  İstanbul Tıp Fakültesi 

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, İÜ 

Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü, İÜ Engellilik 

Araştırmaları Anabilim Dalı Başkanı 

 

Prof. Dr. Güler Bahadır 

Klinik Psikolog,  İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi 



Postür –Vücut duruşu 



İyi postür için neler gereklidir? 
 

– İyi bir kas esnekliği 

– Eklemlerde normal hareket açıklığı 

– Güçlü postür kasları 

– Omurganın her iki tarafında dengeli kaslar 

– Postürün farkında olunmasını sağlayan bilinç 
düzeyi gerekmektedir. 

 



Kötü postüre yol açan nedenler 

• Obezite 
• Gebelik 
• Yaşlanma 
• Kas zayıflıkları 
• Yüksek topuklu ayakkabılar 
• Gergin kaslar, esneklik azalması 
• Kötü çalışma koşulları 
• Yanlış oturma ve ayakta durma alışkanlıkları 
• Uyku bozuklukları 
• Duygusal bozukluklar 

 



İyi postür 
– Her vücut bölümüne ağırlık dağılır,  

– Eklemlere uygulanan kuvvetler dengeli 
dağılır, 

– Eklemlere ani yük binmesi önlenir 

– Hareket açıklığı korunur,  

– Kas iskelet sisteminde bir zorlanmaya sebep 
olmaz,  

– Vücudun normal eğrilikleri korunur. 

 

 

 



İyi postür 

• Vücudu iki eşit yarıya bölen, başımızın ortasından 
her iki ayağımızın arasındaki bir orta noktada 
birleştiren hayali bir çekül hattı 

• İyi postürde duran kişide önden bakıldığında yer 
çekimi hattı  vücudu iki eşit yarıya böler.  

• Yandan bakıldığında yer çekimi hattı:  kulak 
memesinden, omuz eklemi üzerinden, bel 
omurlarından, kalça ekleminin ortasından, diz 
ekleminin ortasından veya hafifçe önünden, ayak 
bileği ekleminin önünden geçer. 

 



Egzersiz 

• Fiziksel fitnesin (zindeliğin)sağlanması, fiziksel 
bozuklukların tedavisi, işlevlerin korunması 
veya sağlıkla ilgili risk faktörlerinin azaltılması 
amacıyla sistematik ve planlı bir şekilde 
yapılan beden hareketleri, postürler veya 
fiziksel aktivitelerdir.  

 



Egzersizin amaçları 

• Eklemlerde esnekliği sağlar 

• Kas performansını arttırır 

• Denge ve koordinasyon sağlar 

• Dayanıklılık kazandırır 

 



Egzersiz tipleri 

• Eklem hareket açıklığını koruma egzersizleri 

• Germe egzersizleri 

• Kas kuvvetlendirme egzersizleri 

• Denge ve koordinasyon sağlayan egzersizler 

• Su içi egzersizler 

• Bölgesel egzersizler-bel, kalça, diz, vb 

• Özel egzersizler-lenfödem, Kegel , 
Parkinson,vb 



Germe egzersizleri 



Ergonomi  

• Ergon (iş) Nomos (Yasaları) 

 

• İşbilim= İnsan Faktörleri 

 

• İşi kişiye uydurma  

 

• İşin insancalaştırılarak verimliliğin artırılması 



 Ergonomi 

• İnsan, ekipman ve çevre arasındaki etkileşim 

sonucunda oluşabilecek fiziksel ve 

psikososyal sorunların azaltılması bilim ve 

sanatıdır. 



Ergonominin  Amacı 

 

• Sağlık, güvenlik ve konforu iyileştirmek 

• Verimliliği artırmak 

• Yatırımın geri dönüşünü hızlandırmak  

• Yetenekleri, davranışları  ve  sağlığı 

iyileştirme sorumluluğunu  almada yardımcı 

olmaktır. 







Niçin  Ergonomi? 

• İş  kas iskelet hastalıkları için 
risk oluşturur. 

 

• Kas iskelet sağlığı ile performans 
ilişkilidir. 

 

• Ergonominin etkinliği 
kanıtlanmıştır. 

•   

• Yasal düzenlemeler gerekli kılar.  

 

• Ergonomi = Ekonomi 

 

 

 



Ergonomi Programının Temel Öğeleri  

• Yönetim desteği ve çalışanın aktif katılımı 

• Risklerin değerlendirilmesi  

• Ergonomi girişimi 

• Sağlık yönetimi 

• Ergonomi ekibinin ve çalışanların eğitimi 



Doğal Postür   

Boyun 

Sırt 

Bel 

Kuyruk Sokumu 



Yük  Kaldırma Teknikleri 

 



Maksimum ve Optimal Konfor Bölgeleri 



Ofiste Ergonomik Girişimler  

• Gözler 

 

• Erişme  

 

• Destek  
 

• Nötral postür  

 
Jack Dennerlein’in izni ile  



Optimal Vücut Pozisyonu 

















Optimal Ekipman Konumu 



İstanbul Üniversitesi  
Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi 

 

Prensiplerimiz  
Bilimsel ve etik  

Hak temelli 
Savunuculuk 

İÜ ENUYGAR Merkezi  Yönetim Kurulu, 
Merkez çalışanları: Öğrenci koordinatörlüğü, Sekreterya, Proje birimi 

 Akademik Danışmanlar, İÜ Kütüphanesi Engelsiz Bilgi Merkezi,   
Engelli İÜ çalışanları, gönüllüler, gönüllü  öğrenciler… 

                  Temel Sorunlar 
1. Toplum yaşamına dahil olmakta 

yaşanan güçlükler-dışlanma 
2. Ayrımcılık ve ötekileştirilme 



İÜ Engelli Çalışmaları-ENUYGAR 

1. Öğrenciler için  
a. Kurumsal  

b. Ulusal  

2. Engelsiz İÜ- Erişilebilirlik  

3. Toplumsal farkındalık 

4. İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Engellilik 
Araştırmaları Anabilim Dalı ve EA Tezli Yüksek 
Lisans Programı 

5. İşbirliği yaptığımız kuruluşlar-Üniversiteler, 
Bakanlıklar, Belediyeler, Özel Sektör, STK... 

 

 

 

 

 

26.10.2017 Resa Aydın, ENUYGAR  1 



İÜ ENUYGAR Deneyimi- Neler öğrendik? 

• Biz bir ekibiz- öğrenciler, öğretim 
görevlileri, çalışanlar... 

