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1.      Bölüm 

  

 Gönüllülük Nedir? 

Bir mum, diğer mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. 

                                                                                               Mevlana 

Teknolojinin gelişimi ile birlikte hızla değişen dünyada sorunlar da beraberinde 
katlanmakta, çözüm yollarına ihtiyaç duyulmaktadır. Sorunlar ve çözüm yolları çok fazla 
konuşulup görüşülürken çözüm yollarına destek olma, bunun için bir adım atma çabası çok az 
görülmektedir. Toplumsal barışın ve kalkınmanın desteklenmesi iyi bir vatandaş olarak 
hepimizin görevleri içindedir. Sivil topluma katılarak toplumsal bir dayanışma örneğinin 
içinde olmak demokratik toplumlarda önem kazanmaktadır. Toplumsal sorunların çözümünde 
adım atmak, çözümün bir parçası olmak için gönüllülük faaliyetleri bireylere fırsatlar 
sunmaktadır.  

Gönüllülük faaliyetleri herhangi bir maddi çıkar amacı gütmeden yapılan sosyal 
destek faaliyetlerini kapsamaktadır. Gönüllülük, maddi karşılığı amaçlamayan ama 
masrafların gönüllünün kendi cebinden çıkmaması için de destek amaçlı ödeme yapılabilen, 
kişinin yapma zorunluluğu yokken kendi isteği ve özgür iradesiyle yapmayı tercih ettiği, 
kendisinin dışında başkalarına da yarar sağlayan ve bir yapı içerisinde gerçekleştirilen yardım 
faaliyeti olarak tanımlanabilir (Fişne 2017). Bununla birlikte gönüllülük faaliyetleri yardım 
faaliyetlerinden planlı sistemli ve sürekli olması ile ayrılmaktadır.  

BMG (Birleşmiş Milletler gönüllüleri) evrensel ve kapsamlı gönüllülüğü 
benimsemekte, gönüllüğün çeşitliliğini ve özgür irade, bağlılık, sorumluluk ve dayanışma gibi 
değerlerini devam ettirmeyi amaçlamaktadır .  

Birleşmiş Milletler gönüllü davranışı tanımlamak için; 

1. Öncelikli amaç olarak finansal kazanç için yapılmaması 

2- Özgür iradeyle yapılması 

3- Gönüllünün yanı sıra üçüncü bir tarafa da yarar sağlaması kriterlerini ortaya 
koymaktadır.  (Akt. Fişne,2017) 

Gönüllülük; ülkenin kalkınması ve gelişim konularında topluma destek sağlamakta, 
vatandaşlar arasında güven duygusunu, birlik beraberlik ve dayanışmayı kuvvetlendirerek 
sağlıklı bir toplum için önemli ekonomik ve sosyal katkılar sunmaktadır.  Etkinlikler 
sürecinde  gönüllüler bir yandan tatmin olurken diğer taraftan bazı zorluklar 
yaşayabilmektedirler. Gönüllüler yeteneklerini kullanarak diğer insanları etkileyen sorunları 
daha iyi kavrarken, yararlı bilgi aktarımında da bulunmaktadırlar. Gönüllü bireyler bu 
etkinliklerde katılım, uyum sağlama, empati kurma gibi becerilerini geliştirmektedirler.  

Bireyler gönüllülük faaliyetlerine sosyal destek ve dayanışmanın yanında başka 
amaçlarla da katılmaktadırlar. Yapılan bir araştırmada gönüllülük motivasyonlarının başında 
"insani ahlakın bir gerekliliği" ve "kendini iyi hissetme" olduğu ileri sürülmektedir 
(Akt.Kındıroğlu,2020). Gönüllü bireyler, katıldığı faaliyetlerde farkındalık, yaşam deneyimi 
elde etme, organizasyon becerilerini ve liderlik özelliklerini geliştirme, sosyallik ve iletişim 
becerilerini geliştirme, bir gruba ait olma, ekibin parçası olma,  yaptığı işten haz duyma ve 
kendilerini gerçekleştirme imkanı bulma gibi kazanımlar elde etmektedirler. Bunun 



yanında  sorunların çözümünde toplumun dikkatini çekerek bir farkındalık oluşmasına katkı 
sağlamaktadırlar.  

Kısaca toplumsal kalkınmanın ve barışçıl bir dünyanın devamı için gönüllülük 
faaliyetleri önemli bir yer kaplamakta, toplumsal faydalarının yanında katılımcılara bireysel 
kazançlar da sunmaktadır. Bu bağlamda faaliyetlerin desteklenmesinin önemi daha iyi 
anlaşılmaktadır.   
 

Özel Gereksinimli Çocuklar Kimlerdir? 

Özel gereksinimli çocuk; hastalık, kaza, sendrom gibi çeşitli nedenlerle, bireysel ve 
gelişim özellikleri ile eğitim yeterlilikleri açısından, akranları ile beklenilen düzeyde 
farklılıklar gösteren çocuktur. Bu tür çocuklar, yetersizlik alanlarına göre sınıflandırılmakta 
olup bu sınıflandırmalar 07.07.2018 tarihinde Resmî Gazete ’de yürürlüğe giren Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından yayınlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. 
Kategoriler çocukların ihtiyaçlarına göre belirlenmiş olup aşağıdaki gibidir:  

 Otizmi olan birey: Sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişim, ilgi ve 
etkinliklerdeki sınırlılıkları nedeniyle yoğun özel eğitim ve destek eğitim hizmetine 
ihtiyacı olan birey. 

 Zihinsel engelli birey: Zihinsel işlevler ile kavramsal, sosyal, pratik uyum ve öz bakım 
becerilerindeki eksiklikleri nedeniyle yaşam boyu süren, yoğun özel eğitim ve destek 
eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey. 

 Bedensel engelli birey: Kas, iskelet ve sinir sistemindeki bozukluklar nedeniyle özel 
eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey. 

 Görme engelli birey: Görme gücünün kısmen ya da tamamen kaybından dolayı özel 
eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey. 

 İşitme engelli birey: İşitme duyarlılığının kısmen veya tamamen kaybından dolayı özel 
eğitim ve destek eğitim hizmetine ihtiyacı olan birey. 

Yetişkin Eğitiminin Özellikleri Nelerdir? 

Androgoji, yetişkinlerin öğrenmesine yardımcı olan bir bilim ve aynı zamanda sanat 
olarak tanımlanmaktadır. Androgoji, yetişkinlerin nasıl öğrendiklerini ve kendini yönetme 
becerisine sahip yetişkinlerin öğrenme sürecini açıklamaya çalışır.  

Yetişkinler, öğrenme ve gelişme çabaları içine çok farklı beklenti ve amaç için 
girebilirler. Bu beklenti ve amaç; iş hayatında kullandıkları bilgi, beceri ve yetenek 
düzeylerini yükseltmek, çevrelerindeki insanlarla ilişkilerini geliştirmek veya sadece kişisel 
gelişim merakı olabilir. 

Bugüne kadar yapılan çeşitli araştırmaların sonuçları göstermiştir ki; yetişkinlerin herhangi 
bir eğitim süreci içinde yer almaları, öncelikle bunu istemelerine bağlıdır.  

Yetişkin eğitimciliği hakkında genel kabul gören temel varsayımlar bulunmaktadır..  

1. Yetişkinler, bir şeyi neden öğrendiklerini bilmek isterler. Eğitmen tarafından, 
öğrendiklerinin onlara ne kazandıracağı kendilerine anlatılmalıdır. 

2. Yetişkinler, kendi kararlarını kendileri vermek ve onların sorumluluğunu almak 
isterler. Başkalarının onlara kendi isteklerini dayatmaları karşısında direnç gösterir 
ve bunu kabul etmezler. Bu da yetişkin eğitiminde sorunlara neden olabilir.  

3. Yetişkinler, eğitim ortamına, yaşamları boyunca edindikleri birçok deneyimle 
birlikte gelirler. Hiç bir yetişkin grubu homojen olmaz, altyapıları, öğrenme 



biçimleri, motivasyonları, ilgileri, hedefleri ve ihtiyaçları arasında genç gruplara 
göre farklılıklar bulunur. bu özellik eğitim ortamında dikkate alınmalıdır. 

4. Yetişkinler yaşamlarını kolaylaştıracak, problemlerini çözecek konuları öğrenmek 
isterler ve bu konuda öğrenmeye hazırdırlar.  

5. Yetişkinler için dışarıdan gelen güdüleyiciler önemlidir ancak içeriden gelen 
güdüleyiciler (iş doyumunu artırmak, kendine güven vb.) daha önemlidir. 

Yetişkin eğitiminde şu ilkelere dikkat edilmelidir! 

