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Bu proje Avrupa Komisyonu'nun desteği ile finanse edilmiştir. Bu yayın 
sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon burada yer alan 
bilgilerin herhangi bir şekilde kullanımından sorumlu tutulamaz. 
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PROJE HAKKINDA 
 
Bu bir KA2 Stratejik Ortaklık projesidir: Engeli olan Bireyler ve Aileleri Gelisim 
Merkezi Dernegi, IASIS NGO, Asociatia pentru Promovarea Egalitatii intre 
Tineri - ADAPTO and Zavod za izobraževanje in inkluzijo ODTIZ projenin 
ortaklarıdır. 
 
Çalışmaların ve projelerin çoğu, aile bireylerine ve diğer bakıcılara değil, 
sadece engelli bireylere odaklanmaktadır. Aile üyeleri ve diğer bakıcılar için 
eğitim gerçekten önemliydi çünkü aileler ve diğerleri engelli bireyleri 
önemsiyor ve öğretiyor. Bu yüzden projemiz engelli kişilere özen gösteren 
kadınlara odaklandı. Bu kadınlar engelli kişilerle ilgili 4 ana başlıkta eğitim 
gördü. Onlar aynı ihtiyaç ve problemlere sahip olan engelli aile üyesine sahip 
diğer kişilere edindikleri bilgileri aktarır ve eğitebilirler. Aynı problemlere ve 
koşullara sahip kişilerin onları daha iyi destekleyip eğitim verebileceğini 
savunuyoruz. Çünkü deneyimlerin gerçekten önemli olduğuna inanıyoruz. 
Türk insanlarının kullandığı bir deyişte dediği gibi; “Nasrettin Hoca bir gün 
eşekten düşmüş. Hocanın başına insanlar toplanmış ve hocaya demişler ki: 
Hocam bir doktor çağıralım mı? Hoca ise: “Yok yok, benim halimden doktor 
anlamaz, anlasa anlasa eşekten düşen anlar. Siz bana eşekten düşen birisini 
getirin, eşekten düşenin halinden eşekten düşen anlar” demiş. 
 
Projenin Amacı 
- Fiziksel ve / veya zihinsel engelli bir aile üyesi / çocuğu ve diğer bakıcıları 
olan kadınların kapasitesini artırmak. 
- BM tarafından ilan edilen ve tüm AB ülkeleri ve Türkiye tarafından imzalanan 
Sakatlık hakları konusunda farkındalığı artırmak. 
- Kamu hizmetlerinden faydalanmak için hedef kitleyi Teknoloji kullanımı 
konusunda eğitmek. 
- Doğrudan engelli kişiler ve aileleriyle çalışan STK'ların Yetişkin Eğitimi 
Teknikleri ve Metodolojileri konusundaki kapasitelerini artırmak. 
- Hedef kitlenin, aile ve sosyal çevre içindeki eğitimin önemi konusunda 
desteklenmesi. 
- Bu süreçte yöntemler geliştirmek ve destek sağlamak. 
 
Projenin 5 ana sonucu 
1. Her ortak kuruluşta, engelli aileleri hak ve fırsatları konusunda 
bilgilendirmek / yardım etmek / desteklemek amacıyla bilgi masası 
oluşturmak. 
2. Hedef grubu, aileleri kendileri gibi aynı koşullar altında desteklemek 
amacıyla STK'larda inisiyatif almaya teşvik etmek ve motive etmek. 
3. STK çalışanları / gönüllüleri / yetişkin eğitimcilerinin Yetişkin Eğitimi 
Metodolojileri ve Teknikleri konusundaki kapasitelerini artırmak. 
4. Engelli alanında STK çalışanları için Yetişkin Eğitimi hakkında bir Eğitim 
Modülü oluşturmak. 
5. Yetişkinler ve hedef grup için evde kullanabilecekleri temel eğitim teknikleri 
ile ilgili Eğitim Seti ve Kitapçık hazırlamak. 



 
 

 

Metodoloji 
İlk katılımcı grubumuz “çarpan” haline gelen kadın bakıcılardı. Her ortak 16 
kadın işe alır. Projenin öğrenme öğretme ve eğitim faaliyetleri aşamasında 
engelli ve yetişkin eğitimi ile ilgili 4 konuda çalıştık. 
Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Beslenme, Bilişim, Kendine Güven ve Kişisel 
Bakım konularımızdı. Her ortak bunlardan birinden sorumluydu. Her ortak 
kendi konusu üzerinde çalıştı ve bu konuda bir eğitim kursu geliştirdi. Her bir 
ortak 16 kadın bakıcıyı 4 gruba ayırdı. Ülke başına düşen bir grup bir konu 
hakkında eğitim verildi. Tüm eğitimlerden sonra Yunanistan ve Türkiye'de 
yetişkin eğitimi konusunda 2 eğitim aldık. Yunanistan eğitimlerden 
sorumluydu. Bu eğitimlere her ülke için 8 kadın bakıcı katılmıştır. Eğitim ve 
öğretim faaliyetleri aşamasını öğrendikten sonra projenin uygulama 
aşamasına başladık. Bu kadın bakıcılar “çarpan” haline geldiler ve ilgili 
konuları gerçekleştirdiler. 
 
Proje ile ilgili ortaklar 
 
TÜRKİYE 
Bu proje ilk stratejik ortaklık projesiydi ve biz koordinatör organizasyonduk. Bu 
yönüyle ilgili olarak, bu proje organizasyonumuzun kapasite artırımında 
önemli rol oynadı. İlk kez, diğer 3 ortak kuruluşla uzun vadeli bir proje 
yürüttük. Ortaklarımızla işbirliği ve proje yönetimi ile kurumsal kapasitemiz 
artmıştır. Ortak kuruluşlarımızdan çok şey öğrendik. İş detaylaı ve proje akışı 
sayesinde; çalışma tarzımız daha organize ve düzenli bir yapı ile buluştu. 
Organizasyonumuzun görünürlüğü yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde 
artırılmıştır. Daha fazla ortaklık kurma fırsatı bulduk. Raporlama ve bütçe 
yönetimi konusundaki yetkinliklerimizi artırdık. 
 
Bu proje sayesinde organizasyonumuzun itibarı özellikle yerel düzeyde 
artmıştır. Çeşitli kamu kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, rehabilitasyon 
merkezi ve özel eğitim kurumları ile işbirliği yaptık. Bu proje, sivil toplum 
diyaloğunun gelişimine katkıda bulunan önemli araçlardan biri olarak 
düşünülmelidir. 
 
Bu proje sayesinde organizasyonumuzun hedef kitlesi oluşturulmuştur. 
Projemizin sorumluluğu hedef grubumuzun sorunlarına ve ihtiyaçlarına ve 
onlar için tasarlanan hedef grubun sahiplenme bilincini artırdı. Engelli 
bireylerin akrabaları hem uluslararası eğitim faaliyetlerinde hem de 
uygulamalarda çok şey öğrendi ve çok katkıda bulundu. Yerel uygulamalarda 
insanlar kendileri ve yakınları için bir şeyler öğrenmeye çalıştılar ve yapılan 
çalışmaların olumlu gelişmeleri bize güç verdi. EBAGEM'in kendileri için 
kurulmuş bir dernek olduğunu daha iyi anladılar ve engelliler alanında birçok 
sorunla karşı karşıya olan daha fazla insana ulaşmak için bizimle çalışmak 
istediler. 
 
 
 
 



 
 

 

ROMANYA 
“Akrandan Akrana  Özel Çocuğu Olan Anneler İçin Eğitimler” projesi, 
Asociatia Pentru Promovarea Egalitatii intre Tineri - ADAPTO'nun ortak olarak 
yer aldığı en önemli ve geniş kapsamlı projelerden biridir. 
 
Bizim için, bir dernek olarak, proje sıcak bir şekilde karşılandı ve özellikle 
dikkat ettik çünkü: 
- tema benzeri görülmemiş ve çok ihtiyaç duyuluyan bir alandı, 
- hedef kitle son derece hassastı, 
- sağlanan bilgiler grubun ihtiyaçlarına yönelikti. 
 

Bu projede hem ADAPTO derneğinin temsilcisi olarak hem de ailem olan ve 
benimle yaşayan, yaşamım boyunca bana destek olanların ihtiyaçlarını 
anlamak isteyen engelli bir kişi olarak katıldım. 
“Akrandan Akrana Özel Çocuklu Anneler İçin Eğitimler” projesi, özellikle de 
atölyeler, ailem gibi insanların ne düşündüğünü, hissettiğini, ihtiyaçlarının 
neler olduğunu ve bir Avrupa projesinin onlara nasıl yardımcı olabileceğini 
anlamama yardımcı oldu. 
Tarafsız bir yargıya varmak, engelli bir üyesi olan ailelerin sorunlarını 
aydınlatmak zaten ileriye doğru atılmış bir adımdır, çünkü bu kişilerin 
rutinlerinden çıkmalarını, kalıp yargılardan kopmak ve rollerini anlamak, 
dengeli bir şekilde ihtiyaçlarını anlamalarını sağlamak kolay değildir. 
Çevremizdeki insanların tutumu, günlük olarak baktığımız ve bize başkaları 
tarafından nasıl algılandığımızı, refahımızı beslediğimizi veya bize acı 
çektiğimizi gösteren "sosyal ayna" ile boğulmaya izin verme eğilimi, doğal bir 
eğilimdir.  
Bu durumun üstesinden nasıl gelebiliriz? Uygun cevapları nerede bulabiliriz? 
Bu ebeveynlerin mücadelesini, güvensizliklerini değil, sahip oldukları gücü, 
kendilerini çocuklarına ve ihtiyaçlarına adamışlıklarını hissettim. Şimdiye 
kadar bu gerçeğin tam olarak farkında değildim. Diğer katılımcıların yanı sıra 
ileriye doğru bir adım attım. Bu insanlar ihtiyaçlarını ele alan projelere, 
desteğe ihtiyaç duyarlar, böylece başkalarını destekleyebilirler, günlük 
yaşamlarında kullanabilecekleri bilgiye ihtiyaç duyarlar. 
Atölye faaliyetlerini tamamladıktan sonra dernek personeli ile projeye katılan 
üyeler ve gönüllüler arasında proje hedeflerine nasıl ulaşıldığını gördük ve 
analiz ettik. Hepimiz projenin başarılı olduğu kanısında ortak fikirdeydik. 
Projenin sadece bakıcıların ihtiyaçlarını ele alarak değil, bakılanların gözlerini 
açarak da devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz, böylece herkes durumun 
eşitliliğinin farkında olabilir. 
Bu tür projelere, bakıcılar uğruna, bakımda olan insanlar uğruna, aşkımız için, 
tüm toplumun iyiliği için devam edebilmek istiyoruz.  
Sevgili ebeveynler, sizin veya çocuğunuzun gelişimi ne kadar küçük olursa 
olsun, gurur duymaya cesaret edin! Bunun ne kadar pahalı ve ne kadar çaba 
harcadığını en iyi siz bilirsiniz ve buna gerçekten değersiniz. 
 
 
Mara Cristiana Traistaru, President of Asociatia pentru Promovarea Egalitatii intre 
Tineri – ADAPTO 



 
 

 

YUNANİSTAN 
IASIS Sivil Toplum Kuruluşu engellilik alanında çok fazla deneyime sahiptir, 
bu nedenle psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikiyatristler, hemşireler 
gibi çok sayıda ilgili profesyonelden oluşan kadrosu ve yenilikçi araçlar 
sayesinde, organizasyonumuzun eğitim geçmişi daha da kuvvetleniyor. 
 
Ayrıca, son kullanıcılarla işbirliğini kolaylaştırmak için hizmetlerini fiziksel veya 
zihinsel engelli 50'den fazla kişiye sunan yatılı ev personeli ve 
organizasyonun gündüz merkezi, doğrudan ihtiyaçlarına ve günlük 
gereksinimlerine hitap eden eğitim-öğretim materyalleri ile donatılmıştır 
Ayrıca, Erasmus + Projeleri aracılığıyla kuruluş, ağını ve işbirliğini Avrupa'daki 
diğer ilgili dernek, kurum ve kuruluşlarla genişletmektedir. Buna ek olarak, 
projenin sonuçlandırılmasından sonra sürdürülebilirlik adına projelerle 
ilgilenen profesyonellerden oluşan bir ağın oluşturulması, projenin en önemli 
çıktılarındandır.  
 
Proje süresince uygulanan ilgili atölyeler ve etkinlikler aracılığıyla, eğitim 
materyallerini eğitim-öğretim ihtiyaçlarına uyarlayabilecek paydaşları ve ilgili 
kuruluşların dikkatini çekmeyi başardık. Aynı zamanda, engelli bir aile üyesi 
olan resmi olmayan bakıcılara, ailelere ve annelere yaklaşmayı ve bunları 
günlük yaşamları için çok yararlı olabilecek yöntem ve araçlar ile donatmayı 
başardık. Projenin ve organizasyonun en büyük başarısı, projenin çıktılarını 
bakıcılara teslim ederek onların eğitim ve öğretim ihtiyaçları ile ilgili büyük bir 
ihtiyacı karşıladığımızdı. 
 
Ne yazık ki, Yunanistan'da krizin son yıllarında hizmet sağlama eksikliği var. 
Ancak, Akrandan Akrana, elbette, öncelikle organizasyon, bakıcılar, engelliler 
daha sonra Ulusal ve Uluslararası bağlam için yenilikçi bir iyi uygulama olarak 
katma değerli bir projedir. 
Projenin süresi boyunca, ortak kuruluş olarak IASIS, projenin çıktılarıyla 
ilgilenen çok sayıda katılımcıyı ulaşmıştır. 
 
Paydaşlar şunları içerir: 
 
- Fiziksel veya zihinsel engelli kişilerin bakım verenler; 
- Engelli insanların resmi olmayan bakıcıları; 
- Engelli anneler ve aileleri; 
- Alanda çalışan profesyoneller; 
- Pilot test dönemi boyunca, engelliler de (örneğin engelli yetişkinler veya 
gençler) katılım; 
- Projenin çıktılarını yaymak ve tanıtmak için ilgili dernekler veya kuruluşlar. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

SLOVENYA 
Araştırma aşaması boyunca, bakıcıların ihtiyaçları hakkında çok şey öğrendik, 
bu da sorunu daha iyi anlamamızı sağladı. 
 