 
• Herkesin görüşü alınır ve önemlidir 

 
• Gönüllülük esastır 

 
• Engelli/engelsiz ayrımını bırakıp, ortak 

paydada buluşmak 
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İÜ Engelli Çalışmaları Deneyimi- Neler öğrendik?-2 

• “Engelli” yerine “Özel gereksinimli” 

 

• “Engelliye uygunluk” yerine  “Evrensel 
Tasarım” 

 

• “Sosyal sorumluluk” olmazsa olmaz, ama  
“engellilik meselesi” insan hakları 
bağlamında ele alınmalıdır 
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Engellilik Araştırmaları Anabilim Dalı olarak 
vizyonumuz;  

– İnterdisipliner 

– Mültisektörel 

– Ulusal ve Uluslar arası uygulamalı araştırmaların 
akademik düzeyde yaygınlaşması… 
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ENGELLİLİKLE İLGİLİ 
TUTUMLAR 

Prof. Dr. Resa Aydın 

İÜ ENUYGAR MERKEZİ 
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Geleceği hakkında ne düşündüğünüzü bir cümle ile yazınız. 
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Zihinsel engelli bu kişi nerede yaşamalı?  
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Engelli bireylere karşı tutumlar 

• Tarihsel süreç boyunca engelli kişilere/engellilik 

olgusuna karşı toplumsal davranışların incelenmesi 

 

• Tıp, hukuk, beşeri bilimlerdeki gelişmeler 

 

• Engellilik modelleri 
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İnsanlık tarihi boyunca engellilik olgusu-1 

• Eski Roma ve Yunan Uygarlıkları  - “kusursuz beden” 

• Aristo kusurlu bebeklerden “kurtulmak” gerektiğini söyler 

• Kusursuz,güzel=iyi / Kusurlu,engelli = kötü inancı 

• 15.yy’da Kilise: “engelliler Tanrının gazabına uğrayan kişiler” 

• 16. yy’da Hollanda: “cüzzamlılar günahkarlardır, ölünce 

affedilecekler” 
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İnsanlık tarihi boyunca engellilik olgusu-2 

• 18. yy “Aydınlanma Çağı”: bilimsel gelişmeler 

• Sakatlığın nedeni  .......HASTALIK 

• “Sakatlar”ın tedavi edilmesi, rehabilite edilmesi-amaç: “normal” 

kişiler haline gelmeleri 

• “Normalleştirilemeyen” sakatlar için: uzun süre hizmet 

alabilecekleri kurumlar-   « Kurumsallaşma » 

• Farklı engel gruplarında kişiler için hastane, bakımevi, özel okullar 

açıldı , Bu kurumlar yakın zamana kadar işlev gördü (“asylum”, 

“purgatory” , “körler okulu”, “tımarhane”, vb) 
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Türk toplumunda engellilik olgusu-tarihsel süreçte 

• Selçuklularda Ahilik teşkilatında engelli hizmetleri 

• 1500-1700’lerde Osmanlı Devrinde 
mahkemelerde ve saray hizmetlerinde çalışan 
sağır/dilsizler topluluğu-”bizeban”lar 

• Osmanlı İşaret dili 

• Ruhsal ve zihinsel engellilerin tedavi edildiği 
“bimarhane”ler 

• II. Abdülhamit: Yıldız Sağırlar Okulu ve 
Darülaceze’nin kuruluşu 

• 1908 yılında savaşta yaralanan askerler için 
protez atölyesi  
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İnsanlık tarihi boyunca engellilik olgusu-3 

• 19. yy başı-20.yy ortası: Eugenics (öjenik) bakış açısı: 

“bozuk genlerin ayıklanması gereklidir”- Evrim teorisinin 

karanlık yüzü : Kısırlaştırma ve  tecrit konusunda yasal 

düzenlemeler 

•   1900’lerin başından itibaren tıbbi gelişmeler 

• Tedavi edilebilir olmayan sakatların toplumun diğer 

bireylerinden uzaklaştırılması 

• Şehirden uzak kurumlarda bakım ve eğitim 
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“Dünya üzerinde bir cehennem, Amerika’da 
zeka özürlüler için bir kurum” 

  Blatt and Kaplan,1966,  
       Look Magazine  
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Edward Roberts 
   (1939-1995) 

“Berkeley’ e kabul edilen ilk sakat” 
             (1962 gazetelerinden)  

“Daha önce sakatları denedik, olmadı” 
           (Berkeley Üniversitesi Dekanı) 

Engelli haklarının  
babası 
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Ed Roberts—UC-Berkeley’e devam eden ve 
mezun olan ciddi sakatlığı olan ilk öğrenci 

• Engelli aktivisti 

• 1939 doğumlu, polio sekeli, boyundan 
aşağısı felçli 

• Sadece 2 parmağını oynatıyor, cihazla 
nefes alıyor 

• 1962’de Berkeley’e girdi 

• Üniversitede engelli öğrenci programını 
başlattı 

 

 

26.10.2017 Resa Aydın, ENUYGAR  12 



26.10.2017 Resa Aydın, ENUYGAR  13 



“0raya gidip, eski tutumları değiştireceğiz.” 
                  Ed Roberts  26.10.2017 Resa Aydın, ENUYGAR  14 
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Bağımsız yaşam hareketi 

1970ler… 

• Sivil Toplum Hareketi 

• Kendine Yardım Hareketi  

• Kadın Hakları  

• Kurumsallaşmanın çözülmesi 

• Tüketici hareketi 
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Bağımsız yaşam hareketi 
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1970ler 

1990lar 
Günümüzde 

•American  
 Disability Act 

• 2005-TC Özürlüler   
   Kanunu (5378 ) 
• 2006- BM Engelli 
   Hakları  Sözleşmesi 



• İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948) 

• Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları   Sözleşmesi (1989) 

• Birleşmiş Milletler Engelliler İçin Fırsat Eşitliği (1993) 

• Salamanca Bildirgesi (1994) 

• Avrupa Sosyal Şartı (1996) 

• Herkes İçin Eğitim: Dünya Eğitim Formu (2000) 

• Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına İlişkin  
Sözleşme (2006) 

• BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmenin İhtiyari 
Protokolu (2009) 

 

 

Engelli Haklarıyla ilgili uluslar arası  
belgeler ve sözleşmeler 
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Birleşmiş Milletler Engellilerin  
Haklarına İlişkin Sözleşme-1 

• 2002 yılında hazırlıkları başladı, 2006 yılında 
53 ülke tarafından imzalandı-Türkiye de 
bunlardan biri 