★ Yetişkinin öğrenmeye hazır olmasını sağlamak 

★ Yetişkinin deneyimlerine önem vermek 

★ Yetişkinin ihtiyaçlarının/isteklerinin farkında olmak 

★ Gerçek, yaşamdan kopuk olmayan örnek ve uygulamalara yer vermek 

★ Eğitim sırasında ve sonrasında geribildirim vermek.   

Kaynaklar: 

Fişne M. (2017). “Kişilik Özelliklerinin Sporda Gönüllülük Motivasyonu Üzerine Etkisi: 
Uluslararası Spor Organizasyonlarında Görev Alan Gönüllülere Yönelik Bir 
Araştırma”, Doktora Tezi,, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. 

Kındıroğlu, Z. (2020). “Gönüllülük Projelerinde Çalışanların Gönüllülük Durumlarına Etki 
Eden Hikayelerin İncelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Aydın Üniversitesi, 
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Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Psikolojik Destek Programı Nedir? 

Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Psikolojik Destek Programı, özel eğitime 
ihtiyacı olan çocukların ailelerine psikolojik destek sağlayabilecek bazı becerileri 
kazandırarak kendilerini iyi hissetmelerini ve yaşamdaki zorluklara uyumlarını 
kolaylaştırmayı amaçlayan bir programdır.  

Programın Hedef Kitlesi Kimdir? 

Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Psikolojik Destek Programı özel 
gereksinimli (Çeşitli engel türlerine sahip)  çocukların ailelerine yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Programın Uygulayıcıları Kimlerden Oluşmaktadır? 

Programın uygulayıcıları üniversitede Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (RPD) ve  
Psikoloji programlarında okuyan dördüncü sınıf öğrencileridir. Program gönüllülük 
çalışmaları kapsamında Dezavantajlı Bireyleri Destekleme Derneği‘nin çalışması olarak 
yürütülecektir. 

 

 

 



 
Programın Amaçları ve Kazanımları Nelerdir? 

 

Oturum Amaçları ve Kazanımlar 

  Programın genel amacı özel gereksinimli çocuğa sahip olan anne, baba ya da bakım veren 
kişilere psikolojik destek sunmak, iyi oluşlarına katkı sağlamaktır.  Bu amaç çerçevesinde 
dolaylı yollardan özel gereksinimli çocukların hayat kalitesinin artırılması 
amaçlanmaktadır. 

Oturumlar Amaçlar Kazanımlar 

1. Oturum  Grup üyelerinin 
tanışması 

 Programdan 
beklentilerin 
belirlenmesi 

 Programa ilişkin bilgi 
verilmesi 

 Grup üyelerinin 
duygularını fark etmesi 

 Duygularını ifade etme 
yollarını açıklaması 

  

 Grup üyeleri birbirini tanır 
 Gruba katılma amaç ve beklentilerini 

ifade eder 
 Program hakkında bilgi sahibi olur 
 Grup sürecinde yaşadığı duyguları 

tanımlar 
 Duyguları uygun olan ve uygun olmayan 

yollardan ifade etme biçimlerine 
örnekler verir 

 

2. Oturum  Grup üyelerinin stres 
yönetme yollarını 
belirlemesi 

 Grup üyelerinin stres 
yönetiminde uygun 
yolları kullanması 

 Kullandığı stres yönetimi stratejilerini 
söyler 

 Kullandığı stres yönetimi stratejilerinin 
stratejilerinin etkililiğini değerlendirir 

 Diğer grup üyelerinin stratejilerinden 
kendine uygun olanları belirler. 

 Stres yönetimi stratejilerinden kendisine 
uygun olanları kullanır 



3.   Oturum  Grup üyelerinin 
kendisinde gördüğü 
güçlü yanları 
belirlemesi 

 Grup üyelerinin 
kendisini takdir etmesi 

 Güçlü yönlerini belirler 
 Kendisini takdir eder 

 

4.Oturum  Kendine zaman 
ayırmanın anlamının 
fark edilmesi 

 Grup üyelerinin 
kendine zaman 
ayırabileceği 
etkinlikleri belirleyerek 
plan yapması  

 Programa ilişkin 
yaşantısını 
değerlendirmesi 

 Kendine zaman ayırmanın önemini fark 
eder. 

 Kendisi için ayırdığı zamanı 
değerlendirmek için plan yapar 

 Süreçle ilgili geri bildirim verir 
 Olumlu duygularla ayrılır 

  

  

Materyaller ve Ön Hazırlık 

Uygulayıcı dernek temsilcileri ile iletişime geçerek oturumlara başlamadan önce gerekli tüm 
materyalleri organize eder, yönergelerde belirtildiği kadar çoğaltılması ve grup üyesi sayısına 
göre planlanmasını organize eder.  

Oturum Sayısı Materyaller  Ön Hazırlık 

1. Oturum 
 Keçeli boya kalemleri, 
 Farklı renklerden boncuklar 

(uygulama kesesinde farklı 
renklerden ortalama 40 boncuk 
bulunmalı) 

 Müzik, 
 Ek 1 
 Ek 2 

 Gerekli materyaller grup 
sayısı gözetilerek temin 
edilir ve çoğaltılır. 

 Ek 2 katılımcı sayısı kadar 
çoğaltılır 

2. Oturum 
 Yapışkan kağıtlar (mavi ve sarı 

renkte/ya da iki farklı renk)  
 Renkli keçeli kalem, 
 Ek 3 (Stres ağacı resmi), 

 Materyaller grup üyesi 
sayısı gözetilerek hazırlanır.

 Ek 3 bir adet çoğaltılır 
 Ek 4 üye sayısı kadar 



 Ek 4 
 Ek 5  
 Ek 6 
 Philipchart ya da A2 boyutunda 

kağıt/fon kartonu,  

 

çoğaltılır 
 Ek 5 PPT olarak 

hazırlanarak sunulur. 
 Ek 6 Katılımcı sayısı kadar 

çoğaltılır 

3. Oturum 
 Renkli şerit halinde kesilmiş 

kağıtlar (Bir santim en, 10-12 cm 
boy) 

 Kalem, 
 Yapıştırıcı, 
 Tel zımba  

 Renkli şeritler halinde 
kesilmiş kağıtlar grup 
üyelerinin 10 katı kadar 
önceden hazırlanır. 

 Her gruba 3 tel zımba 
hazırlanır.  

4. Oturum 
 Kağıt, 
 Kalem, 
 Boya kalemleri, 
 Pliphchart ya da tahta/karton  
 Ek 7 
 Ek 8 

 Grup sayısı kadar beyaz 
kağıt hazırlanır 

 Ek 7 katılımcı sayısı kadar 
çoğaltılır 

 Ek 8 katılımcı sayısı kadar 
çoğaltılır 

Programın Genel Özellikleri ve Uygulanma İlkeleri Nelerdir? 

⮚  Program özel gereksinimli bireylerin anne babaları ile bakım verenlere yöneliktir. 
⮚  Gruplar kapalı grup olup, 8-10  kişiden oluşacak şekilde düzenlenmelidir. 
⮚  Gruplar “Dezavantajlı Bireyleri Destekleme Derneği”  tarafından oluşturulacaktır. 

Dernek tarafından belirlenen mekânda gerçekleştirilecektir. 
⮚  Bir grupta her aileden bir kişi yer almasına özen gösterilmelidir. 
⮚  Oturumlar haftada bir, yüz yüze ve yaklaşık 90 dakika olarak gerçekleştirilecektir. 
⮚  Gruplarda iki gönüllü uygulamacı ile bir dernek temsilcisi yer alacaktır. 
⮚  Program toplam 4 oturumdan oluşmaktadır. 
⮚  Oturumların gizliliği, bireye ve bireysel farklılıklara saygı esastır. 
⮚  Etkinlikler uygulanmadan önce ön hazırlıklar tamamlanmalı, etkinlikler önceden 

okunarak planlamalar yapılmalıdır 
⮚  Uygulayıcı etkinlikleri uygulamadan önce mutlaka etkinliği okumalı, özellikle 

uygulayıcıya not bölümlerine dikkat etmeli ve ön hazırlık için belirtilen malzemeleri 
hazırlamak üzere dernek temsilcileri ile iletişime geçmelidir.  