Bakıcının ihtiyaçlarının farklı ülkelerde farklı olduğunu öğrendik: 
Proje, engelli hakları, destek ve uygun eğitimin kullanılabilirliğinin farklı 
ülkelerde tamamen farklı olduğunu görmemizi sağladı. Ayrıca bu farklılıkların 
üstesinden gelmeyi ve uluslararası eğitimdeki tüm katılımcılar için uygun olan 
eksiksiz bir eğitim oluşturmayı öğrendik. 
 
Proje, genç bakıcıları gençlik çalışanı olmaları için güçlendirdi: 
Bizim durumumuzdaki bakıcılar aynı zamanda yerel uygulama aşamasında 
diğer bakıcılar için eğitim veren kişilerdi. Bunu son derece değerli bulduk, 
Çünkü katılımcılar ve eğitmenler deneyimlerini paylaşma ve bazı iyi 
uygulamalarda bir araya gelme şansına sahip oldular. 
 
Proje, bakıcıları, özellikle ebeveynleri, başkalarına bakarken kendilerine daha 
iyi bakmaları için güçlendirdi: 
Katılımcılarımızın belirttiği gibi, kendinize ve ihtiyaçlarınıza dikkat etmek için 
zaman ayırmanın ne kadar önemli olduğunu öğrendiler. Ayrıca, yoğun günlük 
yaşamlarda kişisel bakımı gerçek kılmak için onlara pratik araçlar ve 
yöntemler sunduk.  



 
 

 

YEREL GERÇEKLİKLER 
 
ROMANYA 
Bu araştırma ERASMUS + PROGRAM - VET (Yetişkin Eğitimi) KA2 alanında 
Stratejik Ortaklık kapsamında yürütülen “Akrandan Akrana Özel Çocuklu 
Anneler İçin Eğitimler” projesi kapsamında yürütülmüştür. 
 
Sorun: Ailede engelli bir üyesi olan, bakım veren, yardımcı olan, çalışan veya 
sadece engelli biriyle temas halinde olan kişilerin refah durumunu iyileştirmek: 
örneğin aile üyeleri, kişisel asistanlar, öğretmenler, arkadaşlar, engelli 
insanlarla çalışan STK üyeleri vb. 
 
Aile üyeleri ile bir ailedeki özürlüler arasında, engelli bir kişiyle çalışan veya 
hizmet verenler ile yararlanıcı arasında çok yakın bir bağlantı vardır. Etkisi 
karşılıklıdır. Hastalık veya sakatlığın başlangıcında, hepsi esir ve birbirine 
bağımlı hale gelir. 
 
Bir engelli vakasıyla ilgilenen Sosyal Yardım Hizmeti için, engelli kişinin özel 
ihtiyaçları ile ilgili herhangi bir ayrım yapmadan maddi ihtiyaçlarının bir kısmını 
karşılamanın yolunu (finansal tazminat / yardım, işe alma kişisel asistan 
olarak kişi, ücretsiz ulaşım vb.) araçlarının kullanılması gerekmektedir. 
Bahsedilenler dışındaki aile üyelerinin, bakıcıların ve kişisel yardımcıların 
ihtiyaçları hiç dikkate alınmaz. 
STK'lar tarafından düzenlenen ve genellikle Avrupa fonlarına erişen projeler, 
engelli kişilere ve onların ihtiyaçlarına odaklanmaktadır. Aile üyeleri 
çoğunlukla geride bırakılır veya engelli kişinin bakımı ve desteği ile ilgili görev 
ve sorumluluklar gereksinimde hatırlanır. 
Akrandan Akrana projesi için yapılan araştırma, çok fazla duygu, eksiklik, 
zorluk ve yanlış anlama ile dolu bir durumu ortaya çıkardı. 
Araştırma, bakıcıların, ebeveynlerin veya aile üyelerinin ihtiyaçlarının neler 
olduğunu, engellilik sorununun yaşamlarını nasıl etkilediğini bulmayı 
amaçlamaktadır. Hayatlarını minimum maliyet ve çabalarla iyileştirmenin en 
iyi yolu olacaktır, sadece sorunları ele alma tutumunu ve yolunu 
değiştirecektir. 
 
Anketler ilgi alanlarına göre gruplandırılmış sorular içermektedir, bu nedenle 
görüşülen insan grubunu karakterize edebiliriz. cinsiyet, yaş, eğitim, meslek 
vb. Diğer bir konu da karşılaştıkları güçlükler ile bilgi, telefon ve bilgisayar 
kullanımı, mevzuat, haklar, ülke ve AB hukuku, yaygın eğitim ve sosyal 
açıdan farkında olmaları ve dahil etme vb. ile ilgilidir.  
 
Cevapların analizi ve ilişkisi amaçlandı: 
1. Gerçekliğin farkında olun - ne var: 
  - katılımcı grubun karakterizasyonu: cinsiyet, yaş, meslek, çalışma 
  - engelli insanların bakım, destek, yardım, geliştirme ve entegrasyon sorunu 
  - kişilerarası ilişkiler ve düşünce tarzı: sosyalleşme düzeyi, psikolojik destek, 
savunuculuk, teşvik 



 
 

 

  - idari, yasama, eğitim, sağlık sorunları, topluluğumuzu karakterize eden 
bilgiler 
2. (Kişisel) boşlukları karşılamak için katılımcı grubun ihtiyaçlarını analiz 
etmek 
3. Sonuçlar: Böyle bir “Akrandan Akrana” projesi ne kadar gerekli ve yararlı 
olabilir ve gelecekte bu hedef grup için ne yararlı olacaktır. 

 
Araştırmamızda Rumen grubunun katılımcıları şu şekilde karakterize edilir: 
- çoğunluk kadındır (geleneksel olarak kadınlar çocuklarla ilgilenir ve sosyal 
standartlarımızdaki birincil bakıcılardır.) 
- 30-49 yaş 
- orta ve yüksek eğitim seviyesi 
- en yaygın öğrenme ihtiyaçları: PC ve cep telefonunu kullanma, engelli 
kişilerin uygun bakımı, hakları, ülke ve AB kanunları, yaygın eğitim ve sosyal 
içerme 
 
Gündelik sorunlar şu ihtiyaçları doğurmuştur: maddi / mali, sağlık hizmetlerinin 
kalitesi, bilgi ve eğitim ihtiyaçları, kaynaştırma ihtiyacı, iyi bir iş ihtiyacı, 
topluma (tam anlamıyla ve mecazi olarak) erişim. 
Katılımcıların çoğu, toplumdaki zihniyetin en önemli konu olarak değiştirilmesi 
gerektiğinden bahsetti. 
Engellilerin uğraştığı başlıca ihtiyaçlar / zorluklar ile ilgili olarak, en yaygın 
cevaplar erişilebilirlik, sosyal içerme, yaşam ihtiyaçları ve insanların zihniyeti 
idi. 
İki tür sorunu farklılaştırabiliriz: bir yandan erişilebilirlik ve yaşam ihtiyaçları 
(her ikisi de finansal destek gerektirir) ve diğer yandan sosyal içerme ve 
insanların zihniyetini değiştirme (her iki sosyal sorun, toplumumuzun engellilik 
algısına bağlı).Sonuç olarak: şehrimiz / ülkemiz, yaşamlarını etkileyen başlıca 
alanlar açısından engelli insanlara “dost” değildir: eğitim, iş bulma ve 
uyarlanmış iş, ulaşım ve rekreasyon fırsatları, toplumumuzun engelli 
insanlarla ilgili zihniyetini değiştirmesi gerekir. Bakıcılar için, engelli bir kişiye 
bakarken günlük faaliyetlerinde en önemli zorluklar şunlardır: erişilebilirlik 
sorunları, fiziksel zorluklar, engelli kişilerle iletişim ve etkileşim. 

 



 
 

 

Engellilere bakan kişilerin aşağıdakiler gibi büyük ve özel ihtiyaçları vardır: 

- eğitim ve bilgilendirme (engelli kişinin eğitim konusuyla ilgilenmek için), 

- maddi ihtiyaçlar (çoğu zaman gelir küçük ve giderler yüksek olduğu için), 

- psikolojik destek (bu durumda sağlıklı bir zihini korumak için), 

- sosyalleşme, iletişim kurma, deneyim paylaşma, tavsiye vb. 

 

ADAPTO - STK'ya gönderilen teklifler aşağıdaki gibi özetlenir: 

- Hastalar ve engelliler için bakım kursları 

- Engelli çocukları yetiştirme ve bakım kursları 

- Uzman doktorlarla düzenli toplantılar 

- Akrabalar için destek grupları oluşturma 

- Erişilebilirlik, günlük yaşamın kilit meselesi - ciddi şekilde ele alındı 
- Normal okullarda ve uzmanlaşmış merkezlerde sosyalleşme, uyarlanmış 
eğitim ve diğer hizmetler. 
 
 
Bu araştırmanın sonucu, projenin amaçlarının, özürlü kişilerin bakım, destek 
ve gelişimindeki akrabalarının / bakıcılarının kapasitesini artırma konusundaki 
hedeflerinin, fiziksel ve psikolojik / zihinsel engeller toplumun zihniyetini ve 
tutumunu değiştirerek olarak ortadan kaldırılarak bilgi ve eğitim yoluyla 
yapılabileceğini doğrulamaktadır. 
Farklı engelli insanların sosyal dahil edilmesi için bir tür destek ve yardıma 
ihtiyaç vardır. 
Engelliler için daha iyi bir yaşam, daha iyi aile yaşamına ve tam tersine yol 
açacaktır. 
 
YUNANİSTAN 
Araştırma ve pilot aşaması sırasındaki araçların, IASIS ekibi profesyoneller, 
özel çocuklu anneler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, engelliler ve özel 
ihtiyaçları olan kişiler konusunda uzmanlaşmış ilgili paydaşlar, dernekler, 
resmi olmayan veya resmi bakıcılar ve genel olarak daha geniş bir kitle 
tarafından önerileri, endişeleri, geri bildirimleri ve değerlendirmeleri seçme 
şansına sahipti. 
Ana öneriler: 
-Her iki hedef grubun psikososyal desteğine büyük bir ihtiyaç vardır; bakıcılar 
ve engelliler. 
-Eğitimsel boşluklar ve hizmet sağlanamaması hedef kitlenin genel 
yüzleşmesini etkilemektedir. 
-Özel ihtiyaçları olan bir aile üyesi veya çalışan bakıcıların bilgi eksikliği ve 
güncellenmesi, IASIS'in uğraşması gereken önemli konulardan biridir. 
Stres ve kaygı durumları, finansal zorluklar, temel zorunluluklardan biri, kendi 
ya da sevilen birinin sağlık ve ölümleri, genel olarak günlük yaşamlarının 
azalması ve nihayetinde ölümünden kaynaklanabilecek koşullardan biridir. 
 
 



 
 

 

-Araçların geçerliliği ve güvenilirliği ile ilgili olarak, faydalanıcılar bunları çok 
etkili olarak nitelendirmiş ve içerikleri doğrudan ihtiyaç ve gereksinimlerine 
cevap vermiştir.Sağlanan araçlar ve etkinlikler sayesinde hem hedef grupların 
karşılaştığı zorlukları tanıma hem de engelli insanlara yönelik bu gerçeklik 
bakıcılara hitap eden diğer perspektife / gerçekliğe / bu gerçekliğe yaklaşma 
fırsatı tanımıştır. 
-Bu metodolojilerin uygulanması, yararlanıcılara becerilerini ve yetkinliklerini 
artırma ve güçlendirme fırsatı verdi. Ayrıca, başkasının ihtiyaçlarını daha 
derinden anlamayı, empatilerini arttırmayı ve hayal kırıklığı hissini ortadan 
kaldırmayı başardılar. 
-Proje içeriğinin genel değerlendirmesi olumluydu ve paydaşlar Programın 
çıktılarından faydalanmakla gerçekten ilgilendiler ve bu şekilde 
sonuçlandırıldıktan sonra Akrandan Akrana Projesi'nin sürdürülebilirliğini 
sağladılar. 
 
 
 
SLOVENYA 
Araştırmanın amacı: 
Araştırmanın amacı engelli kişilerin bakıcılarının ihtiyaçlarını analiz etmekti. 
Araştırma e-posta yoluyla ve yüz yüze yapıldı. Anketler, bilinen veya birlikte 
çalıştığımız kişilere özel bir mesaj olarak dönderildi. 
Kısa ve uzun anket, çalışan, eğiten, boş zaman geçiren, engelli insanların 
toparlanmasıyla ilgilenen insanlara yönelik, engelli insanlarla faaliyet gösteren 
STK'ların bir parçasıdır. 
 
Görüşme süreci: 
Kısa soruya 20 kişi – engelli kişilerin bakıcıları ve profesyoneller cevap verdi. 
Sorular e-posta yoluyla gönderildi ve gönüllü çalışan, engelli insanlarla bir tür 
deneyimi olan STK üyesi örgütsel ağımız hedeflendi. 
Uzun soruya, Zavod ODTIZ tarafından düzenlenen odak grubundaki 8 kişi - 
engelli kişilerin bakıcıları ve profesyoneller cevap verdi. 
Slovence'de anket soruları, İngilizce'yi anlama düzeyi, ona hitap eden insanlar 
arasında iyi olduğu için çevrilmemiştir. Görüşülen kişilere talimatları 
verdiğimizde, Slovence dilinde cevap verebilecekleri seçeneği sunduk. 
Anketlerin doldurulması ve cevapların toplanması ile ilgili faaliyetler Ağustos 
sonu ile Eylül 2018 başı arasında gerçekleşti. 
Sonuçlar daha sonra toplandı ve Excel'de işlendi. 
 
Hedef kitle: 
Anketi cevaplayan hedef grubumuz çok çeşitliydi, bu yüzden cevaplar da 
bunu göstermektedir. Kısa ve uzun anket, çalışan, eğiten, boş zaman geçiren, 
engelli insanların toparlanmasıyla ilgilenen insanlara yönelik, engelli insanlarla 
faaliyet gösteren STK'ların bir parçasıdır. 
 
 
 
 



 
 

 

Sonuç: 
Yaptığımız araştırmadan şu sonuca dikkat çekebiliriz: 

- Bakıcılar mevzuat ve engellilerin hakları hakkında bilgi eksikliği ile karşı 
karşıyadır. Ayrıca, bu bilgileri vermekle yükümlü olan kurumlar 
genellikle kötü bir iş çıkarmaktadır. İşte burada engelli alanda çalışan 
STK'lar çok yardımcı oluyor. 

- Engellilerin ve bakıcılarının destek ve yardımlarının iyi bir sosyal 
içermesi için, özellikle bakıcıların fiziksel, duygusal ve zihinsel 
sağlığının korunmasına yardımcı olan destek faydalı olacaktır. 