• Sözleşmeye taraf olan ülkeler: 
–  Fiziksel ve zihinsel engelle yaşayan vatandaşlarının 

insan haklarından eşit ve tam şekilde 
yararlanabileceğini, 

– Engellilere yönelik ayrımcılığa son verileceğini  

– Engellilere hayatın her veçhesine eşit katılım 
imkanı sağlayacağını taahhüt ediyor 
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Birleşmiş Milletler Engellilerin 
 Haklarına İlişkin Sözleşme-2 

Sözleşmede 50 madde var: 
– Genel ilkeler ve yükümlülükler, 

– Eşitlik-ayrımcılık yasağı 

– Erişebilirlik 

– Eğitim 

–  Sağlık 

– Çalışma ve istihdam 

– Siyasi ve kamusal hayata katılım gibi çeşitli başlıklar 
altında, engellilerin haklarını ve taraf devletlerin 
yükümlülükleri belirlenmiş 
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Engellilikle ilgili tutumları  
açıklayan modeller 

• Trajedi/bağış/bireysel model 

• Tıbbi/medikal/uzman model 

• Sosyal/biopsikososyal model 

• Hak temelli/ekolojik model 
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Aciz ve güçsüz  

Yardıma muhtaç 

Acı çeken kişiler 

Kurban -zavallı 

Bunlara bağış yapalım, sevap kazanalım 

Bağış kampanyası=sosyal sorumluluk 

Sorunlu birey 



Bireysel 
Problem  

Yetersizlik 

Tedavi edilmesi gereken 

“Normal”leştirilmesi gereken 



Mimari engeller 

Problem engelleyen çevre  

Toplumun olumsuz tutumları 

“Engellenenler” 



Medikal Model Sosyal Model 

Hak temelli /Ekolojik Model 

Bütüncül 

Evrensel tasarım Herkes için 

Eşitlikçi 

http://isecn.org/wp-content/uploads/2013/05/Mandala-New-Image-Jan-071.jpg


Engellilik Modelleri Özet 

Bireysel 
/Trajedi Modeli 

Tıbbi/Uzman 
Model 

Sosyal 
 Model 

Engellilik 
nedir? 

Kişisel bir 
sorun, 
Trajedi 

Normalden farklı 
olma durumu 

Toplumsal bir 
sorun 

Engelli kişi 
kimdir? 

Aciz  Hasta  Birey  

Engelli kişi için 
ne yapılmalı 

Merhamet  
duymak 

Uyum sağlaması 
için normalize 
etmek  

Kendi kararlarını 
alabilmesi için 
özgürleştirmek 

Çözüm ne? Yardım etmek Bireysel uyum  Çevresel ve 
toplumsal değişim  

Resa Aydın, 2016 
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Geleceği hakkında ne düşündüğünüzü bir cümle ile yazınız. 
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TRAJEDİ MODELİ 
“Vah vah, bu güzel  kız 
tekerlekli sandalyeye 
bağımlı, hiç bir zaman 
evlenip çocuk sahibi 
olamayacak” 

TIBBİ MODEL 
“Zavallı kız bir doktora 
gitmeli ve tedavisi 
varsa herkes gibi 
yürümeli” 

SOSYAL MODEL 
“Kamu binalarına 
rampalar yaparak, bu 
kızın sosyal yaşama 
katılmasını 
sağlanmalı” 

HAK TEMELLİ MODEL 
“İyi  eğitim almalı, 
 işe girmeli, 
erişilebilir binalarda 
çalışmalı, bu onun 
hakkı” 
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Zihinsel engelli bu kişi nerede yaşamalı?  
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TRAJEDİ MODELİ 
“Şu zavallı kafası 
karışmış adama bak, 
geri zekalı görünüyor, 
birinin ona baktığı bir 
bakımevinde yaşamalı” 

TIBBİ MODEL 
“Belki bir ilaç veya 
tedavi ile algısı 
arttırabilir. Bir de 
psikiyatrist konsülte 
etsin” 

SOSYAL MODEL 
“Belki erkek 
kardeşiyle yaşaması 
iyi bir çözüm olur, 
böylece etrafında 
sadece engelli kişiler 
olmaz” 

HAK TEMELLİ MODEL 
“Nerede yaşamak 
istiyor? Haydi gidip 
kendisine soralım” 



Engellilik konusunda çözümler için  
gerekli kavramlar 
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Ulaşılabilir/erişilebilirlik 

Evrensel tasarım 

Makul düzenleme 



Ulaşılabilir/Erişilebilirlik  
• Mimari çevre, ürün ve aracın mümkün olan en 

fazla insan için kullanılabilir olması 

• Minimum yasal gereklilikleri yerine getirir 

– Örnek: Bina girişinin ulaşılabilir olması 
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Ulaşılabilirlikle ilgili alanlar: 

– Mimari 

– Bilişim- erişilebilirlik 

– İletişim 
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Ulaşılabilir/Erişilebilirlik  



Mimari ulaşılabilirlik 

• Bina girişlerinde rampa olması 

• İdeal rampa 6 derece olmalıdır (max 12 derece) 

• Park yerlerinde engelli araç levhaları 

• Engelli tuvaletleri 

• Koridor, kapı, ortak alanların tekerlekli sandalye 
girişine uygun olması 
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Bilişim-erişebilirlik 

• Erişilebilir web sitesi: görme engelli bireylerin 
girişine, işlem yapabilmesine, interaksiyonuna  uygun 

• Web İçeriği Erişilebilirlik Kılavuzu: 
http://www.w3.org/WAI/eval/ 
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İletişim 

İşitme, konuşma, görme, bilişsel ve öğrenme 
güçlüğü yaşayan bireyler için ulaşılabilir iletişim 
olanakları sağlamak 
 

 İşitme engelli bireyler için işaret dili tercümanı  
 

 İşitme kaybı olan ve kulaklık kullanan bireylerın 
işitmesini kolaylaştıran amfi sistemleri 

 

 Sesle aktive olan çevresel sistemler 
 

 Konuşamayanlar için yazıyı konuşmaya çeviren 
cihazlar 

26.10.2017 Resa Aydın, ENUYGAR  37 



Evrensel Tasarım 

• “Engelliler için özel” “kaba” ve “ayrımcı” 

uygulamalar yerine toplumdaki bütün bireylerin 

eşit koşullarda yararlanacağı ürünler tasarlamak 

• Paradigma değişikliğidir  

• İlk alan: mimari ulaşılabilirlik 

• Diz ve alçak bina girişleri, alçak kaldırımlar, iyi 

akustiği olan binalar 

• “Engelli tuvaleti” kavramından uzaklaşma 
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İnsanı mekana değil, mekanı insana uydurma 