⮚  Etkinlikler uygulanırken uygulama kılavuzunda belirtilen temel ilkeler, etkinlik 
süreçlerinde belirtilen yönergeler ve notlar göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 

 

 



⮚  Grup liderinin rol ve sorumlulukları: 
⮚  Grup liderinin planlama uygulama ve değerlendirme sürecindeki rol ve 

sorumlulukları;  
⮚  Grup sürecinin dinamikleri, psikolojik danışma becerileri ve grup liderliği becerileri, 

grup müdahalelerini uygulama, liderlik ve yardımcı liderlik, değerlendirme ve izleme 
konularında temel düzeyde bilgi sahibi olması, 

⮚  Bireysel ve kültürel farklılıklara duyarlı davranması, 
⮚  Grup üyelerine karşı yapıcı ve dürüst bir şekilde yaklaşma, 
⮚  Katılımcıların davranış değişikliğini yönetme, 
⮚  Oturumun hedefleri doğrultusunda etkinliklerden yararlanarak grup sürecini 

kolaylaştırma ve etkin rol alma, 
⮚  Etkinlikleri uygularken sınırlarını aşmama, üyelere zarar verebilecek davranışlardan 

kaçınma, 
⮚  Grup içinde aktif olma ve grup üyelerine model alma, güvenli bir ortamda duygularını 

ifade etmeleri için fırsatlar sunma, 
⮚  İzolasyon azaltma, yardımlaşmak için nasıl ilişki kurulacağını grup üyelerine 

gösterme, 
⮚  Grup kurallarına, gönüllülük ve gizlilik ilkesine dikkat etme, gereken titizliği 

göstererek üyelerin de buna uymasını sağlama, 
⮚  Yargılayan, eleştiren, yönlendiren ve akıl veren tutum ve davranışlardan uzak olma, 
⮚  Kendi bilgi ve becerilerinin üzerinde uygulamalar yapmama, sınırlarını bilme 

gerektiğinde ilgili kişilerden destek alma 
⮚  Grup içinde üyeler arası saygı, içtenlik ve dürüstlüğe dayalı bir ilişki kurulmasını 

sağlama, grup üyelerine eşit mesafede yaklaşma taraf tutmama, 
⮚  Gruba gelmeden önce Dezavantajlı Bireyler Destekleme Derneği’nden ilgili kişiler ile 

gerekli koordinasyonu sağlama, hazırlıkları yapma. 
⮚  Grup içinde verilen ev ödevlerini takip etme.  
⮚  Yardımcı Grup Liderinin Rol ve Sorumlulukları: 
⮚           Yardımcı lider de en az lider kadar grubun işleyişinden sorumludur. Grup 

oturumlarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konularında liderin en 
büyük yardımcısıdır. Grup başlamadan önce lider ile bir araya gelerek grubun işleyişi 
hakkında görüşülür, gerekli planlamalar yapılır, grup oturumundan sonra da liderle 
birlikte değerlendirme yapılır ve bir sonraki oturumda yapılacaklar görüşülür. 

⮚  Yardımcı liderin rol ve sorumlulukları; 
⮚  1. Grup sürecinin dinamikleri, psikolojik danışma becerileri ve grup liderliği becerileri 

grup müdahalelerini uygulama liderlik ve yardımcı liderlik, değerlendirme ve izleme 
konularında temel düzeyde bilgi sahibi olma, 

⮚  2. Grup oturumlarına hazırlıklı gelme, etkinliklerin uygulanmasında lidere yardımcı 
olma, 

⮚  3. Gruba aktif katılma ve gruba model olma, 
⮚  4. Grup sürecinde grup liderinin takip etmede zorlandığı veya kaçırdığı dinamikleri 

fark etme, grup liderine destek olma, 

  

 

 

 



 Programı Uygularken Karşılaşılabilecek Zorluklar/Riskler Nelerdir ve Nasıl Aşılabilir? 

 

Gönüllüler uygulama süreçlerinde grubun özelliklerine ve sürece bağlı olarak çeşitli zorluklar 
ile karşılaşabilirler. Bu süreçte gönüllü uygulayıcılara yönelik öneriler aşağıda sıralanmıştır.  

ZORUKLAR/RİSKLER NASIL AŞILABİLİR 

 Duyguların yoğunlaştığı süreçler İletişim becerileri ve temel danışma becerileri 
kullanılmalıdır. Gerektiğinde kısa bir nefes ve  gevşeme 
egzersizine yer verilebilir. Örneğin boynun ve kasların 
gevşetildiği bir germe bırakma çalışması yapılabilir.  

“Beni anlayamazsınız” düşüncesi İletişim becerileri ve terapötik beceriler kullanılmalıdır. 
Burada katılımcılara “yaşadıklarınız sizin için zor ve 
kimsenin sizi anlayamayacağını düşünüyorsunuz. Ancak 
anlaşılmaya ihtiyacınız var. Siz anlayabilmeyi çok 
isterim” şeklinde yansıtma yapılabilir.  

Eleştirel yaklaşımlar Uygulayıcının savunucu davranışlardan kaçınması, kendi 
fikirlerini ortaya koymaktan çok grup üyelerinin düşünce 
ve görüşlerini öncelemesi beklenir. 

Etkinlik sürecine katılımın yeterli 
olmaması ve devamsızlık 

Güdülenme 

Üyelerin grup içinde kendini açması ve gruba ait 
hissetmesinin gruba katılım isteğini ve devamı arttıracağı 
göz önüne alınarak, grup etkinliklerinde ve paylaşımlarda 
da bütün üyelerin katılımına özen gösterilir.   

Gruba katılım teşvik edilir ve “sizler bu çalışmaya 
kendiniz için zaman ayırmak için geliyorsunuz. Hep 
birlikte birbirimizi anlayıp, enerjimizi yükseltmek ve iyi 
hissetmek için buradasınız. Bu zamanı zamanı etkili 
kullanmaya ne dersiniz” gibi ifadeler kullanılabilir.  

Oturumlara gelmemiş olan katılımcıların takibi Dernek 
Üyelerine bırakılır.  

Grup içi çatışma Uygulayıcılar kendi sınırları dışında kalan durumlarda 
dernek temsilcilerinden destek istemelidir. Onun dışında 
süreçlere empatik ve temel iletişim becerileri ile 
yaklaşmak önemlidir.  



Yetişkin grup ile çalışma  Yetişkin birey “zihinsel, bedensel gereksinimini 
tanımlamış ve psikolojik olgunluğa erişmiş, ekonomik 
bağımsızlığını kazanmış ve toplumda bir sorumluluk 
üstlenmiş birey” (Celep, 1995: 34) olarak tanımlanabilir. 
Yetişkinler, eğitimlerine eklenen hem planlamaya hem de 
değerlendirmeye katılmak isterler ve  yaşamları ile ilişkili 
konuları öğrenmeye yönelirler. Yetişkin öğretimi konulara 
değil sorunlara odaklıdır. Bu nedenle yetişkinlerle 
çalışırken ihtiyaçlarının ön planla olacağını ve zaman 
zaman etkinlikte bu ihtiyaçların ön plana çıkabileceğini 
hatırlayınız. Bu gibi durumlarda nazikçe etkinliğe 
yöneltiniz. 

Farklı konularla ilgilenme Grup kuralları hatırlatılarak yapılama ihtiyacı ortaya 
çıkabilir.  

Sorularla üyeler odak konuya  çekilebilir.  

Katılımcılara çatışmaya gitmeden bir soru ile etkinliğe 
davet edilebilir.  

Konudan sapma 

 Sıkılma ve bıkkınlık 

Katılımcıların anlaşılmadığını düşündüğü ya da özel 
durumlarını getirme çabası içinde oldukları durumlarda 
çatışmaya girmeden  konu etkinlik kapsamına 
çekilmelidir. 

  

Gönüllülerin Programın Uygulanmasında İhtiyaç Duyacağı Becerilerden Bazıları 
Nelerdir? 

❖ Kişilerarası iletişim becerilerine sahip olmak 
❖ İyi bir dinleyici olmak, 
❖ Grup yönetim becerilerine sahip, 
❖ Sınırlarının farkında olmak, 
❖ Ekip çalışmasına açık olmak, 
❖ Zaman yönetimi 
❖ Sorumlulukları yerine getirme, 
❖ Sabır, 
❖ Farklılıklara saygı 
❖ Hoşgörü ve nezaket 
❖ Psikolojik danışma becerilerini kullanabilmek  

 

 



Özel Gereksinimli Çocukların Ailelerine Yönelik Psikolojik Destek 
Programı  Oturumları 

1. OTURUM 

Amaçlar ● Grup üyelerinin tanışması 
● Programdan beklentilerin belirlenmesi 
● Programa ilişkin bilgi verilmesi 
● Grup üyelerinin duygularını fark etmesi 
● Duygularını ifade etme yollarını açıklaması 

Kazanımlar ● Grup üyeleri birbirini tanır 
● Gruba katılma amaç ve beklentilerini ifade eder 
● Program hakkında bilgi sahibi olur 
● Grup sürecinde yaşadığı duyguları tanımlar 
● Duyguları uygun olan ve uygun olmayan yollardan ifade 

etme biçimlerine örnekler verir 
 

Materyaller ● Keçeli boya kalemleri, 
● Farklı renklerden boncuklar (uygulama kesesinde farklı renklerden 

ortalama 40 boncuk bulunmalı)  
● Müzik,  
● Ek 1 
● Ek 2 

Ön Hazırlık ● Gerekli materyaller grup sayısı gözetilerek temin edilir ve çoğaltılır. 
● Ek 2 katılımcı sayısı kadar çoğaltılır 

Süreç ❖ Oturum başlamadan önce gönüllü uygulayıcı kendisini grup 
üyelerine tanıştırır. Örneğin adını soyadını, okuduğu bölümü ve 
kısaca ilgi alanlarını açıklar. Programın amacını kısaca aşağıdaki 
şekilde açıklar.  