- Bakıcılar beslenme alanında çok yetenekli ve eğitimli değildir ve 
engellilerin sağlığının korunmasına nasıl yardımcı olur. 

- Bakıcılar, bakım konusunda daha iyi eğitim ve öğretim ihtiyacının 
gereksinimini ifade ettiler.Araştırmamız, anket yapılan bireylerin 
çoğunluğunun bu tür eğitim faaliyetlerini takdir edeceğini ve 
katılacağını göstermesine rağmen, bu tür eğitim Slovenya'da mevcut 
değildir.Araştırmamız, görüşmecilerin çoğunluğunun bu tür eğitim 
faaliyetlerini takdir edeceğini ve katılacağını göstermesine rağmen, bu 
tür eğitim Slovenya'da mevcut değildir. 

Bakıcılar, iyi uygulamaları paylaşabilecekleri ve karşılaştıkları sorunlar 
hakkında konuşabilecekleri toplantıları takdir edeceklerdir. En büyük 
sorunlardan biri bazen bakıcıların (özellikle ebeveynlerin) kendilerini çok 
yalnız hissetmeleri ve anlaşılmamalarıdır. Bu tür bir destek grubu onlara bilgiyi 
akranlarından akranlarına daha yararlı aktarmalarının yanı sıra resmi olmayan 
yollarla sosyalleşme fırsatları da sunacaktır. 
 
TÜRKİYE 
Yerel eğitim parçalarının uygulanmasından önce, hedef grubun ihtiyaçlarını 
daha iyi anlamak için çalışmalar yaptık. Öncelikle derneğimizin faaliyetlerine 
düzenli olarak katılan ailelerle toplantılar düzenledik. Sonra diğer derneklerin 
faaliyetlerine düzenli olarak katılan ailelerle bir araya geldik. Rehabilitasyon 
merkezine giden engelli ailelerle görüştük. Onlardan günlük yaşamlarının tüm 
yönlerini açıklamalarını istedik. Engelli yakınlarının durumları ve yaşamları 
üzerindeki etkileri, hangi noktalarda yardıma ihtiyaç duydukları, haklarını ne 
kadar kullandıkları, aldıkları destek ve istek-şikayet-talepleri nedeniyle 
sorunlarını dinledik. Tüm bu ihtiyaç analizi aşamalarına dayanarak, ailelerin 
sorun ve istek-şikayet-taleplerini makalelere aktardık. 
 
- Çoğu aile haklarının olduğunu biliyor, ancak bu hakların ne olduğunu ve 
nasıl kullanılacağını bilmiyorlar. Bu nedenle haklarından tam olarak 
yararlanamazlar. Bu hakları öğrenmek ve kullanmak istiyorlar, ancak bunun 
için denedikleri yöntemler genellikle iyi sonuçlar vermiyor. Pratik örneklere ve 
diğer ailelerin deneyimlerine ihtiyaçları var. Örneğin, sorunu çözmek için bir 
şikayet mektubu / dilekçesi yazmaları gerekiyorsa, bunun nasıl yazılacağı 
konusunda bilgi eksikliği bu ailelerin önemli bir sorunudur. Onlara rehberlik 
edebilecek ve öğretebilecek birine ihtiyaçları var. 
 
 



 
 

 

- Engelli bir kişinin akrabası veya bakıcısının (EB) evde bakım ve eğitim 
hakkında bilgi eksikliği vardır. Bunlar genel uygulama, sağlık ve beslenme 
konusunda kendi deneyimlerini kullanırlar. Ancak bazen bu bilgiler bazen 
fayda yerine zararlar verebiliyor.. Örneğin, yürüme engeli olan bir kişi sağlıklı 
yiyecekler yemiyorsa ve hafif bir seviyede egzersiz yapmıyorsa; bu daha 
sınırlı hareketlere ve ağrılara neden olur. Ailelerin uygun beslenme, fiziksel 
aktivite, öğretme ve uygulama konusunda bilgi ve deneyim eksikliği vardır. 
Bilgilerini artırmak için eğitim ve toplantılara ihtiyaçları var. 
 
- Aileler çocuklarına daha faydalı olmak, sosyalleşmek, gelişmelerin farkında 
olmak ve haklarını öğrenmek için akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar 
kullanarak başkalarının deneyimlerinden yararlanmak istiyorlar. Birçoğunun 
akıllı telefonu var, ancak bunları nasıl etkili bir şekilde kullanacakları hakkında 
yeterli bilgiye sahip değiller. Bu dijital araçların nasıl kullanılacağını 
öğrenmeleri gerekiyor. 
 
- Çoğu aile sosyal yaşama katılmakta zorluk çekmektedirler. Çocuklarıyla 
sosyal yaşama katılmak isteseler bile, onlar için özel alanlara sahip 
olmamaktadırlar. Çocukların diğer insanları rahatsız edeceğinden ve diğer 
insanların çocuklarını ve kendilerini rahatsız edeceğinden korkmaktadırlar. 
Onlara göre, sosyalleşme, EB gibi yakınları ile tanışma ve EB ve aileleri için 
özel yerlerde faaliyet yürütme gibi bu konuda özgüven eksikliğine sahipler. 
 
- Çoğu aile, devlet kurumlarının yetersiz bilgi ve desteğinden şikayetçidir. 
Engellilik raporu, engellilik bakımı, rehabilitasyon, haklarının gerçekleştirilmesi 
hakkında yeterli destek ve bilgi alamadıklarını veya doğru yolu bilmediklerini 
söylüyorlar. Bu sorunu çözmek için çözümler arıyorlar.  



 
 

 

HAYAT DENEYİMLERİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bayan Evanthia, Yunanistan 
Bayan Evanthia, fiziksel engelli bir çocuğun annesidir ve 5 yıldan fazla bir süredir 

kuruluşunun danışmanlık hizmetlerini oğluyla birlikte aldığı IASIS STK Gündüz 

Merkezi aracılığıyla Proje için öğrenme şansı bulmuştur. Gerçekleştirilen ilk 

etkinlikten, günlük yaşamını kolaylaştırmasına yardımcı olacak metodolojilere ve 

tekniklere aktif olarak katıldı ve ilgilendi. Bize söylediği gibi, tüm bu eğitimleri için çok 

önemliydi, çünkü ilk kez birisinin bu “yeni” dünya için ona yardım etmeye ve onu 

tanımaya çalıştığını hissetti. Daha sonra, bir sonraki eğitimimizde, Bayan Evanthia 

da oğlunu, etkinliklere katılmak için ikna etti. Ayrıca, çocuk etkinlikler hakkında çok 

heyecanlıydı ve bize söylediği gibi, eğitimin en iyi yanı, birisinin ihtiyaçlarını daha 

temelde anladığını hissetmesiydi. J.'nin hikâyesi, bir araba kazasından sonra özürlü 

olan 21 yaşında bir çocuk olmasıydı. Bizi anlattığı gibi, kazadan sonra hayatı 

boyunca artık yürüyememe fikri ile yüzleşmesi çok zordu, depresyona girdi ve hiç 

arkadaşı yoktu, çünkü kimsenin onun neler yaşadığını anlayamayacağını 

düşünüyordu. 

Mairy, Yunanistan 
Mairy, 50 yaşında, gelişimsel engelli bir çocuğun annesidir. Akrandan Akrana projesi 

boyunca etkinliklere katılmakla istiyordu, çünkü kendisi ve çocukları için faydalı 

olabilecek her şey hakkında kendini derinden bilgilendirmesi gerekiyordu. Bu kadının 

hikâyesi, Eşinin evlerinde kalp krizinden ölmesi ile başlıyor. O zamanlar Elena 9 

yaşındaydı. Anne işsizdi ve o zamandan beri kızıyla birlikte uygunsuz koşullar altında 

yaşıyordu ve tek gelir kaynağı sosyal yardımlardı. Bize söylediği şey, özgür bir eğitim 

programı bulduğu için çok minnettar olduğu ve ilk defa, onca sonra, yeni bir şeyler 

öğrenme ve onu anlayabilen veya ortak sorunlarla karşılaşan insanlarla iletişim kurma 

şansına sahip olmasıydı. Bu hikâyenin en güçlü yanı, Bayan Mairy'nin artık Bayan 

Evanthia (önceki hikâyeden kişi) ile arkadaş olması, bir güven ilişkisi kurmaları ve 

birbirlerine ellerinden geldiğince yardım etmeleriydi.  

 



 
 

 

 
 
 
  

Georgiana, Romanya 

“Yeni bir okul yılının başlangıcı. Ben bir öğretmenim ve birinci sınıftaki çocuklarla 

yeni bir “ilk döngü” başlattım. Çocuklar arasında sınıfı tekrar eden bir öğrencim 

vardı - sevimli küçük bir kız olan Georgiana, tıpkı diğer çocuklar gibi fiziksel olarak 

gelişti, ama biraz "farklı". Ertesi gün annesini aradım ve daha rahat konuştum. 

Çocuğun teşhisi geciktirildi. 

Annesini, çocuğunun müfredatın uyarlandığı özel bir okula gitmesi gerektiğini kabul 

etmeye ikna etmeye çalıştım... Annesi beni kibarca reddetti, ama inatla: o da böyle 

bir okulu bitirmişti ve her durumda çocuğu oraya gitmeyecekti. İmzası olmadan 

Georgiana'yı özel okula gönderemedim, bu yüzden onunla geleneksel okulda 

çalışmaya başladım (o yıllarda uyarlanmış bir müfredat yoktu). 

Kızın ailesi boşandı, annesi başka bir köyde yeniden evlendi ve Georgiana 

büyükanne ve büyükbabasının bakımında kaldı. Büyükbaba, ihtiyaç duyulduğunda 

küçük kızı destekledi. Bu büyükbabanın bu kız için yaptığı kadar çocuklarını 

destekleyen pek çok ebeveyn görmediğimi söyleyebilirim. 

4 yıl boyunca Georgiana azda olsa hiç ilerleme kaydetmedi. Dördüncü sınıfın 

sonunda, küçük kız oldukça iyi okuyordu ama hatalarla yazıyordu, zorlukla 

anlatabiliyordu ve matematik en zor kısımdı. 

Ortaokul döngüsünde büyük sorunlar vardı. Georgiana okul yıllarını birkaç kez 

tekrarladı. Kimse ona sabır göstermedi. Çoğunlukla diğer öğrencilerin haline geldi. 

Sekizinci sınıfın sonunda dedesi kızla ne yapacağız konusunda benden tavsiye 

aldı. Uyarlanmış eğitimle Kapsayıcı Eğitim Merkezi “Albatros” Lisesine devam 

etmesine karar verdik. 

Burada Georgiana yerini buldu: arkadaşlar edindi, her gün okula gitti, ulusal 8. sınıf 

sınavını geçti, ama en önemlisi bir ticaret öğrendi. Şimdi o bir aşçı. İlk başta, sebze 

temizleyen veya küçük ev işleri yapan kişi olarak başladı, ancak şimdi bir şef. 

Eminim bir gün tam zamanlı bir şef olacak. 

Öğrenci olduğu ilk yıldan bu güne kadar her Noel Georgiana evime geliyor ve bize 

şarkı söylüyor. Bugüne kadar hiçbir Noel’i kaçırmadı. 

Bu arada Georgiana evlendi ve bana gösterdiği küçük bir erkek çocuğun annesi ve 

“Çocuğuma bakmayı da öğretecek misin?” dedi. 

Kader bana çocuksu bir Georgiana getirdiğinde, bir düşünce aklımdan geçiyordu, 

"Herkes için hayatın nasıl olduğu önemli değil, eğer gerçekten istiyorsan 

yapabilirsin." 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ramona, Romanya 

“Yani… evlendim ve bir süre denedikten sonra sonunda hamile kaldım ve her şey 

mükemmel görünüyordu. Bazı problemler nedeniyle 33 haftalık 2.3 kg ağırlığında 

bir kız çocuğu dünyaya getirdim. Hastanede geçirdiğimiz kısa bir süreden sonra, 

2.3 kg’lık neşe kaynağımızla evimize gidebilirdik. Ancak doğumdan yaklaşık 11 ay 

sonra her şeyin mükemmellikten çok uzak olduğunu o gün anladık. Doğumdan 

sonra doktorların önerileri üzerine birçok faklı bölümden doktorlara muayene 

ettirdik, tetkikler yaptırdık. Ve sonrasında kafamız çok karışmıştı. Sonunda 

bebeğimiz 11 aylık olduğunda kendi isteğimizle nöroloji doktoruna gittik, çünkü 

yürüme, ayağa kalkma veya sürünmeye dair işaretler göstermiyordu. Ve 

sonrasında hafif serebral felç teşhisi konduğunda hayatımız değişti, doktor bize 

sadece hafif bir form olduğunu ve fizik tedavi ile birkaç ay içinde iyi olacağını 

söyledi. 8 yıllık fizik tedavi ve 2 cerrahi müdahale oldu ve hiçbir şey yolunda değildi. 

Neler olup bittiğini ilk fark ettiğimde, suçluluk duygusu psikolojimi bozuyordu. İşe 

geri dönmeye karar verdim çünkü kendimi kaybetmiş gibi hissediyordum ve 

kontrolü kaybetmek üzereydim, başka bir şey yapmam gerekiyordu. Ancak büyük 

bir şehirde yaşıyor olsak da, yarı zamanlı bir iş bulamadım, bu yüzden tekrar okula 

gittim, üniversiteye gitmeye karar verdim. Okula tekrar başladığımda kendim için bir 

şey yaptığımı hissettim, birkaç saatte olsa problemlerden uzaklaştığımı 

düşünmüyordum ve: Sabrina için ne yapabilirim, onun için ne gibi yeni bir tedavi 

bulabilirim düşüncesi içerisine girmiştim. Daha sağlıklı düşünmeye başlamıştım. Bir 

saatlik çalışma programı olmadığı için Sabrina ile fizik terapisine gidebildim, fizik 

tedavi sağlayan merkezlerde Bükreş, Busteni, 1 Mai'ye gidebildim. Zamanla, engelli 

çocukları olan arkadaşlarımın çoğunun kendilerini bazı sınıflara kaydettiğini 

öğrendim: bazıları kişisel gelişimde, anaokullarında, bazıları sadece sorulara cevap 

ve huzur arayışlarında Kiliseye giderler, ama dürüst olmak gerekirse Kilise artık 

benim işim değildi. Fizik tedaviye giderken tanıştığım annelerle arkadaşlık kurmaya 

başladım ve beni, suçluluk duyduğumu, utancımı, çocuğum için daha fazlasını 

yapmadaki iktidarsızlığımı anladıklarını ve aşağı yukarı aynı duygulara sahip 

olduklarını öğrendim. Terapistler ve yeni terapiler, çocuklarımızdaki gelişmeler 

hakkında bilgiler paylaştık. Kahve içip problemlerimi gerçekten anlayan ve benim 

için üzülmeyen biriyle konuşabilmek güzeldi, 'Kimsenin acımasına ihtiyacım yok' 

(bu günlerde sağlıklı çocuğu olan arkadaşlarıma karşı daha hoşgörülüyüm, çoğu 

sadece ne söyleyeceklerini ve engelli insanlar etrafında nasıl davranacaklarını 

bilmiyorlar).Sanırım çoğu gün iyiyim. Teşhisi kabul etmedim ve sanırım asla kabul 

edemeyeceğim, bu düşünce ile halen savaşıyorum. Ama bununla yaşamaya devam 

ediyorum. (yeni terapiler ve iyileştirmek için yapılması gerekenler hakkında sürekli 

araştırmalar yapıyorum.)  