Mace R. L. (1985), Universal Design, Barrier Free Environments for Everyone, Designers West, Los Angeles. 26.10.2017 Resa Aydın, ENUYGAR  39 



Hissedilebilir yüzey 

Elektrikli Diş Fırçası 

Kıvrılabilen pipetler Çekçekli valizler 
Sesli kitap 

Otomatik kapı 

Google 

Velkro band 
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Makul düzenleme 

• Mimari alanlar, teknolojiler, servisler, 
politikalar ve toplum hizmetlerinin engelli 
bireylerin eşit biçimde toplum yaşamına dahil 
olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmesi 
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Makul düzenleme örnekleri 

• Engelli öğrenciler için ek sınav süresi verilmesi 
• Öğrenme güçlüğü olanlar için kaynaştırma sınıfları 

açılması 
• Engelli istihdamını arttırmak için kota sistemi 

uygulanması 
• Toplantılarda işaret dili tercümanı bulundurulması 
• Bedensel engelli bireylerin hareket etmelerini 

kolaylaştıracak gereçlerin sosyal bir hak olarak 
ücretsiz temin edilmesi 

• Otobüs şoförlerine engelli bireylerle iletişim 
eğitimi 
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İyi senaryoların artması için 

• Engellilikle ilgili politikalar-yasa ve 
düzenlemeler 

• Ulaşılabilir mimari çevre 

• Erişilebilir teknoloji 

• Toplumsal farkındalık 

– Yöneticilerin engellilikle ilgili konuları öncelikli 
olarak ele alması 

– Toplumsal tutumlar 
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Stres nedir? 

• Kişinin kendini baskı ya da tehdit altında 
hissettiği anda verdiği duygusal, zihinsel veya 
fiziksel tepkiler 

 



Stresin etkenleri 

• Fiziksel etkenler; travma, egzersiz , gürültü, 
ameliyat, çevre kirliliği, ısı değişimi, açlık...  

 

• Sosyal etkenler; Birey çevre ilişkisi, çatışma...  

 

• Psikolojik etkenler; fiziksel ve sosyal 
etmenlerin bir sonucu olarak ve ya tek başına 
çıkabilir, hayal kırıklığı izolasyon gibi...  

 



 
“Savaş ya da Kaç” Yanıtı 

 • Ani bir stresle karşılaşınca vücut bu yanıtı verir 
• İlkel bir reflekstir 
• 1920 yılında Walter Canon tarafından tanımlanmıştır 
• Otomatik bedensel bir yanıt meydana gelir-sempatik 

sistem aktif olur ,adrenalin hormonu salgılanır,  
 
 



Adrenalin -stres-heyecan hormonu 

• Beyinde hipotalamus uyarısı ile böbrek üstü 
bezleri uyarılır, adrenalin salgılanır 

• Kalp hızı, solunum sayısı, kan basıncı artar, 
metabolizma hızlanır, göz bebekleri büyür, 
kaslar aktifleşir,kan şekeri artar 

• Uyanıklık hali olur, ağrı hissi azalır 

 



Alarm Direnç Tükenme 

S 
t 
r
e
s
e 
 
d 
İ 
r
e
n
ç 

Zaman 

Genel Adaptasyon Sendromu 



Vücudumuzdaki Stres Yanıtları 

Davranışsal/Zihinsel Yanıtlar 

• Uyku bozuklukları  

• Sinirlilik 

• Ağlama  

• Konsantrasyon kaybı  

• Endişe  

• Hafıza problemleri  

 

Fiziksel Yanıtlar 

• Kan basıncının yükselmesi 

• Kalp ritminin artması 

• Çarpıntı hissi 

• Kas gerginliği  

• Ağız kuruluğu 

• Solunum hızının artması 

• Baş ağrısı 

• Mide-barsak sistem 
rahatsızlıkları  

 



İlkel beyin-Limbik sistem 

Beyin sapıyla ön beyin arasında yer alan, güdüsel davranışların 
organizasyonu (yeme-içme, cinsellik), korku, kızgınlık, öfke gibi 
heyecan yaşantıları,  saldırma- kaçma veya hafıza gibi faaliyetlerle 
ilişkisi bulunan, birbirine bağlı yarım düzine yapıdan oluşan nöron 
ağlarına verilen addır. 
 





Stresli 
 

 durum  
 
 

Amigdala  

Anda olmak 
(duyularından 

haberdar olmak) 

Savaş ya da kaç  

Prefrontal 
korteks 

 
Bilinçli yanıt 

 

“Anda var olmak” prefrontal korteksi uyarır, 
Amigdalayı sakinleştirir 
        Lieberman et al,2007 



Zihin        Beden      Sağlık  

• Geleneksel iyileşme yöntemleri 2000 yıldan 
beri Doğu’da kullanılmakta 

• Hipokrat- M.Ö. 400: iyileşme üzerinde 
moral ve spritüel etkilerin önemi 

• 16.-17. yüzyıllarda teknolojik gelişmeler 
zihin ve beden arasındaki ilişkiyi kopararak 
“hastalık” kavramını iyileştirme üzerinde 
odaklandı 

 



Gevşeme  Cevabı  

“Çevreden gelen uyarılara karşı pasif bir dikkat 
göstererek, gevşemiş bir “iç diyalog” 
geliştirmek ve sempatik sinir sisteminin 
uyarılmasını azaltıyor” 

 

How to Elicit the Relaxation Response - Ann Webster, PhD;Harvard Medical School, Benson 
MB Institute,2010,  



GEVŞEME  CEVABI İÇİN TEMEL ÖĞELER 

• Yargısız (alıcı) farkındalık * 

• Zihinsel odaklanma (bir kelimeyi tekrarlama, 
dua okuma veya görsel imge hayal etme)* 

• Rahat beden pozisyonu 

• Sessiz ortam 

How to Elicit the Relaxation Response - Ann Webster, PhD;Harvard Medical School, 
Benson MB Institute,2010,  

* Şart 
 



“ Senin sorunun şu: “gevşe” kelimesinin 
anlamını bilmiyorsun “  

 





Zihin-Beden Tıbbı 

• 1971-Herbert Benson: 
“Relaksasyon yanıtı” 
– Relaksasyon yanıtının fizyolojik 

etkileri: 

• Azalmış O2 tüketimi 

• Kalp ve solunum hızının 
azalması 

• Dışarı atılan nitrik oksitin 
artması 

• Spesifik gen ekspresyon 
değişiklikleri 

R.K. Wallace, H. Benson and A.F. Wilson, A wakeful hypometabolic physiologic state. Am. J. 
Physiol. 221 (1971), pp. 795–799 





Basİt Gevşeme Teknİğİ:  
 

• Prof. Herbert Benson- 1975  
• Tansiyonu yüksek olan, kalp hastalığı olan kişiler üzerinde 

yapılan pek çok bilimsel çalışmada bu tekniği düzenli olarak 
her gün uygulayan kişilerin stres düzeylerinde azalma  

•  Daha sonraki yıllarda pek çok farklı hastalık grubunda aynı 
çalışmalar tekrarlanmış ve sonuçta “gevşeme cevabı” 
bilimsel bir gevşeme tekniği olarak kabul edilmiştir.  