Bu programın amacı, sizlere destek sağlayabilecek bazı becerilere 
yönelik farkındalığınızı artırmak, kendinizi iyi hissetmenizi ve 
yaşamdaki zorluklara uyumu kolaylaştırmayı amaçlamaktır. 
Programımıza hoş geldiniz”  

❖ Katılımcılardan kısaca kendilerini tanıtmaları, programa katılma 
amaç ve beklentilerini açıklamaları istenir.  

❖ Katılımcılar kısaca kendilerini tanıtarak beklentilerini açıkladıktan 
sonra grup kuralları ve sürece ilişkin bilgiler açıklanır. Bilgiler 
açıklanırken Ek 1 belgesinden yararlanılır.  

❖ Grup kuralları açıklandıktan sonra katılımcılardan kurallara eklemek 
istedikleri olup olmadığı sorulur. Görüşler alınarak sonraki 



çalışmaya geçilir.  
❖ Grup üyelerinden renkli boncukların olduğu bir kutudan birkaç tane 

boncuk almaları istenir. Tüm katılımcılar boncuklarını aldıktan 
sonra grup üyelerinin aldıkları boncuk sayısı kadar kendileriyle ilgili 
özellik söylemeleri istenir. Ardından da seçtiği boncukların 
renklerinden hangisinin kendisini daha çok temsil ettiğini ve 
nedenini açıklar. 

Örneğin ben üç boncuk seçtim. Özelliklerim neşeliyim, film izlemeyi 
severim ve iki çocuğum var. Ben  maviyim çünkü……… 

❖ Uygulayıcı katılımcılara teşekkür ettikten sonra  yapacakları etkinliğin 
amacının grup sürecindeki duyguları tanımlamak ve duygularını ifade 
etmek ile ilgili olduğu açıklanır. Aşağıdaki yönerge ile devam edilir.  

Günlük yaşamda sevinç, öfke, mutluluk, güven, hayranlık duyma, korku 
gibi birçok duygu yaşarız. Duygularımızın varlığını çoğu zaman 
bedenimizdeki değişikliklerle anlarız ve dışarıdan da fark edilebilir. 
Örneğin sinirli olduğumuzda yüzümüz kızarır, üzgün olduğumuzda 
suratımızın çizgileri aşağıya doğru iner, mutlu olduğumuzda sesimizin 
tınısı değişir, gözlerimiz ışıldar gibi. Şimdi sizlerle bu çalışmaya 
katılmaya ilişkin duygularınızı paylaşarak başlayacağız.  

❖ Her katılımcıya Ek 2’de yer alan duygu çarkı dağıtılır. Katılımcılardan 
grupta bulunmakla ilgili duygularını düşünmeleri istenir. Hissettikleri 
duyguları duygu çarkından işaretlemeleri söylenir.   

❖ Duygular işaretlendikten sonra katılımcılardan ayağa kalkmaları istenir. 
Katılımcılar yan yana dizilirler (varsa bir duvar kenarında, tahta yanına) . 
Daha sonra aşağıdaki ifadeler yöneltilir. Her ifadede katılımcılardan eğer 
kendilerine uyuyorsa bir adım ilerlemeleri istenir.  

● Grupta olduğum için mutluyum. 
● Burada yapılacak çalışmalarla ilgili endişeliyim 

● Çalışmalara katılırken başka işleri kaçırmakla ilgili endişeliyim 

● Kendimi bu grupta güvende hissediyorum 

● Burada bulunmakla ilgili kararsız hissediyorum. 

  

❖ İfadeler tamamlandıktan sonra grup üyelerine kendi duyguları ile ilgili bir 
ifade eklemek isteyip istemedikleri sorulur. Ekleme yapmak isteyenlere 
söz verilir. Yüksek sözle ifadesini söyler ve bir adım ilerler. Diğer grup 
üyeleri eklenen ifadeye katılıyorsa ilerler. Etkinlik tamamlandıktan sonra 
uygulayıcı katılımcılar yerine oturmadan birbirlerinin bulunduğu yerlere 
bakmaları istenir. Aşağıdaki açıklama yapılır. 

Gün içinde pek çok duyguyu farklı zamanlarda ve bazen aynı anda 
hissedebiliriz. Gün içinde herkes birbirine  benzer ya da farklı duygular 
yaşayabilir. Bu etkinlikte görüldüğü gibi benzer yaşantılarda aynı 
duyguları yaşayabildiğimiz gibi farklı duyguları da yaşayabiliriz.  

❖ Katılımcılar yerine oturduktan sonra duygu çarkına yeniden dönülür. 



Duygu çarkından bir duygu seçmeleri istenir. Katılımcılardan seçtikleri 
duyguyu uygun olan ve olmayan biçimlerde nasıl gösterildiğini 
düşünmeleri istenir.  

❖ Bu süreçte katılımcılara her duyguyu yaşamanın normal ve doğal olduğu, 
ancak bazen duyguların kişinin kendisine ve çevresine zarar verecek 
şekilde gösterilebileceği açıklanır. Seçtikleri duyguların uygun ve uygun 
olmayan şekilde  ifade edildiği durumları düşünmeleri istenir.  

❖ Katılımcılar düşündükten sonra, gönüllü olan bir katılımcı seçtiği duyguyu 
söylemeden bu duygunun  sözlü ya da beden diliyle nasıl ifade edildiğini 
açıklar.  Diğer katılımcılar duyguyu tahmin eder.  

❖ Daha sonra katılımcılarla aşağıdaki bilgi paylaşılır.  

Tüm duyguların yaşanması insanlar içindir. Günlük yaşamımızda başımızdan 
geçen olaylar, bazen sadece aklımıza gelen bir düşünce hüzünlenmemize, sevinç 
duymamıza, yalnız hissetmemize ya da heyecanlanmamıza yol açabilir Bu 
duygular pek çok kişi için benzer koşullarda ortak duygular olabilir. Yaşadığımız 
duyguları kabul etmek ve uygun şekilde ifade edebilmek bizleri daha huzurlu 
hissettirecek ve hem fiziksel hem ruhsal sağlığımızı olumlu yönde etkileyecektir. 
Bugün etkinliğimizin sonuna yaklaştık. Şimdi sizlerden gözlerinizi kapatarak 
yaşadığınız güzel bir anınızı düşünmenizi ve onu güzel yapan ayrıntılara dikkat 
etmenizi istiyorum. O anının içerisinde hangi duyguları yoğun olarak 
yaşıyorsunuz. Şimdi o duyguyu almanızı ve avucunuzda tutmanızı istiyorum. 
Duygunun bir sıcaklığı var mı? Bir rengi var mı? Şu anda o duygu 
avucunuzdayken rahatladığınızı düşünün. Gözleriniz, yanaklarınız rahatlasın, 
boynunuz rahatlasın, gevşesin. Bedeniniz gevşesin. Şimdi o duyguyu 
istediğinizde erişebileceğiniz bir yer seçin ve oraya bırakın. Hazır olduğunuzda 
gözlerinizi açabilirsiniz. 

Gevşeme etkinliğinin ardından grup üyelerine teşekkür edilir. Bir sonraki 
haftaya kadar yaşadıkları duygulara ve bunları ifade etme şekillerine dikkat 
etmeleri istenir.  

Uygulayıcıya 
Notlar 

Renkli boncuk temin edilemediğinde renkli kağıtlardan minik toplar 
yapılabilir.  

Katılımcıların programa geç gelmesi gibi bir koşul oluştuğunda grup 
kurallarına ekleme yapılabilir. Katılımcılardan sessizce gelmeleri ve grup 
dinamiğini bozmadan katılım sağlamaları istenir.  

Ek 1 koşullar uygunsa görsel olarak yansıtılarak kullanılabilir.  

Gevşeme egzersizi  etkinliği gerçekleştirirken müzik desteği alınabilir. 
(https://www.youtube.com/watch?v=nYbBl9-afIQ  

 

 

 



Ek 1: PROGRAM HAKKINDA BİLGİ  

Katılımcılara programın amacı, özellikleri ve kuralları hakkında bilgi verir.  