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aynı durumdaki arkadaşlarımdan biri bana, mutluluğun ne olduğunu keşfetme şeklimiz 

olduğunu ve genellikle kabul ettiğimiz şeyleri takdir etmek olduğunu söylüyordu. Farklı bir 

dersi takdir ederdim, ama bu hayat ve her durumdan en iyi şekilde faydalanmamız 

gerekiyor. Bana, çocuğuma ve aileme yardım etmenin bir yolu olarak, son zamanlarda 

ADAPTO için gönüllü olmaya başladım ve ERASMUS + PROGRAM - Stratejik Ortaklık 

alanında yürütülen “Akrandan Akrana Özel Çocuklu Anneler İçin Eğitimler” projesine 

katıldım. (Yetişkin Eğitimi) KA2-VET. Bu benim için en iyi karardı. Davranışlarımın ve 

içgüdüsel düşüncelerimin doğru olduğunu öğrendim: kendinize iyi davranmanız 

gerekiyor, böylece başkalarına, hatta çocuğunuza bile yardımcı olabilirsiniz. Ve ayrıca, 

farklıyız ve farklı problemlerimiz var, birbirimizi daha iyi anlamak, daha iyi iletişim kurmak, 

desteklemek ve teşvik etmek için birbirimize yardımcı olabiliriz. Belki bir durumu farklı 

açılardan görmek ve analiz etmek başkalarına ve kendimize karşı daha hoşgörülü 

olmaya yardımcı olur.  

 

 

 

 

Barbara, Slovenya 

Barbara bir yoga öğretmeni, birinci sınıf bir tekerlekli sandalye dansçısı, bir girişimci 

ve çok daha fazlası. Barbara aynı zamanda engelli bir kişidir. Serebral palsi ile doğdu 

ve günlük hareketlilik için tekerlekli sandalye kullanıyor. Sosyal Bilimler Fakültesi'nde 

okudu. Tekerlekli sandalye dansı ulusal temsilcisiydi ve dünya yarışmasında zirvede 

yer aldı. Barbara'nın bağımsız yetişkin olmasına yardımcı olan çok destekleyici bir 

ailesi var. Yüksek ahlaki standartlara sahip ve kendi yaşam kalitesinden sorumlu 

olduğuna inanıyor. Çalışmaya gittikçe, farklı engelli insanlarla tanıştı ve bağımsız ve 

tatmin edici bir hayat yaşayan az sayıda engelli insandan biri olduğunu fark etti. 

Ayrıca engelli çocukları olan ebeveynlerin genellikle aşırı koruyucu olduğunu da fark 

etti. Bu, çocuklarının hiçbir zaman tam potansiyellerini geliştirmek için uygun şansa 

sahip olmadıkları anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra, Barbara boş zamanlarının 

çoğunu sağlıklı yaşamı, meditasyonu, beslenme ve egzersizi öğrenerek geçiren 

sağlık bilincine sahip bir birey olsa da, engelli bir kişi olarak egzersizin sağlığı için ne 

kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor. Tekerlekli sandalyede dans ederken yarıştı, 

popüler oldu ve engelli çocukları olan birçok ebeveyne tavsiye vermek ya da biraz 

ilham vermek için onlarla iletişime geçti. Barbara hayat tutkusunu bu şekilde arttırdı. 

Özürlülere ve ebeveynlerine daha fazla yaşamalarına yardımcı olduğu, kendi şirketini 

kurdu. Kurduğu bu şirke şu alanlarda faaliyet göstermektedir. 

- Sorunları hakkında engelli ebeveynleri ile görüştüğü haftalık grupların başında 

geliyor. Engelli çocukları olan ebeveynlerin bazen çok yalnız hissettiklerini öğrendi. 

Haftalık gruplar halinde, sorunları benzer olan ebeveynlerin fikir alışverişinde 

bulunmalarına yardımcı oluyor. 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Engelli ve engelsiz kişiler için bir egzersiz atölyesi düzenliyor. Onlara farklı 

derneklerden egzersiz atölyeleri düzenlemek için farklı dernekler yardım alıyor. 

- Bu arada yoga öğretmeni olmak için okulu bitirdi. Ayrıca düzenli olarak engelli ve 

engelsiz insanlar için yoga seanslarına liderlik ediyor. 

- Hikâyesini farklı okullarda, STK'larda ve şirketlerde paylaşmak için sık sık bazı 

etkinliklere davet ediliyor. 

- Sürekli olarak farklı derslere gidiyor ve daha fazla bilgi ve deneyim kazanmak için 

kendini geliştirmeye devam ediyor.  

Tüm bu faaliyetlerle Barbara, engelli insanlar ve ailesi için büyük katkı sağladı. Sadece 

engelli insanlar için değil, aynı zamanda herkes için aktif bir yaşam tarzının 

destekleyicisidir ve gerçek bir ilham kaynağıdır. Hikâyesini bizimle paylaşmaya hazır 

olduğu için çok mutluyuz. Gelecekte onun ve onun inanılmaz çalışmaları hakkında çok 

şey duyacağımıza gerçekten inanıyoruz. 

 

Nastija, Slovenya 
Nastija bir fotoğrafçı, aktivist, dansçı. 
Nastija 25 yaşında bir kadın. Omurga kas atrofisi ile doğdu ve günlük hareketlilik için 
elektrikli tekerlekli sandalye kullanıyor. 
Fotoğrafçılık okudu ve aynı zamanda bir aktivist. Nastija, misyonunun engelli insanlar 
ve karşılaştığı sorunlar hakkında konuşmak olduğunu söyledi. Çok genç yaşlardan 
beri, engelli birçok insan gibi ayrımcılıkla karşılaştı. Okul arkadaşları ve engelli 
olmayan arkadaşları ile eşit fırsatlara sahip değildi. O bu kararı verdiğinde, hayattaki 
tutkusu özürlü insanların günlük yaşamda karşılaştıkları sorunlar hakkında farkındalık 
yaratmak olmasıydı. O bunu birçok farklı alanlarda yapıyor: 
- Her gün karşılaştığı problemlerden bahsediyor, örneğin: tren, otobüs ve uçak 
kullanarak ya da engelli bireylerin günlerinin nasıl geçtiği, hangi problemlerle 
karşılaştığı ile ilgili Vlog’lar çekiyor. Bu, engelli insanlar hakkındaki klişelerle savaşmak 
için çok önemlidir. Vlog'ları çok popüler oldu ve Nastija'nın engelli hakları için savaştığı 
ulusal medya tarafından dikkat çekti. 
- İç çamaşırlı insanların fotoğraflarını çektiği bir fotoğraf sergisi açtı. Modeller engelli 
ve engelsiz insanlardı. Fotoğraflar siyah beyazdı ve tüm bedenlerin nasıl farklı 
olduğunu ve tüm bedenlerin güzel ve eşsiz olduğunu göstermek istedi. Fotoğrafları 
Slovenya'da ve Viyana'da çeşitli yerlerde sergilendi. 



 
 

 

 
 
  

- Nastija, Slovenya'nın Izola'daki rehabilitasyon merkezinde engelli insanlar ve 

ebeveynleri için atölye çalışmaları ve etkinlikler düzenlediği bir animatör olarak 

çalışıyor. Slovenya'da, engellilerin her birinin sağlığını geri kazanabilecekleri yıllık 

rehabilitasyon hakkı vardır. 

- Nastija orada animatör olarak çalışıyor ve rehabilitasyon sürecinin sosyal kısmıyla 

ilgileniyor. 

- Nastija, farkındalığı arttırdığı ve engelli insanlar hakkında klişelerle savaştığı stand-

up komedyenliği de yapmaktadır.. Performanslarında toplum ve insanların farklı 

insanlara hangi etiketleri koyduğu konusunda da eleştirel yaklaşımlarda bulunuyor. 

- Nastija da uluslararası düzeyde yarışan bir tekerlekli sandalye dansçısı. Dans etmek 

onun için bir tutku değil, aynı zamanda bir egzersiz biçimidir. Daima dans etmenin onu 

sağlıklı ve mutlu tuttuğunu söylüyor. 

Nastija herkes için büyük bir ilham kaynağı. Güçlü benlik duygusu ve dünyayı daha iyi 

bir yer haline getirmek için durdurulamaz güdüsü onu eşsiz kılan şeydir. Geleceğe 

yönelik istekleri, tekerlekli sandalye dansında daha da iyi olmak ve daha fazla rekabet 

etmek. Öte yandan, dünyayı dolaşmak ve engelli insanların karşılaştığı ayrımcılık ve 

klişeler hakkında farkındalık yaratmak istiyor. Onun cesareti ile, hayatında yapmaya 

karar verdiği her şeyde başarılı olacağından eminiz. 

Müzeyyen, Türkiye 

Bu projeye katılanlardan biri Müzeyyen ELDEM. Projenin gönüllü bir eğitmeni. Kızının 

CP'si var. Onu okula göndermemesini söyleyen başkalarını dinlemedi ve ilkokuldan beri 

üniversiteye kızını destekledi. O kadar güçlü bir anne, kızının öğretmenlerinin çoğu bile 

üniversiteye gidemeyeceğini söyledi. Fakat tutumu her zaman destekleyici idi ve yanıtı 

“Ne yapamayacağını görmesine izin ver” idi. İlkokul mezunu olduğunu belirtmek 

önemlidir, ancak kızına her zaman inanmıştır.. Kızı 6 yıl lisans derecesini aldı. Kızı 

şimdi bir peyzaj mimarı. Ama bu kızı için yeterli değil. Bu projede gönüllü bir eğitmen 

oldu ve vize sürecindeki tüm zorluklardan geçti. Kızı ve 4 aylık torununun misafirleri 

olmasına rağmen bir eğitmen olmak için Slovenya'ya gitti. Çünkü amacı engelli 

insanların ve ailelerinin kendisi gibi sorunlarına çözüm bulmak ve yardımcı olmaktı. 

Çünkü birçok insan hiçbir şey yapamamasına rağmen kızını başarıyla yetiştirmeyi 

başardı. Şimdi, kızı kendisi için para kazanan kadın. Bayan Eldem, eğer kızım yaptıysa, 

neden diğerleri yapamasın diyor. Proje kapsamında Bayan Eldem haftada bir gün 

eğitim vermektedir. Yaptığı şey, deneyimlerini aldıkları eğitim ile birleştirmek ve 

bakıcıların / destekçilerin özgüvenlerini arttırmaktır. Eğer yapsaydım, yapabilirsin diyor! 



 
 

 

 
 
 
  

Bayan Buse, Türkiye 

Bu projedeki diğer karakter, akranları tarafından eğitilmiş olan Bayan Buse. Otuz 

yaşına kadar iyi bir kariyer yapmış bir çalışan. Son zamanlarda kariyere olan 

tutkusu nedeniyle evlendi. İlk çocuğu, öğrenmekte zorlanan tatlı bir çocuk. Bayan 

Buse, “Oğlumun onu destekleyecek birine ihtiyacı var, bu yüzden ikinci 

çocuğumuzun gelmesinin nedeni budur” dedi. Ancak ikinci çocuk ağabeyi ile aynı 

özüre sahipti. Ancak anneleri hiçbir şeyden vazgeçmedi. Çok okudu ve araştırdı ve 

kendini geliştirdi. Projenin 2. hedef grubu olarak görülebilir. Eğitimli akranlardan 

eğitim alan bir anne. İnternette bilgiye ihtiyacı yoktu, ana kaynaklarını gerçek hayat 

hikayeleri olarak ifade etti. Çünkü sadece bu sorunları yaşayanların 

anlayabileceğini ve destekleyebileceğini biliyor. Bayan Buse yerel eğitimlere katıldı 

ve özgüvenini artırdı. Gönüllü eğitmenlerden bir engelli bireye sahip ailenin neler 

yapabileceğini duydu ve sürecin zor olduğunu ancak imkansız olmadığını öğrendi. 

Çocuklarına karşı kendine olan güvenini artırdı. Buse'nin yaşamı hakkındaki kendi 

düşünceleri şöyledir: 

“Her kadının anne olma hakkı vardır. Bu hayatımızın en güzel, meraklı ve heyecanlı 

süreci. Benim ki de vardı, ama bazen beklentiler gerçek olmuyor. Portre farklı ve 

beklentilerimizin ötesinde olduğunda; hayal kırıklığı, acı, üzüntü ve derin endişeler 

gibi duygular vücudunuzu kaplıyor. 2 kişi için düşünmeye, hissetmeye, hareket 

etmeye ve karar vermeye başlıyorsunuz. Buna sonsuz taviz denir. Bazen anneler 

kendimizi unutuyoruz. 

Ama bu nadir çiçeklerin kokusu (yani çocuklarım) tüm unutulması gereken anları 

unutturur. Unutulmamalıdır ki, çocuklarımızın güvenliğinden biz sorumluyuz ve 

kendimizi unutma hakkımız yoktur. Peki ya bunun arkasındaki sebep nedir? Hayat 

her şeye rağmen devam ediyor ve biz bu mücadelenin kahramanıyız. Bu yapı bize 

duygularımızı, kendimizi eğitmenin önemini ve elbette birleşmeyi paylaşmamızı 

hatırlattı.” 



 
 

 

AİLELER VE DİĞER BAKICILAR İÇİN İPUÇLARI 
Araştırma aşamasında bakıcıların ihtiyaçları hakkında çok şey öğrendik. 
Ayrıca katılımcılarla diğer bakıcılara veya engelli çocukların ebeveynlerine ne 
tavsiyelerde bulunacaklarını da tartıştık. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kendinize iyi bakmazsanız başkasına düzgün bakamazsınız. Kişisel ihtiyaçları 

görmezden gelmeyin. Kendinize zaman ayırın. 