• Bu yöntemi her gün aynı zamanda, mümkünse sabahın 
erken saatlerinde ve sessiz bir ortamda  

•  Düzenli olarak bir hafta uyguladıktan sonra bedeninizde 
gevşeme yanıtının otomatik olarak ortaya çıktığını fark 
edeceksiniz 
 



Basİt Gevşeme Teknİğİ UygulamasI 

 
  
1 

Sessiz bir ortamda ve rahat olduğunuz bir pozisyonda oturun 
  
2 

Göz kapaklarınızı yavaşça kapatın 
    

3   
Tek tek kaslarınızı hayal edin 

 Ayağınızdan başlayın yüz kaslarınıza kadar ilerleyin 
 Kaslarınızda derinden gevşemeyi hissedin 

Kaslarınızın hepsini gevşetin ve bırakın gevşek kalsınlar 
 



Basit Gevşeme Tekniği Uygulaması 

 
4 

Burundan nefes alıp verin 
Nefesinizi hissedin 

Nefes verirken içinizden “gevşe” veya “rahat” 
deyin 

Kelimeyi kendiniz için anlamlı gelecek şekilde 
seçebilirsiniz 

Nefes alın- verin – “gevşe” 
Nefes alın- verin- “gevşe” 

Rahat ve doğal bir biçimde nefes alıp vermeye 
devam edin 

  



Basİt Gevşeme Teknİğİ UygulamasI 

 
  
5 

10-20 dakika devam edin 
Saate bakmak için gözünüzü açabilirsiniz, 

ama alarm kullanmayın 
Bitirdiğinizde bir kaç dakika sessizce oturun 

Önce gözleriniz kapalı olsun, sonra 
gözlerinizi açın 

Ayağa kalkmak için bir kaç dakika daha 
bekleyin 

  



Basİt Gevşeme Teknİğİ UygulamasI 

 
  

6 

Gevşeme konusunda başarılı olmadığınızı düşünerek  

endişelenmeyin, zamanla uygulama yaptıkça kendinizi 

daha gevşek ve rahat hissedeceksiniz 

Gevşemeye çalışırken aklınıza bir çok farklı düşünce gelebilir 

Nefesinize odaklanın ve nefes verirken kelimenizi tekrarlayın 

Uygulamayı günde bir veya iki kez tekrarlayın 

Yemekten 2 saat önce veya sonra uygulama yapmaya gayret 
edin 

Sindirim süreci gevşeme cevabının ortaya çıkmasını zorlaştırır 

  

 



 

Duygularımızı Tanıyalım 

ve İfade Edelim 
Ülkem İçin Ben de Varım 

26 Eylül 2017 

 
 

Prof. Dr.Güler Bahadır 

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi 

Psikiyatri Anabilim Dalı 

http://www.unimekan.org/wp-content/uploads/istanbul_universitesi_-logo.bmp




 Önce Tanışalım 



Amaç 
 

Duyguları tanımak ve ifade etmek 



Öğrenim Hedefleri 

Katılımcılar, 
 Temel duyguları tanımlayabilmeli 

 Olumlu / olumsuz duyguları tanımlayabilmeli 

 Öfke duygusunu yönetebilmeli 

 Beden dili,ses tonu,etkin dinleme,empati,iletişim 

engelleri kavramlarının duyguların ifade 

edilmesindeki önemini açıklayabilmeli 

 “Ben dili”ni açıklayabilmeli  

 Duygularını ifade ederken “Ben Dili”ni 

kullanabilmeli 



Çalışma Programımız 

 Temel duygular, olumlu /olumsuz duygular 

 Duyguların fizyolojisi 

 Öfke duygusunu tanımlamak 

 Sözlü ve sözsüz iletişimin temel kavramları 

(Beden dili, Ses tonu, Etkin Dinleme,İletişim  

Engelleri, Empati) 

 “Ben Dili” ile duyguları ifade etme  

  

 



 Uygulama 



Şu Anda Hangi Duyguları 

Hissediyorsunuz? 

 ……………. 





Şu Anda Hangi Duyguları 

Hissediyorsunuz? 

 ……. 



 Başka Hangi Duyguları Hissederiz? 

  ….. 



Duygu 

 Sözlük anlamı “belirli nesne, olay veya bireylerin 

insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim” olan 

duygu, Psikolog Dr. Daniel Goleman tarafından 

“bir his ve bu hisse özgü belirli düşünceler, 

psikolojik ve biyolojik haller ve bir dizi hareket 

eğilimi” olarak tanımlanmaktadır 

  



Olumlu Ve Olumsuz Duygular 

 Duyguları olumlu ve olumsuz duygular 

olarak iki boyutta değerlendirirsek:  

 heyecan, mutluluk, neşe, iyimserlik gibi 

duygular olumlu  

 keder, üzüntü, korku, kızgınlık, öfke şiddet, 

kıskançlık gibi duygular ise olumsuz 

olarak tanımlanabilir 

 

 





Duyguların Sınıflandırılması 

 Duyguları sınıflandırma ile ilgili en önemli 

isimlerden biri Robert Plutchik'tir 

 Plutchik, 1980 yılında duyguları belirli bir 

sıralamaya göre dizerek bir duygu çemberi 

oluşturmuştur  

 Duygu çemberinde duygular 8 temel kategoride 

ele alınmıştır 

 



Plutchik’in Duygu Çemberi 

 Duygular yoğunluk ve şiddet açısından kendi içinde 

derecelendirilir; endişe-korku-dehşet, huzur-neşe-

coşkunluk 

 Birbiriyle komşu olan duygular birbirine diğerlerine göre 

daha çok benzemektedir 

 Karşılıklı yer alan duygular birbirinin tersi bir duruma 

işaret eder; neşe-üzüntü, beklenti-şaşırma 

 Farklı duygular birleşerek daha farklı ve geniş çapta 

duygular elde edilir; neşe+güven=sevgi 

 



https://tr.khanacademy.org/science/health-and-

medicine/executive-systems-of-the-brain/emotion-2014-03-

27T18:40:38.294Z/v/emotions-limbic-system 





Altı  Temel Evrensel Duygu İfadesi 

 