Programın amacı: 

“Program Dezavantajlı Bireyleri Destekleme Derneği” tarafından projelendirilmiş bir 
çalışmanın sonucunda hazırlanmıştır. Amacı özel eğitime ihtiyacı olan çocukların ailelerine 
psikolojik destek sağlayabilecek bazı becerileri kazandırarak kendilerini iyi hissetmelerini ve 
yaşamdaki zorluklara uyumlarını kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Program ile ulaşılmak 
istenen amaçlar şöyledir: 

❖ Grup üyelerinin duygularını fark etmesi 

❖ Duygularını ifade etme yollarını açıklaması 

❖ Grup üyelerinin streslerini yönetme yolları belirleyerek uygun şekilde yönetmesi 

❖ Çatışmalarını uygun biçimde yönetmesi 

❖ Grup üyelerinin kendisinde gördüğü güçlü yanları belirlemesi 

❖ Grup üyelerinin ailelerindeki güçlü yanları fark etmesi 

❖ Grup üyelerinin kendisini ve ailesini takdir etmesi 

❖ Grup üyelerinin kendine zaman ayırabileceği etkinliklerin belirlenmesi 

❖ Programa ilişkin yaşantısını değerlendirmesi 

 

Programın Özellikleri: 

❖ Program grup üyelerinin etkin katılımını sağlayacak şekilde planlanmıştır. 

❖ Program dört oturumdan oluşmaktadır ve her bir oturum yaklaşık 90 dakika sürecektir.  

❖ Program katılımcıların  birbirlerinden destek aldıkları ve birbirlerinin gelişimine 
destek oldukları bir süreç şeklinde planlamıştır. 

❖ Program hazırlanırken yetişkin öğrenmesine dayalı süreçler dikkate alınmıştır. 

 

Programın Kuralları: 

❖ Oturumların belirlenen tarih ve sürelerde bitirilmesine özen gösterilecektir.  

❖ Grup oturumlarına katılım, üyelerin gönüllülüğü esasına dayalı olarak yürütülecektir 
ve üyelerin katılımı teşvik edilecektir.  



❖ Oturumların gizliliği, bireye ve bireysel farklılıklara saygı esastır. Oturumlardaki 
görüşmeler ve paylaşımlar bu ilke çerçevesinde değerlendirilecek ve dışarı çıkmaması 
konusunda hassasiyet gösterilecektir.  

❖ Grup oturumları sürecinde cep telefonlarının sessize alınması ve grup sürecini bozucu 
etkileşimlerden kaçınılması beklenmektedir. 

❖ Grup üyelerinin sadece kendileri ile ilgili konuşmaları, yargılayıcı ve eleştiren 
konuşmalardan kaçınmaları beklenmektedir. 

❖ Grup üyelerinin süreçte sadece oturumun amaçları ve kazanımları ile sınırlı kalmaları 
beklenmektedir.  

❖ Oturumlara zamanında gelmek ve ayrılmak önemlidir. 

❖ Tüm oturumlara katılmak programdan üst düzeyde yararlanmak için gereklidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EK 2:  DUYGU ÇARKI 

 

https://allthefeelz.app/feeling-wheel/  

https://m.facebook.com/evrenselpsikolojii/photos/a.156101049471753/239973111084546/ 
den alınmıştır.  

 

 

 



2. OTURUM 

Amaçlar Grup üyelerinin streslerini yönetme yolları belirleyerek uygun 
şekilde yönetmesi 

Kazanımlar ● Kullandığı stres yönetimi stratejilerini söyler 
● Kullandığı stres yönetimi stratejilerinin stratejilerinin etkililiğini 

değerlendirir 
● Diğer grup üyelerinin stratejilerinden kendine uygun olanları 

belirler. 
● Stres yönetimi stratejilerinden kendisine uygun olanları kullanır 

Materyaller ● Yapışkan kağıtlar (mavi ve sarı renkte/ya da iki farklı renk)   
● Renkli keçeli kalem,  
● Ek 3 (stres ağacı resmi),  
● Ek 4 
● Ek 5 
● Ek 6 
● Philipchart ya da A2 boyutunda kağıt/fon kartonu,  

Ön Hazırlık ● Materyaller grup üyesi sayısı gözetilerek hazırlanır. 
● Ek 3 bir adet çoğaltılır 
● Ek 4 üye sayısı kadar çoğaltılır 
● Ek 5 PPT olarak hazırlanarak sunulur. 
● Ek 6 Katılımcı sayısı kadar çoğaltılır 

Süreç ❖  Katılımcılara hoş geldiniz denildikten sonra bir önceki oturumda 
neler yaptığımızı hatırlayarak bugünkü çalışmamıza başlayalım. 
Kim özetlemek ister diyerek oturum başlatılır. Birkaç gönüllüden 
cevap alınıp devam edilir.  

❖ Bir hafta boyunca duyguları  ve onları ifade etme biçimleri ile ilgili 
yeni şeyler fark edip etmedikleri sorulur. Gönüllülerden geribildirim 
alınır.  

❖ Katılımcılara aşağıdaki yönerge verilerek etkinliğe geçilir.  

Bugün sizlerle stres konusunda bir çalışma yapacağız. Stres, vücudun bir 
takım olumsuz olaylardan etkilenmesi, bunlara fiziksel ve psikolojik 
tepkiler göstermesidir. İnsanlar iş hayatında yaşadıkları olumsuz 
durumlardan, sosyal çevresindeki arkadaşlık ilişkilerinden ya da bazen 
bakım verdikleri yakınlarının sorumluluklarını alırken strese girebilirler.  

Stres bazen motive edici ve bir işin için gerekli enerjiyi sağlayıcı olabilir. 
Ancak stresin yoğun şekilde hissedilmesi durumunda ve kişiler tarafından 
stres yönetilemediğinde öfke, mutsuzluk, sinirlilik,  tükenmişlik, 
uykusuzluk,  odaklanamamak, fiziksel rahatsızlıklar  gibi belirtiler ortaya 
çıkabilir.  

Stres kaynaklarının bazıları uzaklaştırılabilir ve ortadan kaldırılabilir.  



Örneğin sizi rahatsız eden, fikirlerinize saygı duymayan bir kişi ile 
görüşmeyerek stresinizi ortadan kaldırabilirsiniz. Bazı stres kaynakları ise  
kaçınılmaz olabilir. Bu durumda o stres kaynağının etkisini azaltmak, 
stresinizi yönetebilmek gerekir. Örneğin işimizle ilgili stres yaşadığımız 
durumlar olabilir. Bu durumda stresimizi yönetmeyi bilmek daha iyi 
hissetmenizi sağlayacaktır. Özel gereksinimli bir çocuğa ebeveyn olmanın 
doğal stresini etkili bir şekilde yönetmenin yollarını bilmek, dayanıklılığı 
artırmaya, duygusal bunalımları ve ebeveyn tükenmişliğini önlemeye ve 
olumlu ebeveyn-çocuk etkileşimlerini artırmaya yardımcı olabilir. 

Sizler de yaşamınızda stresinizi yönetmek için farklı stratejiler kullanıyor 
olabilirsiniz. Bu stratejileri birlikte değerlendirelim. 

❖ Yönergenin ardından katılımcılara yapışkan kağıtlar ve kalemler verilir.  
Katılımcılardan gönüllü olan birisinin EK 2 de verilen ağacı plipchart 
üzerine çizmesi istenir. Katılımcılara Ek 3 dağıtılarak aşağıdaki yönerge 
verilir.  

Sizlerden elinizdeki mavi kağıtlara sizi stres yapan durumları yazmanızı, 
sarı kağıtlara da bu durumda stresinizi nasıl yönettiğinizi, hangi yolları 
kullandığınızı yazmanızı istiyorum.  Bu yaparken stresinizi yönetme 
yollarınızı hatırlayamazsanız sizlere dağıttığım stres yönetme formunda 
yer alan yöntemleri inceleyebilirsiniz. Kullandığınız strateji bunlardan 
farklı da olabilir. Kendi stratejilerinizi yazınız. Daha sonra ağacın  
gövde kısmına stres yaratan durumları, dallarına  çözüm stratejinizi 
yapıştırınız.  

Tüm katılımcılar cevaplarını tamamladıktan sonra birlikte ağacı inceleyiniz. 
Aşağıdaki soruları ağaçta yazılanlar ve Ek 3’de yazılanlar çerçevesinde tartışınız. 

● Hangi stres kaynakları yazılmış? Bu kaynaklardan sizi en çok etkileyen 
hangileridir? 

● Hangi stres yönetimi stratejilerine yer verilmiş? Hangilerini daha önce 
denemediniz? 