Ebeveynler, neredeyse sürekli olarak başkalarına bakacak şekilde yerleştirilir. 

Ancak yine de kendi ihtiyaçlarınızı karşılamanız gerekir. Bir zaman bulmanın 

ne kadar zor olduğunun farkındayız, ancak kendi kendine bakım için 

programınıza biraz zaman ayırmaya çalışın. 

İyi bir mizah anlayışı kullanın ve alay etmeyin. 

Beslenme ihtiyaçlarınızı karşılamak için zaman ayırın. 

Doğru yemek için zaman ayırın. Beslenme ihtiyaçlarınızı karşılamak ruh halinizi 

de artırabilir ve zorluklarla yüzleşmeniz için size enerji verebilir. Bu nedenle iyi 

beslenmeye dikkat edin ve yeterli miktarda sıvı aldığınızdan emin olun. Uzun 

vadede kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayacak küçük değişiklikler yapmaya 

çalışın. 

Başkaları ile rekabet etmeyin. 

Çocuğunuzu diğer çocuklarla karşılaştırmayın, çünkü bu sizi ve çocuğunuzu 

sadece kötü hissedecektir. Çocuğunuz benzersizdir ve kendine özgü güçlü 

yanları ve zorlukları olacaktır. Kendi kilometre taşlarınızı oluşturun ve 

çocuğunuzun tüm küçük ilerlemelerini kutlayın. 

Benlik saygınızı yeniden kazanmak için çaba gösterin. 

Sivil toplumun gücüne inanalım ve mümkün olduğu kadar sivil toplum 

çalışmalarına katılınız. 

Sorunlarınızı, izlenimlerinizi, görüşlerinizi iletiniz. Bunları herkese açık olarak 

göstermezseniz, bu düzeltilemez. Yalnız değilsiniz. 

Engelli çocukları olan diğer ebeveynlerle de bağlantı kurun. İhtiyacınız 

olduğunda yardım isteyin ve eğer yardım ederseniz, yardım etmek isteyenlerin 

sayısına şaşıracaksınız. 

Benzer deneyimlerden geçen diğer ebeveynlerden bir destek grubu bulun. 

Akran desteğini yeterince vurgulayamayız. Bu yolculuğu paylaşabilecek ve 

paylaşabileceğiniz kişileri aramalısınız. 

Evden çıkamasanız bile, çevrimiçi bir forum bulun. Aidiyet ve bağlantı hissini 

hissetmek çok önemlidir, çünkü özel ihtiyaçları nedeniyle ebeveynler genellikle 

kendilerini yalnız hissediyor, izole olup, anlaşılmadıklarını düşünüyor. 

Engelliler ve yakınları ile sosyal yaşama da dâhil olun. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

İç çatışmalarınızı çözmek için psikososyal destek bulmaya çalışın ve o koşullar 

ortadan kalktığında etkili problem çözümü bulabilmeye çalışın. Her zaman 

şiddet içermeyen iletişimi uygulayın. 

Başkalarının ihtiyaçlarını nasıl dinleyeceklerini ve duygularını nasıl 

anlayacaklarını öğrenmeye çalışın. Günlük koşullarda ilgili metodolojilerin 

uygulanması, projenin çıktılarını rutinlerine entegre etmek isteyenler için çok iyi 

bir tavsiye olabilir. 

 

Başkalarına ve kendinize karşı daha hoşgörülü olun. 

İlgilendiğiniz kişinin ihtiyaçlarını anlamaya çalışın ve her gün empati kurmaya 

çalışın. Çocuklarınızın ilerlemesini takdir edin. Ölçekleri ve standartları 

engellere dönüştürmeyin. Kendinize, ailenize ve akrabalarınıza güvenin. 

Zorluklardan daha çabuk kurtulmak için hayal kırıklığı veya hayal kırıklığı 

hissettiren hislerle başa çıkmayı deneyin. Hayal kırıklığına uğramış ve hatta 

öfkeli olmanın iyi olduğunu anlamak çok önemlidir, ancak mesele, bu olumsuz 

duygularla başa çıkmak için uygun bir yol bulmaktır. Birlik olun, kendinizi 

destekleyin ve mahçup olmayın. Küçük şeyleri kutlayın. 

Kendinizi eğitin ve becerilerinizi güçlendirmek için eğitimlere katılın. Haklarının 

ne olduğunu ve bunları nasıl daha iyi kullanacağını öğrenerek haklarını savun. 

Hem kendinizin hem de akrabalarınızın eğitimine önem verin. 

Cevabı bildiğinizi düşünseniz bile daima soru sorun. Öğrenme, iyi ve nezih bir 

yaşam sürmenin bir yoludur. 

Akrabalarınızın bakımı, eğitimi ve rehabilitasyonu konusunda uzman olan 

kişilere danışın ve uzmanların tavsiyelerine uyarak onları destekleyin. 

Ev işleriyle ilgili yardım alın. 

Ne kadar çok denerseniz deneyin, süper bir insan değilsiniz ve hepsini tek 

başınıza yapamazsınız. Ve bazen bu kendimize ve başkalarına kabul etmek en 

zor olanıdır. 

Temizlik, bulaşık yıkamak, çocukları okula hazır hale getirmek, işe 

hazırlanmak, akşam yemeği yapmak, çamaşır yıkamak, mağazaya koşmak, ev 

ödevlerinde çocuklara yardım etmek, banyo zamanı, yatma vakti gibi birkaç 

günlük işleri engelli bir çocuğunuz olduğunda, bu basit görevler 

düşündüğünüzden daha uzun sürebilir. Kimden yardım isteyebileceğinizi ve 

diğer aile üyelerine hangi görevlerin devredilebileceğini veya dışarıdan temin 

edilebileceğini düşünün. 

Engelli bir kişinin ailesindeki varlığının neden olduğu durumun üstesinden 

gelmeye çalışın. Gurur duymaya cesaret et! 



 
 

 

 
 
 
 
 
DAHA AYRINTILI: 
 
Fiziksel Aktivite ve Sağlıklı Beslenme 
 
Engelli insanların kalp hastalığı, felç, diyabet ve kansere yakalanma olasılığı, 
engelsiz yetişkinlerden üç kat daha fazladır. Engelli yetişkinlerin yaklaşık 
yarısı aerobik fiziksel aktivite almaz. Fiziksel aktivite almayan engelli 
yetişkinlerin, yukarıda belirtilen kronik hastalıklara sahip olma olasılığı, 
önerilen miktarda fiziksel aktivite alanlara göre% 50 daha yüksektir. Ek olarak, 
engelli insanların obez olma olasılığı daha yüksektir. 
 

Sağlık ve zindelik faaliyetlerine erişmeye çalışırken engelli insanlar ciddi 
sorunlarla karşılaşmaktadır. Birden fazla sağlık danışanına sahip olma ve bir 
çeşit sürekli tedavi veya ilaç gerektiren ikincil koşullara sahip olma olasılıkları 
daha yüksektir ve bu da onları koordine veya uzun süreli bakım eksikliğine 
karşı savunmasız bırakır. Engellilerin de uygun fiyatlı sağlık hizmeti 
kapsamına sahip olma olasılığı daha düşüktür. Bu, nüfusu özellikle 
savunmasız bırakmaktadır, çünkü sadece önleyici bakım alamama riski 
taşımamakla kalmaz, aynı zamanda bu hizmetler engelliliklerini düşünmek için 
tasarlanmamışsa sağlık bilgi ve hizmetlerine erişmekte zorlanabilirler. 
 
Engelliler için fiziksel aktivitenin kilit noktaları: 
 
Fiziksel aktivite, herkes gibi yetişkinler ve çocuklar için de uzun süreli sağlık 
yararları sağlar. Aktif olmak, hareketlilik, tekerlekli sandalye rugby, köpek gibi 
daha sıkı bir yürüyüşte mümkün olabilir. Aktif kalmak uyku düzeninizi iyileştirir 
ve kalp hastalığı, osteoporoz (kemiklerin zayıflaması) veya yatak yaraları gibi 
ciddi ikincil sağlık durumlarını önler. Fiziksel aktivitenin sağlıklı bir kiloyu 
korumaya yardımcı olmak, yüksek tansiyonu düşürmek ve bağışıklık sistemini 
güçlendirmek, kendine güveni artırmak ve depresyonu önlemek de dahil 
olmak üzere bir dizi sağlık faydası vardır. 
 
Vücudu abur cubur, koruyucular ve yapay malzemelerle doldurmak, içeride 
kimsenin göremeyeceği şekilde değişir. Dışarıda, sağlıksız bir yaşam tarzı kilo 
alımına ve cilt sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, içeriden dışarıya sağlıklı 
bir görünüm sağlamak için daha seçici bir şekilde yemek yediğinizden ve 
günlük rutine fiziksel aktivite eklediğinizden emin olmanız gerekir. 
 
 
 

Kişisel tutumumunuz ev sakinlerinin ve engelli kişilerin yaşamını, refahını 

ve onların sana olan tutumunu etkileyecek bir kısır döngüye girmekten 

sakının. Pozitif yönde değişen tutum ilerlemenin başlangıcıdır. 



 
 

 

- Fiziksel aktivitenin sağlık yararları elde etmek için yorucu olması gerekmez. 
- Tercihen günlük olarak, makul derecede fiziksel aktivite ile önemli sağlık 
yararları elde edilebilir. Aynı ılımlı aktivite, orta derecede yoğun aktivitelerin 
daha uzun seanslarında (tekerlekli sandalyede 30-40 dakika kendini tekerlekli 
gibi) veya daha yorucu aktivitelerin daha kısa seanslarında (20 dakikalık 
tekerlekli sandalye basketbolu gibi) elde edilebilir. 
- Daha fazla fiziksel aktivite ile ek sağlık yararları elde edilebilir. Daha uzun 
süreli veya daha yoğun olan düzenli bir fiziksel aktivite rutinini koruyabilen 
kişilerin daha fazla fayda sağlamaları muhtemeldir. 
- Daha önce fiziksel aktivite programlarına başlayan evde kalmak zorunda 
kalan insanlar kısa fiziksel aktivite aralıklarıyla (5-10 dakika) başlamalı ve 
kademeli olarak istenen aktivite seviyesine ulaşmalıdır. 
- Engelliler alışılmadıkları fiziksel aktivite programına başlamadan önce bir 
doktora danışmalıdır. 
 
 
Sağlıklı Beslenme İçin Pratik Adımlar 
 
1 - Yaşam durumlarından bağımsız olarak, I / DD'li yetişkinler için menü 
planlaması yardımcı olur. Yeterlilik açısından gözden geçirilen temel bir menü, 
biraz farklı, ancak her zaman beslenme açısından sağlam haftalık menüler 
için bir şablon veya model olarak kullanılabilir. Menüler yemeklerin yeterli 
olma olasılığını arttırır. Birey daha az alışveriş gezisi yaptığından ve yalnızca 
kullanılacak eşyaları satın aldığından paradan tasarruf ederler. 
 
2 - Beslenme eğitimi I / DD'li yetişkinlerin evlerinde gıda sistemlerinin bir 
bileşeni olmalıdır. Bakıcılar, kişisel asistanlar, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve 
aile üyeleri, sağlıklı ve daha az sağlıklı gıdalar, güvenli gıda hazırlama, yemek 
planlama ve iyi beslenme ile sağlıklı yaşam arasındaki ilişki hakkında temel 
bilgileri öğretebilir. Bu belgenin sonunda listelenen kaynaklar beslenme ilkeleri 
hakkında temel eğitim vermektedir. 
 
3 - I / DD'si olan kişiler ve bakım sağlayıcıları nitelikli bir beslenme uzmanına 
düzenli olarak danışmalı ve rehberlik etmelidir. Engelliliğin ve ikincil koşulların, 
yaşın ve yaşam tarzı seçimlerinin ilerlemesi, bireyin besin ihtiyaçlarını 
değiştirebilir. Nitelikli bir beslenme uzmanı menüleri inceleyebilir, diyetleri 
iyileştirmeye yönelik pratik ipuçları önerebilir ve beslenme ile ilgili hastalık ve 
ikincil durumları taramaya yardımcı olabilir. 
 
4 - Bakıcılar ayrıca, gıdanın güvenli bir şekilde hazırlanmasına yardımcı 
olabilmeleri ve güvenli olmayan koşulları veya uygulamaları tanıyabilmeleri 
için uygun beslenme ve gıda güvenliği eğitimine de ihtiyaç duyarlar. Amaç, 
bireyin mümkün olan en büyük bağımsızlığını desteklemektir. 
 
(Kaynak: Montana Üniversitesi Engellilik ve Sağlık Programı) 

 
 



 
 

 

Kişisel Bakım 
 

Engelli bir çocuğun ebeveyni olmak için fazladan bir duygusal dayanıklılık, 
azim ve beceriklilik gerekir. Ebeveynler çocuklarına bakarken genellikle öz 
bakımı unuturlar. Bu zihinle, bakım veren tükenmişliğe karşı koruyucu 
faktörleri ve ebeveynlerin ihtiyaç duyulan bakım düzeyini sağlamak için yeterli 
“gaza” sahip olmalarını sağlamanın yollarını dikkate almak çok önemlidir. Bu 
elbette söylenenden daha kolay. Bazen kendi kendine bakmanın önemli ve 
haklı olduğunu kendimize kanıtlamak meselesidir. 
 
Endişe, öfke, üzüntü ve diğer duyguları yöneterek duygusal benliğe bakmak 

da öz bakımın önemli bir yönüdür. Bu tür kendi kendine bakım genellikle 

insanlarla, özellikle olumlu ya da destekleyici olmayan ve kişinin zihinsel 

durumu üzerinde olumsuz etkisi olabilecek kişilerle sınırlar koyarak yapılabilir. 

İyi ve sağlıklı ilişkiler, bireyin olumlu bir zihin çerçevesini korumasına yardımcı 

olabilir, ancak yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen arkadaşlar veya 

bireyi bitkin veya depresif bir duygu bırakan aile üyeleri, bireyin zihinsel veya 

duygusal durumunun gelişmesine yardımcı olmaz. Duygusal öz bakım 

ihtiyaçlarını karşılamada sorun yaşayan bir kişi, ne destekleyici ne de 

yardımsever insanlarla zaman sınırlandırmayı yararlı bulabilir. 