 

 

Mutluluk Korku Öfke Hayret Üzüntü  Tiksinti 

 

 
Altı Temel Evrensel Duygu İfadesi 

 

  

 



Yüzde Duygu İfadeleri  

 6 temel duyguyu gösteren yüz ifadeleri 

bütün kültürlerde ortaktır 

 

 Yüz ve beden ifadeleri istemli ya da 

istemsiz yapılır  

 

 

 



 Yüz ifadesi 

 El,kol ve beden dili 

 Bedenin  duruşu ve  

 Göz teması 

 Ses tonu 

 Sözel ifadeler 

 

Duyguyu Anlamak İçin  (devam) 



https://www.youtube.com/watch?v=a95C_UFuEwE 

https://www.youtube.com/watch?v=a95C_UFuEwE


https://www.youtube.com/watch?v=a95C_UFuEwE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a95C_UFuEwE
https://www.youtube.com/watch?v=a95C_UFuEwE
https://www.youtube.com/watch?v=a95C_UFuEwE


Uygulama 



 Uygulama (devam) 

 Kimlerin yanında ayna var? (ya da selfie 

modu olan akıllı telefon da olur)  

 

 



Uygulama (devam) 

 Önce asık suratla bir selfie çekin 

 Kızgın bir suratla selfie çekin 

 Gülümseyen,mutlu bir suratla selfie çekin 

 Üçüne de bir bakın lütfen… 

 En beğendiğiniz hangisi? 



Çay-Kahve Arası 

(10 dakika) 







 

Öfke İçin Söylenmiş Sözlerden… 

 
 Öfke Gelir Göz Kararır 

Öfke Gider Yüz Kızarır 

 “Öfkeyle kalkan, zararla oturur” 

 Öfkenin başlangıcı çılgınlık, sonu 

pişmanlıktır (Thomas CarIye) 

 Öfke rüzgar gibidir, bir süre sonra diner; 

ama birçok dal kırılmıştır bile (MevIana) 



 Öfke Nedir? 

 Öfke, son derece normal ve yaşamın 

sürdürülmesi için gerekli bir duygudur 

 Öfke, duygusal bir tepkidir 

 Öfke, uyarıcı bir işarettir 

 Öfke, kişiyi tehditlere karşı uyarır ve 

kendisini korumasına olanak sağlar 



Öfke Nedir? (devam) 

 Denetlendiği sürece sağlıklıdır ve işe yarar 

 Kontrol edilmediğinde kişiye ve çevresine zararlı 

olabilir 

 Sağlıklı ve işe yarar olabilmesi için inkar 

edilmemesi, bastırılmaması ve  kabul edilmesi 

gerekir 

 Fark edilmesi ve kontrollü bir biçimde ifade 

edilebilmesi gerekir 

 



Öfke Ne Değildir? 

 Öfke bir problem çözme aracı değildir 

 Öfke bir öç alma veya intikam yolu değildir 

 Öfke başkalarını suçlama biçimi değildir 

 Öfke şiddet göstermek veya suç işlemek için bir 

neden değildir 

 Öfke başkalarını kontrol etme yolu değildir 

 Öfke bir haklı olma yolu değildir 





Neden  Öfkeleniriz? 

 Çıkmazda  hissettiğimizde 

 Anlaşılmadığımızı hissettiğimizde 

 Engellendiğimizde 

 Tehdit algıladığımızda 

 Benliğimize direkt saldırıldığında 

 Önemlilerimize saldırıldığında  

 Haksızlığa uğradığımızı hissettiğimizde 

 





Öfke ile Birlikte…. 

   ŞİDDET 

       KAYGI 

KİN 

NEFRET 

DÜŞMANLIK 

YIKICILIK 

ÖÇ ALMA 

ÖFKE 

HİDDET 



Öfke Belirtileri 

  Öfkelenince 
bedende 
pek çok 

değişiklik 
olur 

Yumruklar  

 sıkılır Ses 

yükselir 

Terleme  

artar  

Yüz kızarır 

Kalp atışları 

hızlanır 

Midede 

ağrı/sancı 



 
Öfke ve Fizyolojik  Tepkiler 

 
 Kan Şekerinin Yükselmesi 

 Nabzın ve Kan Basıncının Artması 

 Sık Sık ve Zor Nefes Alma 

 Baş Ağrısı 

 Kas Ağrıları, Sırt, Boyun Ağrıları 

 



Öfke ve Zihinsel Tepkiler 

  

 
 

 Konsantrasyon 

Bozukluğu 

 Düşük Performans 

 Unutkanlık 

 Uykusuzluk            

 Dikkatsizlik 

 



 

Öfke ve Davranışsal Tepkiler 

 
 Madde Bağımlılığı 

 Huzursuzluk 

 Acelecilik 

 İlaç Kullanımı 

 Aşırı Yemek Yeme 

 Saldırganlık 

 Alkolizm 

 Sigara Tiryakiliği 

 



 
Öfke Uygun Şekilde İfade 

Edilmediğinde!!! 

 
 Baş Ağrısı 

 Mide Rahatsızlıkları 

 Solunum Problemleri 

 Cilt Problemleri 

 Dolaşım Problemleri 

 Var Olan Fiziksel 

Rahatsızlıkların 

Kötüleşmesi 

 Duygusal Problemler 

 Hipertansiyon 

 Psikosomatik 

Hastalıklar ( Ülser, 

Alerjiler, Cilt 

Rahatsızlıkları....)  

  Depresyon 

 



 

Öfkeyle Başetmek İçin Kullanılan  

Yanlış Yollar 

  

 Öfkeyi Yok Saymak 

 Öfkeyi Başkasına 

 Aktarmak 

 Öfkeyi Saldırganca  

 Ortaya Koymak 

 



 
Öfkeyi Yok Saymak/ İçinde Tutmak 

 

 Öfkenin kötü ve yaşanmaması gereken bir 

duygu olduğunu düşünüp inkar etmektir 

 Baş ağrısı,mide ağrısı,kaygı depresyon olarak 

ortaya çıkar 

 Sorun çözülmemiş olur 

 Yok sayan kişi bir gün öfke patlaması  

    yaşayabilir 

 



 

Öfkeyi Başkasına Aktarma / 

Yer Değiştirme 
 

 Daha güvenli olduğu düşünülen 

kişiye aktarma 
 Örn: Müdürüne öfkelenen birinin evde eşinde 

öfkelenmesi;eş öfkesini çocuğa aktarması, 

çocuğun da gidip köpeği tekmelemesi vb 

 Masum kişiler  zarar görür 

 İlişkiler zarar görür 

 Sorun çözülmemiş olur 



Öfkeyi Saldırganca Ortaya Koymak/ 

Dışa Vurmak 

 Dışarıdan hemen görünür 

 Karşısındaki kişiye sözel ya 

da fiziksel olarak saldırılır 

 Sorun çözülmemiş olur 

 

 Saldırgan davranan 

kontrolünü 

kaybedebilir!!! 