● Denediğiniz stres yönetme stratejileri arasında size göre etkili olanlar 
hangileri? 

● Burada yer alan stres yönetme stratejileri arasında hangileri işlevsel olarak 
kabul edilemez? Neden?  

● Sizin hayatınızda kullandığınız işlevsel olmayan stratejiler var mı? 

Katılımcıların paylaşımlarının ardından aşağıdaki paylaşımı yapınız. 

 Yaşamda farklı nedenlerle stres yaşanabilir ve yaşanılan stresin etkilerini 
azaltmak için farklı çözüm stratejileri olabilir. Bu ağacın gövdesine 
yapıştırdığınız stres yaratan durumlardan sizin yaşadıklarınız ya da 
yaşamadıklarınız olabilir. Ağacın dallarına ise farklı stratejiler 
yapıştırdınız. Her bireyin kullandığı strateji birbirinden farklı olabilir.  
Şimdi sizlerin bu çalışmasını desteklemek için farklı stres yönetme 
stratejilerini de sizinle paylaşacağım. Bazıları sizin önerdiklerinizden 
olabilir.  

Katılımcıların cevapları alındıktan sonra  Ek 4’de yer alan bilgiler  katılımcılar ile 
ppt üzerinden paylaşılır. Katılımcılar stresleri ile başa çıkabilmek için 
yapabilecekleri konusunda bilgilendirildikten sonra  Ek 5 katılımcılara dağıtılır. 
Stresle baş etmek için stres ağacında yer alan önerilerden ve anlatılanlardan 



kendileri için uygun, daha önce uygulamadığı yöntemlerden seçmeleri ve bir hafta 
boyunca uygulamayı denemeleri istenir. 

Katılımcılardan etkinliğe ilişkin görüşler alınır. Bu çalışmada akıllarında neler 
kaldığı sorulur. 

Daha sonra katılımcılarla aşağıdaki yönerge takip edilerek bir gevşeme egzersizi 
gerçekleştirilir.  

● Sizlerle birlikte bir nefes egzersizi yapacağız. Bu egzersizi gün içinde 
bir kaç kere yaparak öğrenirseniz, stresli anlarınızda kullandığınızda 
etkisini görmeye başlarsınız.  

● Dik bir şekilde oturun. Bir elinizi karnınızın üzerine, diğerini ise 
göğsünüzün üzerine koyun.  

● Önce tüm nefesinizi boşaltın ve şimdi karnınızı şişirerek nefes almaya 
çalışın, nefesinizin karnınıza dolduğunu fark edin. Bu sırada karnınızın 
üzerindeki elin yukarı hareket ettiğini fark edin. Göğsünüzün 
üzerindeki eliniz ise hareket etmemeli. Omuzlarınız hareket etmemeli. 
Bunu yaptığınızda ciğerleriniz tam hava ile dolacak. Daha sonra bir 
balondan hava kaçıyormuş gibi yavaş bir şekilde ssssss sesi yaparak 
nefesinizi bırakın. Bu yaparken kendinizi rahat bırakın, zorlamayın ve 
hep aynı şiddette yapın.  

● Şimdi bir kez ben gösteriyorum. Beni izleyin. Sonra hep beraber 
yapalım.  

● Yavaşça burundan nefes alın.  
● Nefes aldığınızdan daha yavaş şekilde ağızdan nefes verin ve nefesinizi 

verirken duyacağınız şekilde ses çıkarın. 
● Bu egzersizi düzenli olarak yapmak stresinizi yönetmeyi kolaylaştırır. 

Bu egzersizi yapmak için stresli olmayı, kaygılı olmayı  beklemeyin. 
● Egzersizi ayna karşısında yapabilirsiniz.  
 
 

❖ Egzersiz sonunda katılımcılara  teşekkür edilerek etkinlik sonlandırılır. 
Haftaya görüşmek üzere denilerek oturum sonlandırılır. Ek 5’de 
belirledikleri stratejileri yanlarına alarak bir hafta boyunca denemeleri 
istenir.  
 

Uygulayıcıya 
Notlar 

● Uygulama adımları yönergeye uygun şekilde takip edilmelidir. 
● Nefes egzersizini doğru yapabilmek için  öncesinde uygulayıcı 

kendisi ayna karşısında çalışmalıdır.  
● Uygulayıcı stres yönetimi konusunda okumalar yapmalı ve kendini 

geliştirmelidir.  
● Zaman yönetimine dikkat edilmeli, tartışma sorularında mutlaka 

tüm katılımcılardan sırası ile cevap alınması yerine karışık 
ilerlenmesi tercih edilmelidir. Etkinliğin genelinde katılımın 
sağlanması esas olmalı ancak her soruya her katılımcının cevap 
vermesi beklenmemelidir.  

● Ek 3 formunda eşyaları sağa sola fırlatmak, sigara içmek gibi 
stratejiler uygun değildir. Yemek yeme eğer kararında ve keyif 
alarak yapılıyorsa uygun olabilir, ancak farkında olmadan 
bilinçsizce yemek yemek, stresliyken dolaba koşmak uygun bir 
strateji değildir. Benzer şekilde TV izleme de dengeli olmadığında 



uygun değildir. Etkinlik sürecinde Ek 3 tartışılırken bu içeriğe 
dikkat edilmelidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek 3 : AĞAÇ GÖRSELİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek 4: STRESLİ OLDUĞUMDA NELER YAPABİLİRİM 

Verilen listeye bakarak stresinizi nasıl yönettiğinizi değerlendiriniz. Bu listede yer alan 
stratejilerden hangileri stresi yönetmek için uygun bir yol olmaz? Neden?  

Yardım istemek Müzik dinlemek Yürüyüşe çıkmak 

Teklif edilen yardımı kabul 
etmek 

Birileri ile konuşmak Egzersiz yapmak  

Kendine iyi bakmak 
(beslenme, dinlenme, aileye 
vakit ayırma vb.) 

Toprak ile uğraşmak (çiçek, 
bahçe vb) 

Duş almak 

Nefes egzersizi El işi yapmak Dans etmek 

Gevşeme egzersizi Yemek pişirmek Yumuşak bir topu sıkmak 

Kendini ödüllendirmek TV izlemek Güzel anılar düşünmek 

Olumlu düşünmek Önceden planlama yapmak  Yemek Yemek 

Sigara içmek  Olumsuz düşünceleri 
ertelemek  

Düzenli uyumak 

Eşyaları sağa sola atarım Ailemle, sevdiklerimle 
zaman geçiririm 

Derin nefes alıp veririm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek 5 : STRESİ YÖNETİRKEN DUYULARDAN YARARLANMA 

Stres yönetiminde çeşitli duyusal deneyimlerden yararlanmak etkili araçlardan birisi olabilir. 
Bura listelenen yöntemler örnek olarak sunulmuştur. Siz kendiniz için uygun başka etkili 
yollar da bulabilirsiniz.  

 

 

 

Görme  

Sevilen bir fotoğrafa veya favori bir hatıraya bakın. 

Bulunduğunuz alanı canlandırmak için (eviniz, iş yeriniz vb.)  bir bitki veya çiçek kullanın. 

Güzel  alanların tadını çıkarın (parklar, bahçeler vb.) 

Size iyi geldiğini düşündüğünüz renkleri giysilerinizde, evinizde vb. kullanın 

Gözlerinizi kapatın ve huzurlu ve gençleştirici hissettiren bir yer hayal edin. 

Koku 

Kokulu bir mum yak veya biraz tütsü yak. 

Farklı uçucu yağlar kullanın 

Gülleri veya başka bir çiçek türünü koklayın. 

Temiz havanın tadını çıkarın, içinize çekin 

En sevdiğiniz parfüm veya kolonyayı sıkın. 

 



Dokunma 

Kendinizi sıcak bir battaniyeye sarın. 

Bir köpeği veya kediyi sevin 

Rahatlatıcı bir nesne tutun (peluş bir hayvan, favori bir hatıra). 

Kendinize bir el veya boyun masajı yapın. 

Hamur yoğurun 

 

Tatma- Tat Alma  

Sevdiğiniz bir yiyeceğin yavaş yavaş tadını çıkartmak stresinize iyi gelebilir. Diğer taraftan 
tıkınırcasına yemek, stresli olduğunuz her anı keyif almadan yemek yiyerek geçirmek sadece 
stresinizi ve belirtilerini artırır. Buradaki anahtar, tat alma duyunuzu dikkatli ve ölçülü bir 
şekilde şımartmaktır. 

Bir parça şekersiz sakız çiğneyin. 

Küçük bir parça bitter çikolata ile kendinizi şımartın. 

Dumanı tüten bir fincan kahve veya çay ya da serinletici bir soğuk içecek yudumlayın. 