Bazen insanlar kendi ihtiyaçlarını karşılamadan önce aile üyelerinin, 

işverenlerin, çocukların, arkadaşların ya da toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya 

çalışırlar ve başkalarını memnun etmek ve bakımını yapmak için çalışmak 

genellikle kişinin kendi kendine bakım rutinine ve kişinin sağlığına müdahale 

eder. Bununla birlikte, öz bakım genellikle esnekliğin önemli bir yönü olarak 

kabul edilir: ihtiyaçlarını yeterli şekilde karşılayabilenler genellikle günlük stres 

faktörleriyle daha iyi başa çıkabilirler.  

Kişinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak, bir insanı başkalarına yardım etmek ve 

desteklemek için daha aptal hale getirme ve genel olarak konuşursak, 

yaşamdan daha fazla mutluluk ve tatmin elde etme eğilimindedir. 

İhtiyaçlarınızın karşılandığından emin olmak için kendi sağlıklı rutininizi 

kolaylaştırmak için, üç temel bileşene odaklanan bir kişisel bakım geliştirmek 

yararlı olabilir: fiziksel, zihinsel ve ruhsal kişisel bakım. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Kaynaklar, referanslar ve kullanılabilirlik 

R. Skynner ve J. Cleese: Aileler ve Onlardan Nasıl Hayatta Kalınır? 
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with-special-needs?inheritRedirect=true 
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parents-special-needs-children-coping-help 

https://themighty.com/2017/12/self-care-parent-child-disabilities/ 

https://benefits.vmware.com/wp-content/uploads/2017/10/Rethink-Self-

Care.pdf 

https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/self-care 
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of-parental-burnout/ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29604504 

https://themindfulmdmom.com/make-time-for-self-care/ 

 
Danışmanın benlik saygısını teşvik etmek 
 
Günlük yaşamında zorluklarla başa çıkmaya çalışan sevilen bir kişiye 

bakmak, karışık duygular yaratan zor bir iştir. Genellikle danışmanlar, 

baktıkları kişinin ihtiyaçları ile ilgili pratik veya operasyonel sorunları yönetmek 

zorunda olan ailelerdir. Ebeveynler ve tüm danışmanların günlük yaşamlarına 

etkili bir şekilde cevap verebilmeleri için rehberlik ve desteğe ihtiyaçları vardır. 

Başka bir kişiye bakabilmek için önce kendinize bakabilmelisiniz. 

Benlik saygısı terimi, bir kişinin kişisel değeri ile ilgili genel hissini tanımlamak 
için kullanılır. Benlik saygısı, bireyin fiziksel görünüşünün, yeteneklerinin, 
değerlerinin, duygularının ve davranışlarının değerlendirilmesi gibi benliklerine 
yönelik çeşitli inançları içerebilir. Benlik saygısı düşük olan bireyler sürekli 
kaybeden gibi hissederler, sersemler, depresif davranışa yol açarlar, yanlış 
seçimler yaparlar ve değerli potansiyellerini geliştirmezler. 
Benlik saygısının üç temel bileşeni şunlardır: 

1. Benlik saygısı, önemli bir insani ihtiyaç, hayatta kalma ve normal, 
sağlıklı büyüme için hayati bir anlamdır. 
2. Bireyin inançlarına ve bilincine göre otomatik olarak ortaya çıkan benlik 
saygısı. 
3. Benlik saygısı, bireyin düşünceleri, davranışları, duyguları ve eylemleri 
ile birlikte ortaya çıkar. Benlik saygısı ihtiyacı, psikologun ihtiyaçlarının 

http://socialwork.buffalo.edu/resources/self-care-starter-kit/introduction-to-self-care.html
http://socialwork.buffalo.edu/resources/self-care-starter-kit/introduction-to-self-care.html
https://www.militaryonesource.mil/-/know-the-laws-that-protect-your-child-with-special-needs?inheritRedirect=true
https://www.militaryonesource.mil/-/know-the-laws-that-protect-your-child-with-special-needs?inheritRedirect=true
https://www.psychologytoday.com/us/blog/insight-is-2020/201310/empathy-parents-special-needs-children-coping-help
https://www.psychologytoday.com/us/blog/insight-is-2020/201310/empathy-parents-special-needs-children-coping-help
https://themighty.com/2017/12/self-care-parent-child-disabilities/
https://benefits.vmware.com/wp-content/uploads/2017/10/Rethink-Self-Care.pdf
https://benefits.vmware.com/wp-content/uploads/2017/10/Rethink-Self-Care.pdf
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/issues/self-care
https://neildbrown.com/17-blog/parenting/an-honest-look-at-the-cause-effect-of-parental-burnout/
https://neildbrown.com/17-blog/parenting/an-honest-look-at-the-cause-effect-of-parental-burnout/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29604504
https://themindfulmdmom.com/make-time-for-self-care/


 
 

 

hiyerarşisinde önemli bir rol oynar. Benlik saygısı ihtiyacı, benlik saygısını 
en temel insan motivasyonlarından biri olarak gösteren psikoloğun 
ihtiyaçlarının A. Maslow’un hiyerarşisinde önemli bir rol oynar. Bu her iki 
ihtiyacı da karşılanmalıdır, böylece birey kendi kendini gerçekleştirmede 
geliştirilecek ve başarılı olacaktır 

 
 
Kaynaklar, referanslar ve kullanılabilirlik  
https://tr.wikipedia.org/wiki/Maslow_teorisi 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7c/Maslow%27un_ihtiyacla
r_piramidi.png 

 

Bilgisayar ve telefon temel kullanımı 
 
Teknolojinin toplumdaki artan önemi ile dijital okuryazarlık, yaşam boyu 
öğrenme için en değerli araç olarak tanınmaktadır. Ne anlama geliyor? 
Esasen, küresel bir toplumun vatandaşları olarak sosyal medya, teknoloji ve 
çevrimiçi kaynakların etkisi çok büyüktür. Çocuklar için internetli bir ev 
bilgisayarına erişim, üniversiteye devam etme olasılığını katlanarak 
arttırmaktadır. Yetişkinler için, sürekli gelişen teknoloji dünyası, başarılı 
olmalarına yardımcı olabilir veya onları geride tutabilir. 
Toplum son yıllarda değişti. Dijital alanda eğitime devam etmek giderek daha 
önemli hale geldi ve engelli kişilerin ebeveynleri / bakıcıları için, zaman, para 
ve enerji gibi bazı görevleri yapmak için harcanan yönlerde çok sayıda fayda 
ve daha fazla bağımsızlık sunma fırsatı önem verdikleri kişi / kişiler. 
 
 
 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Maslow_teorisi
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Kaynaklar, referanslar ve kullanılabilirlik  
http://vfu.bg/en/e-Learning/Computer-Basics--computer_basics2.pdf  
https://www.digitalunite.com/technology-guides/computer-basics 
https://www.apple.com/lae/accessibility/mac/learning-and-literacy/ 
https://www.microsoft.com/en-ca/accessibility/windows 
https://downloads.bbc.co.uk/connect/BBC_First_Click_Beginners_Guide.pdf  
 
Bilgisayar terimleri ve internet jargonu 
Teknoloji ile ilgili en yabancılaştırıcı şeylerden biri, onu tanımlamak için 
kullanılan dildir. Tüm havalı çocuklar konuşmayı konuşuyor gibi görünüyor ve 
kendimizi yanlış bir şey söyleyerek gergin bir şekilde hayal ettiğimiz için 
kulübe girmek neredeyse imkansız hissedebilir ... 
Hakkında sıralanan ve basit, anlaşılır tanımlamalar sağlayan en yaygın 
terimleri bir araya getirdik. 
 
Bilgisayar - hesaplamalar yapabilen ve bilgi depolayabilen bir elektronik 
makine. Bunları yapmak için, bir bilgisayar belirli görevler için farklı programlar 
kullanır. Örneğin, harfleri yazmak için bir kelime işlemci programı ve internette 
arama ve tarama için Web Tarayıcısı adı verilen bir programı vardır. 
Bilgisayarlar ayrıca farklı şekil ve boyutlarda olabilir; dizüstü bilgisayarlar, 
masaüstü bilgisayarlar ve tabletler, ancak hepsi aynı veya benzer görevleri 
gerçekleştirebilir. 
 
PC - 'PC' harfleri 'kişisel bilgisayar' anlamına gelir - yani, büyük bir ana 
bilgisayarın veya süper bilgisayarın aksine sıradan insanların kullanımı için 
tek bir masaya sığabilecek bir bilgisayar. Kısaltma teknik olarak böyle bir 
bilgisayara atıfta bulunmasına rağmen, Apple tarafından üretilen Macintosh 
makinelerinin aksine, genellikle Microsoft Windows işletim sistemini çalıştıran 
çok amaçlı makineler anlamına gelir. 
 
Mac - 'Mac' takma adı, 1984'ten beri Apple Inc. tarafından üretilen Macintosh 
bilgisayar serisini ifade eder.Apple, ilk modeliyle, sıradan insanların kullanımı 
kolay bilgisayarları yapma eğilimini başlatma ve herkesin bir bilgisayarı yararlı 
bulabileceği fikrini geliştirme konusunda büyük bir itibara sahip.Mac'ler 
özellikle grafik ve web tasarımcıları arasında popülerdir. Mac'lerin ana 
rakipleri Microsoft Windows işletim sistemini çalıştıran PC'lerdir (yani her şeyi 
çalıştıran arka plan yazılımı). 
 
Android - Google tarafından geliştirilen ve Windows'un PC'ler için bir işletim 
sistemi olduğu gibi akıllı telefonlar için bir işletim sistemi (OS). Telefonda 
sürekli çalışan, daha temel işlevlerini yöneten ve üzerinde çalışan 
uygulamaları destekleyen yazılımdır. Android'i çalıştıran yaklaşık 32.9 milyon 
telefon, 2010'un son çeyreğinde satıldı ve bu da onu dünyanın en popüler 
akıllı telefon platformu haline getirdi. Android'in dünya çapında pazar payı% 
75'tir. Android telefonlar, Apple'ın iPhone'u (kendi işletim sistemini kullanan 
iOS) en büyük rakiplerdir. 
 



 
 

 

Antivirüs - bilgisayar virüsleri, bilgisayarınıza zarar vermek veya güvenliğinizi 
tehlikeye düşürmek için tasarlanmış kötü amaçlı programlardır. İnterneti 
kullanmadan önce, bilgisayarınızın virüsten koruma yazılımı tarafından 
korunduğundan emin olmanız önemlidir. Bu olmadan, yanlışlıkla bir virüs 
indirmek oldukça kolaydır. Virüsten koruma yazılımı, herhangi bir virüsün 
saldırısını önleyerek veya virüsleri algılayıp kaldırarak bilgisayarınızı korur. 
Bazı antivirüs yazılımları internetten ücretsiz olarak indirilebilir - örneğin, AVG, 
Avast ve Windows Internet Security. Norton veya McAfee antivirüs yazılımı 
gibi diğer türlerin yıllık abonelikle ödenmesi gerekir. Olay yerinde yeni virüsler 
göründüğü için tüm antivirüs programları düzenli olarak güncellenmelidir. 
 
CAPTCHA - Web sitelerinde formları doldururken kopyalanacak ve 
yazacağınız bir kutu anlamsızlık, matematik toplamı veya bir dizi kelime fark 
etmiş olabilirsiniz. Buna "CAPTCHA" denir ve gerçek bir kişinin spam "robotu" 
yerine formu doldurduğundan emin olmanın bir yoludur. CAPTCHA, Comp 
Bilgisayarları ve İnsanları Ayrıştırmak için ‘Tamamen Otomatik Kamu Turing 
testi ’anlamına gelir. CAPTCHA kodları internet güvenlik dolandırıcılığına 
karşı koruma sağlamak için kullanılır. 
 
İndirme - İnternet'teki bir kaynaktan veri - müzik, metin, resim veya diğer 
bilgileri kopyalamak ve bilgisayarınıza kaydetmek. Genellikle bir bağlantıyı 
tıklamak ve talimatları takip etmek kadar basit bir işlem içerir. 

 
E-posta - elektronik posta, elektronik aygıtlar kullanan kişiler arasında mesaj 
alışverişi yöntemidir. Ray Tomlinson tarafından icat edilen e-posta ilk olarak 
1960'larda sınırlı kullanıma girdi ve 1970'lerin ortalarında artık e-posta olarak 
tanınan formu almıştı. E-posta, bugün temel olarak İnternet olan bilgisayar 
ağlarında çalışır. 
 
Facebook - muhtemelen sosyal ağ siteleri arasında en iyi bilinendir. 
Başlangıçta Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencilerin birbirlerini tanımasının bir 
yolu olarak 2004 yılında oluşturulan, şu anda her saniyede BEŞ yeni profil 
yaratılan aylık yaklaşık iki milyar kullanıcıya sahip! 13 yaşın üzerindeki herkes 
siteyi kullanabilir ve şu anda en eski kullanıcısı 107 yaşındadır. Birçok 
ebeveyn ve büyükanne ve büyükbaba bu siteyi dünyanın dört bir yanındaki 
torunlar ve aileyle temas halinde tutmak için kullanır. Kullanıcılar, kendileri 
hakkında istedikleri kadar bilgi paylaştıkları ücretsiz bir hesap oluştururlar. 
Profiller gerçek bir ad kullanılarak oluşturulabilir (ve bir takma ad içerebilir) ve 
genellikle bir fotoğraf eşlik eder. 

 
SSS - 'sık sorulan soru' için kısadır. SSS'ler genellikle web sitelerinde, belirli 
bir konuyla ilgili soruları ve cevapları listeleyen bir bölüm olarak bulunur; bu 
nedenle, yalnızca bir web sitesinde kalıcı olarak bulunmaları daha kolaydır. 
Başlangıçta web ile ilgili sorguları cevaplamak için tasarlandı, artık bahçe 
ipuçlarından mekaniğe kadar her konuda SSS bulabilirsiniz. 
 
 



 
 

 

Güvenlik duvarı - bilgisayarınız ile internetteki diğerleri arasında bir engel. 
Amacı, kötü niyetli kişilerin bilgisayarınızdaki bilgilere erişme veya bunları yok 
etme girişimlerini engellemektir. Geniş bandınız varsa, bilgisayarınız sürekli 
çevrimiçi olduğundan, insanlara (veya yıkıcı veya meraklı bilgisayar 
programlarına) saldırmaya çalışmak için bolca zaman verdiği için bir güvenlik 
duvarına sahip olmak özellikle önemlidir. Güvenlik duvarı yazılımdan, yani bir 
bilgisayar programından veya donanımdan oluşabilir. Yazılım güvenlik duvarı 
sahip olması gereken en önemlisidir. Ancak, bilgisayarınızın işletim sistemi 
Windows XP, Vista veya 7 ise, zaten yerleşik Windows güvenlik duvarına 
sahip olacaktır. Ve bugünlerde, geniş bant yönlendiricilerin çoğunda bir 
donanım güvenlik duvarı bulunmaktadır. Get Safe Online web sitesinde 
internet güvenliği hakkında çok daha fazla tavsiye var. 
 