Öfke Yönetimi 

Öfke yönetiminde temel amaç;  

 saldırganlıktan uzak 

 şiddet içermeyen 

 kişinin kendisine ve çevresine zarar 

vermeyecek şekilde  duygusunu ifade 

becerisi kazanmasıdır           

 



 

Öfke Yönetimi (devam) 

 

 “Ben Hiç Bir Şeye Kızmam, Öfkelenmem“ 
demek yerine, kızdığımız şeylerin farkına 

varıp bunları uygun bir şekilde ifade 

etmemiz, kullanabileceğimiz en etkili 

yöntemdir 



 

Öfke Yönetimi (devam) 

 
 (Gevşeme =nefes egzersizi–kas  gevşetme–

spor ) 

 Düşünce Düzenleme Tekniği (Olaylara Bakış 

Açısını Değiştirme ) 

 Problem Çözme  Becerilerini Geliştirmek 

 Çevre Değişikliği 

 İletişim  Becerilerini Geliştirmek 

 

 



Öfke Yönetimi Adımları 

1.Sakinleşin  
  Biraz yürüyün  

10’a kadar sayın 

Derin nefes alın 

  Kendinizle konuşun:  “Bu durumu 

yönetebilirim” “Göründüğü kadar kötü bir 

durum değil” 

  Kendinizi sakin ve huzurlu bir yerde hayal edin  



Öfke Yönetimi Adımları (2) 

2. Kendinize zaman verin 
  Yeniden düşünün 

Kendinize şu soruları sorun: Gerçekte ne oldu? 

Öfkemi tetikleyen neydi? İpuçları nelerdi? 

  Güvendiğiniz biriyle konuşun 

 



Öfke Yönetimi Adımları (3) 

3. İletişim Kurun  

Duygu ve düşüncelerinizi etkili 

iletişim ile ifade edin  





 Afiyet Olsun  



    Uygulama 



 

 

Mutluluk Korku Öfke Hayret Üzüntü  Tiksinti 

 

 
Altı Temel Evrensel Duygu İfadesi 

 

  

 



İletişim Becerileri 

   Bugünkü çalışmada “İletişim Becerileri” 
başlığı niçin var? 



Duyguları İfade Etmede  

İletişim Becerilerinin Yeri Nedir? 
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Sözlü İletişim  

Anlaşılır bir dil 

Ses tonu, vurgusu, 
yüksekliği 

Hitap şekli 

Açıklık, netlik, 
sadelik 

Çift yönlü iletişim 

Geri bildirim  

Sözsüz İletişim 

İlk izlenim 

Göz teması 

Mesafe 

Dokunmak  

Olumlu yüz 
ifadesi 

Beden dili 

Etkin dinleme 

İ 

L

E

T 

İ 

Ş 

İ 

M 

E 

 

M 

 

P 

 

A 

 

T 

 

İ 



 

 

Sözcükler       : %------        

Ses tonu         : %------ 

Beden dili       : %------ 

 

 Hangisi ne kadar etkiye sahip? 



Etkili İletişimdeki Etkenler 

7% 

Sözcükler 

38% 

Ses tonu 

55% 

 Beden Dili 

(Sözsüz 

İletişim) 

Mehrabian (Beden Dili, A. Pease, 1997) 



Uygulama 





 

 Beden duruşu 

 Jestler 

 Mimikler 

 Göz teması 

 Başın kullanımı  

 Ayakların kullanımı 

 

 Oturma biçimi 

 Mesafe  

 Oturmak için seçilen 

yer 

 Giyim 

 Kullanılan aksesuarlar 

 Bakım ve makyaj 

 

Beden Dilinin Öğeleri 



Annenin beden dili  
https://www.youtube.com/watch?v=XXyU82QgCi4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XXyU82QgCi4


Uygulama 







Etkin Dinleme 

 Sadece «duymak» değil «işitmek» tir 

 Söylenenleri tam ve doğru olarak 

anlamadır 

 %100 dinlemektir 



Etkin Dinleme İçin 

Dinlemeye gerçekten istekli olun 

 İlgili olun 

 Acele etmeyin,sabırlı olun 

 Soru sorun 

Dinlediğinizi beden diliyle ifade edin 

 Tartışmaya değil, anlamaya çalışın 

Önce dinleyin,sonra konuşun 
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İnsanın en temel ihtiyacı dinlendiğini 

ve anlaşıldığını hissetmektir 



Çay-Kahve Arası 

(10 dakika) 



Empati? 



 Empati, bir insanın karşısındakinin duygularını 

ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır  

 Empati sayesinde insan ilişkileri gelişir  

 İnsanlar arasındaki kavgalar azalır ve zamanla 

yok olur 

http://www.kirikkaleminsesi.com/userfiles/empati(4).jpg


Komşun hakkında hüküm vermeden 

önce,iki ay onun makosenleriyle yürü! 



“Bir anlaşmazlık olduğunda, muhatabınızın 

ayakkabılarını giyerek soruna bakın!”   

      

                                                                     Kızılderili atasözü 



Başkasının Ayakkabısında Olma… 



Empati 

 Empati, kişinin karşısındakinin duygularını 

ve düşüncelerini doğru  

   olarak anlamasıdır  

 

 Empati sayesinde insan ilişkileri gelişir 

 



 Empatik Olmayan Tepkiler 

Eğer karşımızdakine aşağıdakine benzer 
cümleler  söylüyorsak; 

 
 “Bunda üzülecek ne var?” 
 “Sen de her şeyi abartırsın!” 
 “Felaket senaryoları yazmada üstüne yoktur!” 
 “Boş ver şimdi kaygılanma!” 
 “Canım sen de amma alıngansın!” 
  “Sinirlenmekte haksızsın!” 

 “Bu kadar büyütecek bir konu değil!” 