Mükemmel olgunlaşmış bir meyve parçası yiyin. 

Sağlıklı, gevrek bir aperatifin (kereviz, havuç veya iz karışımı) tadını çıkarın. 

 

Hareket 

Stres altındayken kendini kapatma eğilimindeyseniz, sizi harekete geçiren stres giderici 
faaliyetler özellikle yardımcı olabilir. 

Yerinizde koşun veya yukarı ve aşağı zıplayın. 

Dans edin, oynayın 

Başınızı yavaşça daireler çizerek gerin veya yuvarlayın. 

Kısa bir yürüyüşe çıkın. 

Lastikli bir stres topunu sıkın. 

 

Ses 

Sevdiğiniz bir melodiyi söyleyin veya çalın. 

Sakinleştirici veya canlandırıcı müzikler dinleyin. 

Doğanın müziğine kulak verin—çarpan dalgalar, ağaçları hışırdatan rüzgar, şarkı söyleyen 
kuşlar. 

https://www.helpguide.org/articles/stress/quick-stress-relief.htm  sitesinden yararlanılmıştır. 



Ek 6 : Benim Stres Yönetme Stratejilerim 

 

Bu etkinlik sonunda deneyebileceğiniz yeni stres yönetimi stratejilerini yazınız. Bu stratejileri 
bir hafta boyunca deneyiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OTURUM 

Amaç ● Grup üyelerinin kendisinde gördüğü güçlü yanları belirlemesi 
● Grup üyelerinin kendisini takdir etmesi 

 

Kazanımlar ● Güçlü yönlerini belirler 
● Kendisini takdir eder 

 

Materyaller ● Renkli şerit halinde kesilmiş kağıtlar (Bir santim en, 10-12 cm boy) 
● Kalem,  
● Yapıştırıcı,  
● Tel zımba (3 adet) 

Uygulama 
Öncesi 

● Renkli şeritler halinde kesilmiş kağıtlar grup üyelerinin 10 katı 
kadar önceden hazırlanır.  

● Her gruba 3 tel zımba hazırlanır.  

Süreç ❖ Katılımcılara hoş geldiniz denilerek etkinliğe geçilir. Bir önceki 
hafta stresi nasıl yönetileceği hakkındaki etkinlik katılımcılar 
tarafından kısaca özetlenir.  

❖ Katılımcılardan yeni stratejileri deneyenlerin olup olmadığı sorulur 
ve bir kaç kişiden geri bildirim alınır.  

❖ Daha sonra şimdiki etkinliğin amacının  kendilerinin ve 
ailelerinin/arkadaşlarının güçlü yanlarının fark edilmesi olduğu 
açıklanır.  Etkinliğe geçilirken katılımcılara aşağıdaki yönerge 
verilir.  

 
Güçlü yanlarımız denildiğinde doğal olarak rahatlıkla 
yapabildiğimiz  işleri, bilgi ve deneyime sahip olduğumuz alanları, 
kişisel özelliklerinizi, yeteneklerinizi, değerlerinizi düşünebilirsiniz. 
Güçlü yanlarınız düşünürken kendinize şöyle sorular sorabilirsiniz. 

● Başkalarından daha iyi yaptığım işler neler? 
● Başkalarının sahip olmadığı hangi avantajlara sahibim? 
● Başarılı olduğum konular neler? 
● Başkaları beni hangi konularda övüp takdir ediyor? 

 Şimdi sizlerden bu ve buna benzer soruları göz önünde 
bulundurarak güçlü yanlarınız düşünmenizi istiyorum. Bu güçlü 
yanlarınızdan aklınıza gelenleri size vereceğim şeritlere yazınız. 
Her bir güçlü yanınız bir şerite yazarak güçlü yönlerinizden bir 
zincir oluşturacaksınız.  (zımbalayabilirler) 

❖ Katılımcılara güçlü yanlarını yazmaları için zaman verilir. Bu 



süreçte grupta yazı yazma ile ilgili zorluk çeken olursa destek 
verilebilir. Tüm katılımcılar güçlü yanlarını yazarak zincirini 
oluşturduktan sonra aşağıdaki sorular yöneltilir. 

 
● Güçlü yönlerinizi bizimle paylaşır mısınız? Hangi yanlarınızı güçlü 

buluyorsunuz? 
● Güçlü yönleriniz fark etmek size ne kazandırır? 
● Gelecekte güçlenerek bu halkaya eklemek istediğiniz yeni 

kazanımlar var mı? Neler? 
● Güçlü yanlar zincirine bir kez daha bakın. Gruptaki paylaşımlardan 

sonra buraya eklemek istediğiniz halkalar nelerdir? Bu halkaları da 
yazarak ekleyin. 

 
❖ Katılımcılar çalışmalarını tamamladıktan sonra aşağıdaki açıklama 

yapılır. 
Her bireyin sahip olduğu farklı güçlü yönleri vardır. Bunların bir 
kısmını doğuştan getirebileceğimiz gibi bazılarını da sonradan 
kazanırız. Örneğin zorluklar yaşandığında bundan etkilenmek, 
üzülmek ancak ardından toparlanarak devam etmek bazen doğuştan 
getirilen bir özellik olabilir. Kimi insanlar ise kendini toparlama 
gücünü zaman içinde geliştirebilir. Bu ve buna benzer çalışmalar 
kendini toplarlama gücünü geliştirebilmenin yollarındandır. sizler 
bu gün güçlü yanlarınızı fark ettiniz. Bu yanlarınız yaşamda farklı 
zorlukların karşısında kullanabilir ya da yenilerini öğrenerek 
zincirinizi uzatabilirsiniz. Bazen güçlü yanlar psikolojik bir durum 
olabileceği gibi yabancı dil bilmek gibi bir öğrenme ürünü de 
olabilir.  
 

❖ Açıklamanın ardından katılımcılardan tüm zincirleri birleştirmesi 
istenir. Ortaya tek bir uzun zincir çıkacaktır. Ardından aşağıdaki 
açıklama yapılır.  

 
Hepinizin kendisiyle ilgili tanımladığı güçlü yanları var. Bu güçlü 
yanlar  diğer katılımcıların zincirleri ile birleştiğinde daha güçlü, 
daha uzun zincirler elde ettik. Bir topluluk içinde her birimizin 
güçlü yanları başkalarının güçlü yanları ile birleşerek bizleri 
güçlendirebilir. Bazen kendinizin yetemediğini düşündüğünüz 
yerlerde çevrenizdeki diğer insanların güçlü yanlarından destek 
alabilirsiniz. Yaşam boyunca bu zincirlere yeni halkalar eklenebilir. 
Her bir halkanın sizin yaşamdaki güçleriniz ve sizi destekleyen 
yanlarınız olduğunu hatırlayın. bazen zincirler gevşeyebilir ya da 
zayıflayabilir ancak onları yeniden güçlendirebilirsiniz ya da yerine 
başka halkalar ekleyebilirsiniz.  
 



❖ Katılımcılardan kendilerini takdir eden, öven birer  cümle 
belirlemeleri istenir. Bu takdir cümlesini yazmak için kare kağıtlar 
verilir. Katılımcılar takdir cümlesini yazarlar. Daha sonra bu takdir 
cümlesini çantalarına ya da cüzdanlarına koymaları istenir. Zaman 
zaman bu takdir cümlesine bakarak yenilerini ekleyebilecekleri 
söylenir.  

 
❖ Katılımcılar çalışmalarını tamamladıktan sonra kendileri ile ilgili 

yazdıkları takdir, övgü cümlesini okuması istenir.  
❖ Katılımcılardan bir sonraki haftaya kadar kendilerini takdir ettikleri 

olayları fark etmeleri ve bunun için kendilerini övmeleri 
istenmelidir.  

❖ Etkinliğin sonunda katılımcıların görüşleri alınarak etkinlik 
sonlandırılır.  
 

Uygulayıcıya 
Notlar 

● Bu etkinlikte katılımcıların sadece güçlü yanlarına odaklanması 
beklenmektedir.  

● Uygulayıcı etkinlik yönergelerini önceden okumalı ve 
içselleştirmelidir.  

● Oturumdan ayrılırken katılımcıların övgü cümlelerini yanlarına 
almaları hatırlatılmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OTURUM 

Amaç ● Kendine zaman ayırmanın anlamının fark edilmesi 

● Grup üyelerinin kendine zaman ayırabileceği etkinliklerin 
belirlenmesi 

● Programa ilişkin yaşantısını değerlendirmesi 

Kazanımlar ● Kendine zaman ayırmanın önemini fark eder. 
● Kendisi için ayırdığı zamanı değerlendirmek için plan yapar 
● Süreçle ilgili geri bildirim verir 
● Olumlu duygularla ayrılır 

Materyaller ● Kağıt, 
● Kalem,  
● Boya kalemleri, 
● pliphchart ya da tahta/karton   
● Ek 7 
● Ek 8 

Uygulama 
öncesi 

● Grup sayısı kadar beyaz kağıt hazırlanır 
● Ek 7 katılımcı sayısı kadar çoğaltılır 
● Ek 8 katılımcı sayısı kadar çoğaltılır 

Süreç ❖ Katılımcılara hoşgeldiniz denilerek etkinliğe geçilir. Bir önceki 
haftanın kısa bir özeti katılımcılar tarafından  yapılır.   