Google - web siteleri, resimler, haritalar gibi çeşitli bilgileri bulmak için 
kullanılabilecek bir arama motorudur ve hatta sizi bütün sabah deli eden 
bulmaca ipucunun cevabıdır! 

 
Google Chrome - İnternet'ten indirilebilecek bir web tarayıcısı. Google arama 
motorunu oluşturan şirket tarafından oluşturulan bu hem kullanımı kolay hem 
de hızlı olacak şekilde tasarlanmıştır. 

 
Ana sayfa - bir web sitesinin ilk sayfası, içinde saklanan tüm bilgilere entry 
giriş noktası ’. Bir gazetenin ön sayfasına benzer, ancak bir ana sayfa mevcut 
içeriğin bir seçimine (veya bazı durumlarda hepsine) bağlantılar içerir. 

 
Link-Bağlantı-Köprü - Daha yaygın olarak 'bağlantı' olarak bilinen köprü, bir 
web sitesinde gezinmenize olanak tanır. Sizi tam anlamıyla başka bir web 
sayfasına veya ilgili bilgi kaynağına doğrudan bağlayan bir grafik veya metin 
parçasıdır. Köprüler genellikle, görüntülenen metnin geri kalanından ayırt 
etmek için bir şekilde altı çizilir, vurgulanır veya renklendirilir ve bu yeni 
sayfaya veya ek bilgilere erişmek için farenizle tıklamanıza olanak tanır. 

 
Klavye - bir masaüstü bilgisayarla etkileşim kurmak için en yaygın kullanılan 
cihazdır. Klavyede, basıldığında bilgisayara bilgi gönderen tuşlar bulunur. 
Bununla birlikte, dokunmatik ekran telefonlar, tabletler ve bazı dizüstü 
bilgisayarlar için en yaygın giriştir. En yaygın kullanılan klavye, satılan tüm 
klavyelerin kullandığı QWERTY düzenidir. Bu, geçen yüzyılda satılan çoğu 
daktilo ile aynı düzende. 

 
Kötü amaçlı yazılım - "kötü amaçlı yazılım" ın kısaltması ve "casus yazılım" 
gibi, bilgisayarınıza indirilen ve yazılım veya donanımda bozulmaya veya 
hasara neden olan yetkisiz programları tanımlayan bir terimdir. Bazen, kötü 
amaçlı yazılımlar bilgisayarınızın "kaynaklarını" (bellek gibi) kullanacak 
şekilde tasarlanmıştır ve diğer zamanlarda hoş olmayan bir deneyim yaratmak 
için tasarlanmıştır. Kötü amaçlı yazılımlar spam e-postalar yoluyla veya dosya 
paylaşım web siteleri gibi güvenilir olmayan web sitelerinden dosya indirirken 
yanlışlıkla indirilebilir. 



 
 

 

Modem (veya tam adını kullanmak için, bir 'modülatör-demodülatör') - 
dijital bilgileri bir bilgisayardan telefon hatları üzerinden iletilebilen ve daha 
sonra başka bir modem tarafından, alıcı ucunda, okunabilir bilgilere 
dönüştürebilen elektrik sinyallerine dönüştürür.  

 
Fare - öncelikle cihazı fiziksel olarak bir yüzey üzerinde hareket ettirerek 
kullanılan bir giriş cihazı. Bu, "imleç" adı verilen bir işaretçi sembolünün 
ekranda hareket etmesine neden olur. Diğer giriş, imleç monitördeki bir 
nesnenin üzerindeyken bir düğmeye basıldığında veya "tıklatıldığında" gelir. 
Tüm farelerin en az bir düğmesi vardır, en yaygın düzeni üçtür. 

 
Ağ (veya bilgisayar ağı) - bir evdeki veya iş yerindeki veya "sunucu" 
tarafından bağlanan ve yönetilen daha geniş bir alandaki bilgisayar ve 
cihazlardan oluşan bir koleksiyon - özel bir bilgisayar programı veya özel bir 
bilgisayardaki böyle bir program. Sunucu, ağdaki bilgisayarların yazıcılar, 
yazılım ve internet bağlantıları gibi bilgileri ve kaynakları paylaşmasına izin 
verir. Buna ek olarak, bir sunucu ağ içindeki kullanıcıların interneti 
kullanmadan e-posta yoluyla iletişim kurmalarını sağlar. 
 
Çevrimiçi - 'çevrimiçi' olmak, bilgisayarınızın veya taşınabilir aygıtınızın bir 
ağa, genellikle İnternet'e bağlı olduğu anlamına gelir. Bunun tersi 'çevrimdışı', 
yani bir bilgisayarın internet veya başka bir ağla bağlantısı kesilmiş demektir. 

 
Çevrimiçi topluluk - topluluk web siteleri genellikle kayıtlı kullanıcıların (ve 
bazı durumlarda 'misafirlerin') ileti gönderebileceği ve yanıtlayabileceği bir 
'forum' kurulumuna dayanır. İnternet, doğumundan itibaren insanları bir araya 
getirmek için kullanılmıştır. 

 
E-dolandırıcılık - bireyleri, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel bilgileri 
ortaya çıkarmaya teşvik etmek için saygın şirketlerden olduğu iddia edilen e-
postaları göndermenin hileli uygulaması. 

 
Açılır pencere veya açılır pencere - tarayıcınızın üstünde tam anlamıyla 
açılan veya otomatik olarak açılan küçük bir ekrandır. Bu, bir web sitesinde 
olduğunuzda ve bir şeyin üzerine fareyle geldiğinizde olabilir veya web sitesi 
mevcut olduğunuzu algılayıp pop-up'ı açabiliyor olabilir. Genellikle pencerenin 
sağ üst köşesinde bulunan küçük bir çarpı işareti tıklanarak kapatılabilir. Pop-
up'lar genellikle bir çevrimiçi reklamcılık biçimidir. Bazen meşru şirketler 
tarafından yayınlanırlar, ancak sıklıkla 'kimlik avı' keşiflerinin, kişisel veya 
finansal ayrıntılarınızı almak için hileli planların bir parçasıdırlar, bu nedenle 
dikkatli olmak önemlidir. Bununla birlikte, tüm pop-up'lar kötü değildir. Bazen 
bir web sitesinin önemli bir özelliği olabilir ve size daha fazla bilgi veya talimat 
sağlarlar. 
 
 
 
 



 
 

 

Yönlendirici - veri trafiğini belirli rotalar boyunca yönlendiren bir cihaz. 
Yönlendirici, bilgisayarınız ve ağ sunucusu arasında e-posta ve web 
sayfalarının içeriği gibi bilgileri gönderir. Ayrıca ağları birbirine bağlar ve 
aralarında bir 'ağ geçidinde' filtre uygulayarak bilgileri her bilgisayara özgü 
doğru IP adresine yönlendirir. Yönlendirici ayrıca, tek bilgisayarları veya tüm 
ağları internete bağlı tutan cihazdır. Bir yönlendirici bilgisayarınıza kablolarla 
(veya kablolarla) bağlanabilir. Bununla birlikte, bu günlerde daha yaygın 
olarak, yönlendiriciler 'kablosuzdur', birkaç kablosuz özellikli cihazın herhangi 
bir anda internete erişmesine ve kullanıcıların cihazları yönlendirici menzilinin 
çeşitli yerlerinde kullanmasına olanak tanır. 
 
Arama motoru - İnternette depolanan büyük veri kitlesi içinde belirli bilgileri 
bulmanızı sağlar. Genellikle özel bir web sitesidir, ancak elde taşınan bir 
cihazda bir 'uygulama' biçiminde olabilir veya bir web sitesinde hemen hemen 
her şey olabilir bir 'arama penceresi' olabilir. Google gibi bir arama motorunun 
ana sayfasındaki kutuya kelimeler yazıp Ara'yı tıkladığınızda, arama 
terimleriyle ('anahtar kelimeler' olarak da bilinir) ilgili sonuçları (yani, web 
sayfalarına bağlantılar) içeren bir sayfa görüntülenir ) girdiniz. Genellikle 
"isabetler" olarak bilinen bu sonuçlar genellikle girilen terimlerle alaka 
düzeyine göre listelenir. Bazı arama motorları, önceki arama etkinliğinize göre 
hazırlanmış sonuçları bile görüntüler. 
 
Web sitesi veya 'site' - birbirleriyle ilişkili olan ve aynı internet alanında 
(örneğin, digitalunite.com) oturan bir web sayfaları topluluğudur. Ana veya ilk 
sayfa "ana sayfa" olarak bilinir ve burada web sitesinde bulunan diğer tüm "alt 
sayfalara" köprüler (veya "bağlantılar") bulabilirsiniz. Bu bağlantılar genellikle 
vurgulanır veya bir şekilde ayırt edilir, böylece sitenin başka bir bölümüne 
ulaşmak için üzerlerine tıklayabilirsiniz. 

 
Sosyal ağ - diğer insanlarla iletişim kurmak için Facebook gibi çevrimiçi 
sosyal ağların kullanımı. Sosyal ağlar, blogları ve metin ve fikirleri 
paylaşmanın diğer yollarını, katılabileceğiniz grupları, özel mesajlaşmayı, 
sohbet özelliğini ve dosya veya fotoğraf paylaşım işlevlerini içerebilir. 
Facebook gibi çevrimiçi sosyal ağ siteleri, bireylerin dünyanın neresinde 
olurlarsa olsunlar birbirleriyle iletişim kurmalarına olanak tanır. Ayrıca, benzer 
ilgi alanlarına veya ilişkilere sahip insanlarla bağlantı kurmanıza ve web 
siteleri, fotoğraflar, beğeniler ve beğenmeme dahil şeyler paylaşmanıza izin 
verir. Sosyal ağ sitesindeki her kullanıcının bir profil sayfası olur ve genellikle 
insanların görmesine izin verdikleri şeyler üzerinde bir miktar kontrole sahip 
olur. Bazıları herkesle paylaşırken, diğerleri gizlilik ayarlarından yararlanır ve 
yalnızca kendileri tarafından bilinenlere erişim sağlar. 
 
URL - esasen bir web sitesi adresi olan "tekdüze kaynak bulucu" nun 
kısaltmasıdır. Örneğin, Digital Unite için URL www.digitalunite.com'dur. 
URL'ler bazen 'tekdüzen kaynak tanımlayıcısı' için kısa olan URI'ler olarak da 
bilinir. 
 



 
 

 

Casus yazılım - kullanıcının bilgisi veya rızası olmadan yazılımın yüklenmesi 
yoluyla bir bilgisayardaki etkinlikleri (internette sörf alışkanlıkları ve tarayıcı 
etkinliği gibi) izleyen yetkisiz programları tanımlamak için kullanılan genel bir 
terimdir. Bazen zararsız olsa da, casus yazılımlar çoğunlukla kötü amaçlıdır. 
Casus yazılım programları, bilgisayar etkinliğini izlemenin ötesinde, çeşitli 
kişisel bilgiler toplayabilir ve kullanıcı denetimini engelleyebilir veya bilgisayar 
ayarlarını değiştirebilir. 
 
Twitter - dünyanın her yerinden insanların kendilerine olan haber, olay ve 
olaylar hakkında yorum yapmalarına izin veren bir sosyal ağ sitesi. 'Mikroblog' 
olarak bilinen bu yorumlar - 'tweet'ler' 140 karakterden uzun olmamak üzere 
çok kısa olmalıdır. 

 
Yükleme - fotoğraflar veya belgeler gibi dijital dosyaları bilgisayarınızdan 
taşıma ve merkezi bir sunucuya yerleştirme, böylece başkalarının bunları 
alabilmesi veya başkalarının görebilmesi için bir web sitesine yerleştirme 
işlemi. Örneğin, dijital kameranızdaki fotoğrafları bilgisayarınıza kaydedebilir 
ve arkadaşlarınızın ve ailenizin görmesine izin verebileceğiniz Facebook gibi 
bir sosyal ağa yükleyebilirsiniz. 
 
Virüs - bilgisayarlar ve internet ile ilgili virüsler hakkında konuştuğumuzda, 
kendisinin bir kopyasını oluşturabilen ve diğer bağlı bilgisayarlara yayılabilen 
bir program kastediyoruz. Adını aldığı viral hastalıklara çok benzer: bir kişinin 
'bulaşıcı' bir virüsü vardır, viral hücreler çoğalır ve virüs, orijinal kişinin 
ailesinin, arkadaşlarının veya iş arkadaşlarının yakın temas yoluyla diğer 
üyelerine yayılır. Bilgisayarlarda virüs, ağ dosya sistemi veya e-posta gibi 
paylaşılan bir alandaki dosyalara bulaşarak, internetten veya USB çubuğu, 
disket, CD veya DVD gibi çıkarılabilir bir ortamdan bulaşarak yayılır. 

 
Web - ya da 'World Wide Web', basit bir ifadeyle, internet üzerinden 
erişilebilen birbirine bağlı belgeler veya web sayfaları sistemidir. Bir web 
tarayıcısı kullanarak, bu belgelere erişebilir ve ardından ‘köprüler’ olarak 
bilinen vurgulanmış metin parçalarına tıklayarak bu belgeler arasında 
gezinebilirsiniz. Açıklığa kavuşturmak için: İnternet, internetin bir parçasıdır. 
Genellikle değiştirilebilir terimler olarak kabul edilirler, ancak durum böyle 
değildir. 

 
Web tarayıcı - bilgisayarınızdaki, internetteki web sitelerine erişmenizi 
sağlayan bir program. Web, HTML (HyperText Markup Language) adlı bir 
bilgisayar dilinde yazılmıştır. Tarayıcılar bunu kolayca okuyabilmemiz için 
çevirir. Kullanabileceğiniz birçok tarayıcı var: 
Internet Explorer (Microsoft), Safari (Apple), Firefox (Mozilla), Chrome 
(Google). Bir Windows PC kullanıyorsanız, makineniz muhtemelen tarayıcı 
Internet Explorer ile birlikte geldi. Apple Mac kullanıyorsanız, size Safari 
verilir. Hangi tarayıcıyı kullanırsanız kullanın, hepsinin aşağı yukarı aynı işi 
yaptığını göreceksiniz. 
 