Yanlış yapıyoruz demektir… 



   Bir kimsenin hissettiği duygunun yanlış 

olduğunu /  uygun olmadığını söylemek     

       * suya nemli olmaması 

       * çimene yeşil olmaması  

       * kayaya sert olmamasını 

       * güneşe sıcak olmamasını 

       * pamuğa yumuşak olmamasını 

     söylemek gibidir 



Empatik Tepkiler 

 “Bu durum seni çok üzüyor” 

 “Bütün işleri sen yaptığın için canın çok 

sıkılmış” 

 “Takdir görmediğin için hayal kırıklığına 

uğramışsın” 

 “Seni davet etmedikleri için öfkelenmişsin” 

 “Sorumlulukları paylaşmanız seni rahatlatmış” 



 

Empati Geliştirilebilen Bir Beceridir 

 



Haydi Tatile Gidelim! 



İletişim Engelleri 

 Emir vermek, yönlendirmek 

 Uyarmak, gözdağı vermek (tehdit etmek) 

 Ahlak dersi vermek 

 Öğüt vermek, çözüm ve öneri getirmek 

 Öğretmek, nutuk çekmek, mantıklı 
düşünceler önermek 

 Yargılamak,eleştirmek,suçlamak, 



İletişim Engelleri 

 Ad takmak, alay etmek,yersiz şakalar yapmak 

 Yorumlamak, analiz etmek, tanı koymak 

 Teselli etmek, avutmak,yersiz güvence vermek 

 Sorgulamak, sınamak, çapraz sorgulamak 

 Sözünden dönmek, oyalamak, konuyu 

saptırmak 

 Övmek, aynı düşüncede olmak, 

 



Duyguları İfade Etmek İçin  

Etkili Bir Yol  “Ben Dili” 

 

 

 Ben Dili  

 Sen Dili  

 Ben Dilinin Yararları  

 



Sen / Ben Mesajları 

 

• Sen mesajlarında hedef karşımızdaki  

• kişidir ve genellikle kızgınlık, suçlama,  

• aşağılama gibi olumsuz anlamlar içerir 

 

• Ben mesajlarında ise kendi duygularımız   

• ifade edilmesi söz konusudur 
 

       Özellikle olumsuz duyguların yaşandığı  

                       durumlarda etkilidir 

 



“Sen Dili”  ile İleti 

 

 

KONUŞAN 
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DİNLEYEN 

 

 

CEVAP 

Sen çok mu 

nazik birisin? 

sanki 

“ Çok 

kabasın, 

devamlı 

sözümü 

kesiyorsun" 



“Ben Dili”  ile İleti 

 

 

KONUŞAN 
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DİNLEYEN 
 

CEVAP 

Özür dilerim 

“Bir şey 

söylerken 

sözüm 

kesildiğinde 

dikkatim 

dağılıyor ve 

rahatsız 

oluyorum"  



“Ben Dili” Nasıl Kullanılır? 

• 1.Adım: 

• Sorun yaratan davranışın tanımlanması 

• 2.Adım: 

• Bu davranışın gerçek ve somut etkisi 

• 3.Adım: 

• Duygunun dile getirilmesi 



Ben Dili Nasıl Kullanılır? (Örnek) 

 
• Sorun yaratan davranışın tanımlanması 

 “ Ben konuşurken yüzüme bakmadığında” 
 
• Bu davranışın gerçek ve somut etkisi 

 “ Söylediklerim dikkate alınmıyor diye 
düşünüyorum 
 
• Duygunun dile getirilmesi 

 “Ve çok sinirleniyorum” 
 

 
 
 

 



Uygulama  



 

• Son günlerde anneniz-
babanız, kardeşiniz, 
arkadaşınız vb ile 
kurduğunuz iletişimi 
düşünün 

• Sizin ya da karşınızdaki 
kişinin "sen dili" ile verdiği 
bir ileti oldu mu? Kağıda 
yazın 

 

• Sen dili iletisini "ben dili" 
ile iletiye çevirin ve 
kağıda yazın 

 

1. Sorun yaratan 

davranışın    

      tanımlanması 

 

2. Bu davranışın 

gerçek ve somut 

etkisi 

 

3. Duygunun dile   

      getirilmesi 

 



“Sen Dili” 

 Yargılama ve genelleme içerir 

 Kişiyi suçlayıcıdır 

 Davranıştan çok kişiliğe 

yöneliktir 

 İletişimi bozar 

 Kişi kendini suçlanmış ve 

anlaşılmamış hisseder 

 Kişiyi gücendirir, kırar 

 Kişinin direnmesine neden olur 

 



“Ben Dili” 

• Kişiyi suçlamaz,yargılamaz 

• Davranışa yöneliktir 

• İletişimi olumlu yönde etkiler 

• Benlik saygısına önemli katkısı vardır 

• Ben dili kullanan kişi anlaşılma ihtiyacını iletir 



“Ben Dili”nin Yararları 

 “Sen dili”ndeki gibi kişi savunmaya geçmez 

  Karşınızdaki kişi suçlu hissetmez 

 “Ben mesajı”nı alan kişi başkalarını  düşünmeyi 

de öğrenir 

 Anlaşmazlıkları azaltır 

 





 

 

Altın Öneriler (1) 

 
1. Suçlama ve yargılama yerine duygunuzu 

ifade edin 

 “Sen duyarsız birisin” yerine, ” İncindim” 

 “Deli gibi araba sürüyorsun” yerine, 
“korkuyorum” demek 

 

2. Düşünce ve duygularınızı birbirinden ayırın 

  “Hayal kırıklığına uğradığımı düşündüm” 
yerine “hayal kırıklığına uğradım.” 

  



 

Altın Öneriler (2) 

 
3. Duygularının sorumluluğunu karşıdaki kişiye 

yüklemek yerine,kendi üzerine almak 

 

 “Beni kızdırıyorsun”  yerine   “Kızıyorum” 

 

 “Beni kıskançlığa zorluyorsun”   yerine        
“Kıskanıyorum” demek 

 

 



 

Altın Öneriler (3) 

 4. Karar verirken kendi duygularınızı  

dikkate alın ve onlardan yararlanın 

 “Böyle yaptığımda kendimi nasıl  

     hissediyorum?” 

 “Bunu yapmazsam nasıl hissederim?” 

 “Hangi duyguyu yaşamayı tercih  

     ederim?” 

 



 

Altın Öneriler (4) 

 
5. Başkalarının duygularını dikkate alın   

ve onlara saygı göstermeye çalışın 

 “Böyle yaparsam o nasıl 
hissedecek?”diye düşünmeye çalışın  

 



Özet 
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