❖ Hafta içerisinde kendilerine yönelik fark ettikleri yeni durumlar 
olup olmadığı, kendilerini takdir edip etmedikleri sorulur. Gönüllü 
katılımcılardan paylaşımlar alınır. 

❖ Bu sürecin ardından “Kendine zaman ayırmayan orman”  isimli 
ısınma oyunu oynanır. Katılımcılar dört kişilik gruplara ayrılır. 
Gruplardan birlikte kendisine çok fazla zaman ayırmayan bir 
ormanın hikayesi yazması istenir. Hikayenin ormanın 
koşturmacası, farklı sorumlulukları ve kendisine zaman 
ayıramaması üzerine kurulacağını açıklayın.  Hikayede sadece 
zaman ayıramama üzerine odaklanılmalıdır.  

❖ Hikayenin yazılması için 10 dk süre verin. 
❖ Gruplar hikayelerini tamamladıktan sonra katılımcılardan 

hikayelerini dinleyin. Tüm hikayeler paylaşıldıktan sonra aşağıdaki 
sorular ile etkinliğe devam edin.  

● Bu hikaye çalışması ne ile ilgiliydi? 
● Kendine zaman ayırmayan ormanın düşünceleri, duyguları 

neler olabilir? 
● Kendine zaman ayırmak neden önemlidir? 
● Sizler kendinize zaman ayırmak için neler yapıyorsunuz? 



 

❖ Katılımcılardan  kendilerine zaman ayırmak için yaptıkları şeyleri 
yapışkanlı kağıtlara yazarak phlipchart’a ya da tahtaya/kartona 
yapıştırmaları istenir.  

❖ Hazırlanan liste hızla gözden geçirilir ve herkesin kendisi için 
zaman ayırdığı yolların çeşitliliğine bakılır. 

❖ Katılımcıların görüşleri alındıktan sonra aşağıdaki yönerge ile 
devam edilir.  

Hayatınızda birçok sorumluluğunuz bulunuyor. İster iş ile ilgili 
sorumluluklar, ister evde yapmanız gereken işler veya hayatınızda 
size ihtiyacı olan insanlar olsun, bunlardan zihinsel olarak biraz 
uzaklaşmak kendinizi daha iyi ve güçlü hissetmenizi sağlayacaktır. 
Bu yüzden kendinize nasıl zaman ayıracağınızı öğrenmek 
önemlidir. 

Kendinize zaman ayırmak, zamanı bilinçli olarak ayırmak 
demektir. Bu sefer sadece sizin  için olmalı.  Gerçekten kendiniz 
için biraz zaman ayırmak, başkalarının yapmanız gerektiğini 
düşündüğü şeyleri değil, yapmak istediğinizi yaparak kendi 
başınıza zaman geçireceğiniz anlamına gelir. Bu zaman diliminde 
kendinizi başkaları için bir şey yaparken ya da onların sorunları 
ile ilgilenirken bulma riskiniz varsa kendinize ayırdığınız zamanı 
tek başınıza değerlendirmelisiniz. Bu bazen basit bir öz bakım 
uygulamasıdır, ancak günlük koşturmacalar ve sorumluluklar 
arasında sıklıkla  gözden kaçırılmaktadır. Kendiniz için zaman 
ayırmak ve bir şeyler yapmak moral kazanmanızı ve bir sonraki 
etkinlik için enerji toplamanızı sağlar.  

❖ Şimdi sizlerden kendinize ayırabileceğiniz zamanları düşünmenizi 
ve bir planlama yapmanızı isteyeceğim. 

❖ Kendinize zaman ayırmak için yaptıklarınızdan oluşan bir listemiz 
oldu. Sizlerle ayrıca başka bir liste paylaşacağım (Ek 7 dağıtılır). 

❖ Bu listelere bakarak ve aklınıza gelen yeni fikirler olursa onları da 
değerlendirerek kendiniz için bir planlama yapmanızı isteyeceğim. 
Bunun için sizlere bir planlama kağıdı dağıtacağım. (Ek 8 
dağıtılır). 

❖ Katılımcılardan önlerindeki 7 gün için bir planlama yapmaları 
istenir. Her konuşma balonuna kendilerine zaman ayırmak için 
yapacakları bir etkinlik ve altına da bunu ne zaman, nasıl 
yapacaklarını yazmaları istenir.  

❖ Katılımcılar planlarını yaptıktan sonra ilk başta kurulan gruplar 
yeniden bir araya gelir. Katılımcılardan bu sefer hikayelerini 
devam ettirmeleri ve hikayeyi ormanın kendine zaman ayırmayı 
öğrendiği şekilde tamamlamaları istenir.  

Hikayeler paylaşıldıktan sonra aşağıdaki sorular ile devam edilir. 

● İlk hikayeniz ile ikinci hikayenizde farklılaşan duygular var mı? 
● İlk hikayeniz ile ikinci hikayeniz arasında farklılaşan düşünceler 



var mı? 
● Bu etkinlikle ilgili düşünceleriniz ve duygularınız nelerdir? 
● Kendinize zaman ayırmakla ilgili zihninizde engelleyici 

düşünceler, amalar var mı? Nelerdir? Bunları nasıl 
değiştirebilirsiniz?  

❖ Oturumun sonunda katılımcılara kendine zaman ayırmanın insanın 
iyi hissetmesi ve şarj olabilmesi için önemli olduğu vurgulanır.  

❖  Ardından dört oturumluk programın sonuna gelindiği açıklanarak 
katılımcılardan  görüşleri alınır.   

❖ Program süresince yaşadıkları duygular ve düşüncelere ilişkin 
paylaşımlar alınır. Geriye doğru oturumlar özetlenerek, grup 
sonlandırır ve veda edilir.  

Uygulayıcıya 
Notlar 

● Bu etkinlikte katılımcılara kendine zaman ayırmanın kendilerine iyi 
gelen bir durum olması gerektiği vurgulanmalı. Plan yaparken 
erteledikleri durumlar varsa onları göz önünde bulundurabilirler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ek  7 : KENDİM İÇİN YAPABİLECEKLERİM 

Burada kendiniz için yapabileceğiniz bazı etkinlikler sıralanmıştır. Unutmayın bu etkinlikleri 
mümkünse yalnız yapmanız, ya da yanınızda sohbet etmekten keyif alacağınız birileriyle 
yapmanız önemlidir. Kendiniz için ayırdığınız süre kısa olabilir ancak sadece size ait olması 
önemlidir.  

● Yürüyüşe çıkın 
● Egzersiz yapın 
● Banyo yapın  
● Sevdiğiniz bir şeyler okuyun 
● Bulmaca çözün 
● 20 dakika erken uyanın ya da 20 dk erken yatın.  
● Telefon kullanmaya kısa süre ara verin ve sessizliğin tadını çıkartın. 
● Bahçe işleri ile uğraşın 
● Sizi güldürecek eğlenceli bir şeyler izleyin  
● Kahveniz, çayınız vb. kokusunu, tadını fark edecek şekilde için ve bir hobinizle 

ilgilenin.  
● Ufak bir şekerleme yapın 
● Kendinize bakım yapın 
● Sağlıklı şeyler yiyin, kendiniz için güzel bir yemek pişirerek güzel bir sofra hazırlayın 

ve tadını çıkarın. 
● Dua edin 
● Gün batımını/doğumunu izleyin 
● Şarkı söyleyin 
● Müzik aleti çalın/çalmayı öğrenin  
● Yeni bir şey deneyin (yiyecek ya da etkinlik vb.) 
● puzzle yapın 
● resim yapın 
● Ahşap boyayın 
● Örgü örün 
● Bir ağacın altında yaprakların  hışırtısını dinleyin 
● ………………………… 
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EK 8: KENDİM İÇİN ZAMAN AYIRIYORUM 

Bu etkinlik için konuşma balonlarına kendinize zaman ayırmak için yapacağınız işi yazın. 
Balonların altına bu işi ne zaman ve nasıl yapacağınızı yazın. En altta ayrılan bölümde ise 
hangi engellerle karşılaşabileceğinizi ve nasıl aşabileceğinizi planlayın.  

 