 
 

 

Web kamerası - "web kamerası" nın kısaltması - bir bilgisayara bağlı bir dijital 

kameradır. İnternet aracılığıyla nerede olursa olsun başka bir yere canlı 

resimler gönderebilir. Masaüstü bilgisayar ekranlarının ve dizüstü 

bilgisayarlarının çoğunda yerleşik bir kamera ve mikrofon bulunur, ancak 

sizinkinde yer almıyorsa istediğiniz zaman ayrı bir web kamerası 

ekleyebilirsiniz. Çeşitli türleri vardır. Bazıları USB bağlantı noktaları üzerinden 

bilgisayarlara takılı, bazıları ise kablosuz (wifi). 

Web sayfası - İnternet'e bir tarayıcı aracılığıyla eriştiğinizde ekranınızda 

gördükleriniz. İnternette diğer ilgili sayfalara veya bilgi kaynaklarına köprülerle 

bağlanan milyarlarca web sayfası vardır. Web sayfalarına, tıklamanız için 

alakalı vurgulanan bağlantılar oluşturacak bir arama motoruna terimler girerek 

erişilebilir. Böyle bir bağlantıya tıkladığınızda, sayfanın daha sonra bilgisayar 

ekranında görüntülenmesi gerekir. 

WiFi - modemler internete bağlanır. 'Neden-fy' olarak telaffuz edilen Wifi, 

kablo kullanmadan bir modeme bağlanmanızı sağlar. Radyo veya 

televizyonunuzun yaptığı gibi düşük güçlü radyo dalgalarını kullanır. Bu, radyo 

dalgaları modeme erişebildiği ve ona bağlanmanıza izin verdiği sürece, 

dizüstü bilgisayarınızı veya diğer internet özellikli cihazlarınızı bir binanın 

herhangi bir yerinde ekstra kablo veya telefon hattı kurmanıza gerek 

kalmadan kullanabileceğiniz anlamına gelir. birden fazla bilgisayarın, dizüstü 

bilgisayarın, yazıcının ve benzerinin aynı anda bağlanmasına olanak tanır ve 

temel olarak evinizdeki veya ofisinizdeki tüm cihazlar arasında bir ağ 

oluşturur. WiFi, kütüphaneler ve kafeler gibi halka açık yerlerde giderek daha 

fazla bulunur ve bu da hareket halindeyken internete kolayca erişmenizi 

sağlar, genellikle ücretsizdir. 

Wikipedia - çevrimiçi ansiklopedi Wikipedia, 270'den fazla dilde milyonlarca 

makaleden oluşmaktadır. Adı, işbirlikçi web siteleri ve 'ansiklopedi' sağlayan 

bir tür teknolojiyi göstermek için yavaş yavaş benimsenen 'hızlı' anlamına 

gelen Hawaii dilinde wiki kelimesinden geliyor. Wikipedia ile ilgili makaleler, 

tüm dünyada on binlerce gönüllü katılımcı tarafından yazılmıştır. Buna ek 

olarak, yüz binlerce kayıtlı ziyaretçi içerikte günlük düzenlemeler yapar. Sonuç 

olarak Wikipedia, çok çeşitli konularda devasa bir çevrimiçi bilgi kaynağıdır. 

Windows - bir bilgisayarı (kişisel bilgisayar) kontrol eden işletim sistemi (OS) 

olarak bilinen bir program koleksiyonu. İlk olarak Microsoft tarafından Kasım 

1985'te üretildi, çünkü bilgisayar belleği büyüdükçe, işlem çipleri daha hızlı ve 

tabii ki internet icat edildiğinden beri sık sık güncellendi. Windows öncesinde 

PC'ler bir dizi metin komutuyla çalıştırıldı. 

 



 
 

 

Evde Kullanabileceğiniz Bazı Uygulamalar 

KİMSİN? 

Kimsin? Gerçekten, sen kimsin? Gerçek benliğiniz nedir? Bir kalem alın ve bu 

soruyu en az 30 kez cevaplayın! Kendinize karşı dürüst olun, sabırlı olun ve 

her yönünüzü kucaklamak için açık olun! Bir noktada durmak istiyorsanız, 

hakkınızda 30 ifade alana kadar kendinizi zorlamaya devam edin! 

 

Çalışmanızı bitirdikten sonra not defterinize geri dönün ve aşağıdaki soruları 

değerlendirin: 

- Kendinizi tarif ederken kendinizi nasıl hissettiniz? 

- Kendiniz hakkında neler öğrendiniz? 

- Bu uygulamanın size faydası neydi? 

Kaynaklar, referanslar ve kullanılabilirlik 

 www.salto-youth.net 

 

 

 

YASTIK ANTRENMANI 
 
Yeni başlayanlar için, konsantrasyonu tek bir öğede toplamak için yastık 
kullanılması önerilir. Ancak ekstra ağırlık eklemek istiyorsanız, yastığın yerine 
gidebilecek bir kitap veya bir şey bulun. Kilo eklemek işleri daha da ileri 
götürecektir. 
 
 
Yastık Basma: 

Seviyeler 3,4,5 

Dirsekler bükülmüş olarak yastığı 

göğsünüzün önünde tutun. 

Yastığı başınızın üstünde kaldırın ve 

geri indirin. 

Egzersizi her sette 20 kez tekrarlayın, 

yavaşça yukarı doğru ve tekrar 

yavaşça aşağıya doğru ilerleyin. 

Seviyeler 1,2 

Düz otururken, asistanınızın yastığı 

kavramanıza ve yastık presinde size 

yardımcı olmasını sağlayın. 

Rahat olduğu kadar çok yapın. 

 

http://www.salto-youth.net/


 
 

 

Yastık Çömelme: 

Seviyeler 3,4,5 

Yastığı başınızın arkasında tutun. 

Ayaklarınızı omuzlarınızla hizalanacak 

şekilde birbirinden uzak tutun. 

Kafanızı düz tutun. 

Dizlerinizi bükün ve sandalyede 

oturuyormuş gibi aşağı inin. 

Vücudunuzu düzleştirin, kalçalarınızı 

öne doğru itin, kalçalarınızı sıkıyormuş 

gibi geri gelin. 

Bu işlemi her set için 10 kez 

tekrarlayın. 

Seviyeler 1,2 

Sırt üstü düz bir şekilde uzanırken, 

hareket aralığınızı genişletmek için 

yardımcınızdan yardım isteyin.  

Dizlerinizi 90 derecelik bir açıda 

olacak şekilde bacaklarınızı almasını 

sağlayın ve her iki bacağınızı 

yavaşça vücudunuza doğru itin.  

Bu işlemi 10-12 kez veya rahat 

olduğunuz kadar tekrarlayın. 

 

Yastık Savaşları: 

Seviyeler 3,4,5 

Yastığı tutarak düz durmaya başlayın. 

Yastığı sağ tarafınıza getirip çıkarın. 

Yastığı sola çevirin. (Bir beysbol 

sopasını salladığınızı hayal edin) 

Şimdi kendinize meydan okuyun ve 

karşı tarafı deneyin.  

Her sette her bir taraf için 20 kez 

yapın. 

Seviyeler 1,2 

Düz bir şekilde oturduğunuzda, 

asistanınızın yastığı kavramanıza 

yardımcı olmasını sağlayın ve 

yavaşça başlangıç pozisyonunuzun 

karşı tarafına vurun.  

Bu vücudunuzu esnetiyor ve geri 

çekiliyor.  

Her iki tarafta da 20 kez veya rahat 

olduğunuz kadar tekrarlayın. 

 

Kaynaklar, referanslar ve kullanılabilirlik 

https://www.nj.gov/humanservices/dds/documents/fitnessguide16.pdf  
(Sayfa 14-15) 
 
 

 

 

 

https://www.nj.gov/humanservices/dds/documents/fitnessguide16.pdf


 
 

 

MEDİTASYON VE SOLUNUM EGZERSİZLERİ 

Meditasyon ve nefes egzersizleri, birçok insanın rahatlamasına izin vererek 

daha aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmasına yardımcı olur. 

Meditasyonun önemli bir parçası nefes almaktır. Daha dolgun ve daha uzun 

derin nefesler almak, zihnimizi, akciğerlerimizi ve diyaframımızı, derin nefes 

almamıza yardımcı olan akciğerlerimizin altındaki kasları gerçekten açar ve 

sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Zihni, bedeni ve ruhu sakinleştirmeye 

yardımcı olan kesin bir nefes tekniğine eşit nefes denir. Stresi azaltmak, 

sinirlerinizi yatıştırmak ve odağı artırmak için mükemmeldir ve her yerde ve 

her zaman yapılabilir. İnsanlar yaşamda bu önemli adımı atlarlar. Birçoğumuz 

bilinçaltında nefes alıyoruz ve nadiren bunu düşünüyoruz. Bununla birlikte, 

bunu düşünmek ve her gün kısa bir süre için yapmak, derin nefes almada yeni 

alışkanlıklar oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bunu günde on ila otuz dakika 

boyunca yapmayı deneyin. 

Nefes almaya dayalı meditasyona doğrudan giriş: 

1. Önce sessiz bir yer arayın: Özellikle yeni başlayanlar için, çok fazla dış 
dikkat dağılması olmayan bir alanda meditasyon yapmak faydalıdır - zihniniz 
kendi başına bol miktarda dikkat dağıtıcı üretecektir! İç mekanda daha az 
dikkat dağıtıcı şey olduğunu veya açık havada dışarıda olmayı takdir 
edebilirsiniz. 

2. Rahat bir koltuk bulun: Fiziksel olarak mümkün olduğunca meditasyon 
için dik oturmalısınız. Bir sandalyeye ya da mindere oturmak önemli değil. 
Seçtiğiniz koltuğun, tüm seans boyunca nefes meditasyon uygulamanızı 
destekleyecek kadar rahat olduğundan emin olun. Bir sandalyedeyseniz, her 
iki ayağınız yere düz basacak şekilde ya da bir paspas ile düz bir şekilde 
oturun; istenirse sırtınızı desteklemek için bir yastık kullanabilirsiniz. 

3. Nefes döngülerinizi sayın:Rahatça düz bir şekilde oturduktan ve 
olabildiğince çok dış dikkati dağıtan şeyleri ortadan kaldırdıktan sonra, nefes 
alırken ve nefes verirken dikkatinizi nefesinize odaklayın. Nefesinizi 
değiştirmeye veya zaman ayarlamaya çalışmayın; sadece nefesinizin 
gelmesine ve doğal ritmine gitmesine izin verin. Solunumu zorlamak veya 
değiştirmek yerine her seferinde bir nefes almak için elinizden gelenin en 
iyisini yaptığınız için “doğru” veya “yanlış” veya “uygun” solunum teknikleri 
yoktur. Dikkat dağıtan bir düşünceyi her gördüğünüzde, bunun farkında olun 
ve dikkatinizi nefesinize geri getirin. Boğmaca sesi çıkararak ağzınızdan 
tamamen nefes vererek 4-7-8 şeklinde uygulayabilirsiniz.  
 

 

 



 
 

 

• Ağzınızı kapatın ve burnunuzdan dört kez zihinsel olarak sessizce nefes 
alın. 
• Nefesinizi yedi kez tutun. 
• Ağzınızdan tamamen nefes verin ve sekize kadar sayın. 
• Bu bir nefes. Şimdi tekrar nefes alın ve toplam dört nefes için döngüyü üç 
kez daha tekrarlayın. 

4. Nefeslerinizi izleyin: Bir süre sayıldıktan sonra, isterseniz tekniğinizi 
rahatlatabilir ve sadece nefeslerinizi izleyebilirsiniz. Hem nefes alışınızı hem 
de nefes verişinizi izleyebilseniz de, bu noktada gerçekten sadece nefese 
odaklanmanız gerekir. Ekshalasyonun bir rahatlama ve bırakma kalitesi 
vardır, ancak solumaya konsantre olmak daha çok içeri çekip tutmak gibi 
hissedebilir. Nefes verişinizin ferahlığına odaklanarak, doğal olarak ferah zihin 
kalitesine uyum sağlayabilirsiniz. Dikkatinizin dağıldığını fark ederseniz, 
dikkatinizi bir sonraki nefes verişinize geri döndürebilir veya solunum 
döngülerini saymaya geri dönebilirsiniz. 

5. Vücudunuza dikkat edin: Nefes meditasyonu yaparken kaslarınızın ve 
farklı vücut parçalarınızın nasıl hissettiğinin farkında olup olmadığınızı görün. 
Kaslarınızın nasıl genişlediğini hissedin, diyaframınız değişir ve nefes alırken 
vücudunuz hafifçe hareket eder. Fiziksel duyumlara dikkat etmek, nefesi 
izlemek için ideal bir tamamlayıcıdır. 

6. Gezici düşüncelerle çalışın: Bu muhtemelen meditasyonun en önemli ve 

yanlış anlaşılmış kısmıdır. Amaç düşüncelerden kurtulmak değil, nazik bir 

farkındalıkla onlardan haberdar olmaktır. 

Kaynaklar, referanslar ve kullanılabilirlik   

https://mindworks.org/blog/breathing-techniques-meditation/ 

 
Benlik Saygısı Günlüğü 
Benlik saygısı istikrarlı değildir. Düştüğü gibi büyüyedebilir. Benlik saygınızı 

artırmak için günlük olarak yapabileceğiniz bir egzersiz takvimini kayıt altına 

alınız. Gurur, memnuniyet, cesaret anlarına her gün odaklanarak ve 

kaydederek, kendinize küçük ve büyük başarılara odaklanmaya ve 

hedeflerine ulaşmaya çabalarsınız. Bu uygulamayı günlük bir alışkanlık haline 

getirmek için 21 gün üst üste yapmalısınız. 

Haftalık planlayıcının birkaç kopyasını alın. Her gece bugün kendinizi iyi 

hissettiğiniz şeyleri, gurur duyduğunuz, tatmin olduğunuz, olumlu bir deneyim 

yaşadığınız, sizi memnun eden, ilginizi çeken bir şey kaydedin. Ayrıca 

gelecekte yapmak ve başarılı olmak istediğiniz şeyler için 'yapılacaklar' kutusu 

önerilerini kaydedin. 

 

https://mindworks.org/blog/breathing-techniques-meditation/


 
 

 

 

 

Kaynaklar, referanslar ve kullanılabilirlik   

https://padtastic.com.au/products/brilliant-blocks-weekly-planner 

https://padtastic.com.au/products/brilliant-blocks-weekly-planner

