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Özel Sayı

Oyun Terapileri Derneği

Yönetim Kurulu
Kaleminden…
Derneğimizin ilk e-bülteni, özel sayı olarak sizlerle
buluşuyor. Bu özel sayının konusunu bugüne kadar
yaptığımız çalışmalara ayırmaya karar verdik ve
yaptığımız çalışmaları bir kez daha hatırlamak istedik.
2012 yılında bir grup ruh sağlığı çalışanı olarak
derneğimizi kurmaya karar verdiğimizde amacımız;
çocuk–ergen ve yetişkinlerde psikolojik, fiziksel, sosyal,
duygusal gelişim için terapötik bir araç olarak kullanılan
“oyun terapilerinin”, “sanat psikoterapi yöntemlerinin” ve
“psikodrama’nın” ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi,
toplumun yararına kullanılarak yaygınlaştırılması ve
koruyucu önleyici ruh sağlığı çalışmaları üretebilmekti.
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Bu amaçlar doğrultusunda 2012 yılında koruyucu ruh sağlığı çalışmaları başlığında
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Beşiktaş Rehberlik ve Araştırma Merkezi ortaklığıyla
“Şimdi Okullu Olduk” projesi ile çalışmalarımıza başladık. Şimdi Okullu Olduk Projesi
ile beş buçuk yaşında okula başlayan birinci sınıf öğrencilerinin velileri ile grup
çalışmaları gerçekleştirdik.
2013 yılında “Oyuncağı olmayan, oyun oynayamayan çocuğun çocukluğu yarım,
hayalleri eksik kalır” inancı ile Oyuncak Kardeşim Projesi’ ni hayata geçirdik.
2013-2014 yıllarında ruh sağlığı alanında çalışan meslektaşlarımızın ihtiyaçları
doğrultusunda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programları
ortaklığı ile Çocuk ve Yetişkin Psikoterapileri Sempozyumlarını gerçekleştirdik.
Meslektaşlarımızı alanlarında yetkin ve çok değerli hocalarımızla buluşturduk.
2014 yılında Psikodramatist ve Eğitici Eğitmeni Rebeca Walters’ı misafir ettik ve
kendisi ile üç gün boyunca oyun ve psikodrama üzerine çalıştık.
Tüm bunların yanı sıra kuruluşumuzdan bu yana düzenli aralıklar ile Oyun Terapisi
eğitimleri açtık ve ülkemizde oyun terapilerinin klinik çalışmalarda yaygınlaşması için
çabalarımızı sürdürmeye devam ettik.
2014 yılında oyun terapisinde temel aşama eğitimlerinin yanı sıra derneğimizin
kurulmasında da katkısı büyük olan, Oyun Terapisti Rebeca Chow eğitmenliğinde
oyun terapisinde farklı terapotik yaklaşımları öğrendik.
Gelecek planlarımız…
2015 yılından itibaren, yılda iki kez e- dergi ile hem çalışmalarımızı hemde alana katkı
sağlayacağını düşündüğümüz yazıları sizler ile paylaşmayı umuyoruz.
Derneğimizden beklentilerinizi, isteklerinizi bizlerle paylaşabilir, 2015 yılında
gerçekleştirmeyi planladığımız projelerde bizlere katılabilirsiniz.
2015 yılının sağlıklı, mutlu, başarılı ve verimli geçmesi dileğiyle,

Oyun Terapileri Derneği,
Yönetim Kurulu
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Neler
Yaptık?
Ekim 2012

“Şimdi Okullu Olduk” Projesi

Şimdi Okullu Olduk projesi 60-84 ay aralığında yer alan
öğrencilerin, ilkokula uyum süreçlerinin kolaylaştırılmasına ve
öğrenci velilerinin güçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla
geliştirilmiştirdir. Proje ortağımız Beşiktaş Rehberlik ve
Araştırma Merkezi ortaklığı ile Beşiktaş ilçesinde yer alan
ilköğretim okullarında uygulanmıştır.
Proje hedefleri doğrultusunda Beşiktaş ilçesinde yer alan
ilkokulların rehber öğretmenlerine uzmanlarımız tarafından
drama ve grup psikoterapileri tekniklerinin kullanıldığı
uygulamalı bir eğitici eğitimi verilmiştir. Ailelerin ilkokula uyum
konusunda bilinçlenmesine yönelik hazırlanan eğitim içeriği
rehber öğretmenler tarafından ailelere uygulanmış ve birçok
okulda veliler uygulamalı eğitime katılım sağlamıştır.
Şimdi Okullu Olduk Projesi derneğimizin ilk saha projesi olma
özelliğini taşımaktadır. Uzmanlarımız benzer saha projeleri ile
aile ve çocukların yaşam kalitelerinin, iyilik halinin artmasına
yönelik çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.
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Ocak 2013

Çocuk Psikoterapileri Sempozyumu
Derneğimizin ilk bilimsel çalışması Çocuk Psikoterapileri Sempozyumu,
Oyun Terapileri Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji YL
Programları ortaklığı ile 12-13 Ocak 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum süresince çocuk çalışmalarına ilgi duyan meslektaşlarımız
çocuk psikoterapisinde alanında uzman hocalarımızı dinleme ve mesleki
yaklaşımlarını gözden geçirme şansı yakalamışlardır.
Sempozyum süresince, Prof. Dr. Bahar Gökler ''Çocuk Psikodraması'', Dr.
Zerrin Topçu Bilgen ''Çocuk Psikiyatrisinde; Farmokoterapi mi,
Psikoterapi mi ? '', Doç. Dr. Serap Özer '' Çocuk Psikoterapisinde Bilişsel
Davranışçı Yaklaşım '', Yrd. Doç. Dr. Elif Akdağ Göçek '' Oyun Terapisi'',
Dr. Saltuk Dönmez ''Çocuk Psikoterapisinde Psikanaliz/Psikanalitik
Yaklaşım '' başlıklarıyla bilgi aktarımında bulunmuşlardır.
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Yetişkin Psikoterapileri
Sempozyumu
Derneğimizin ikinci bilimsel çalışması Yetişkin Psikoterapileri
Sempozyumu, Oyun Terapileri Derneği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi
Klinik Psikoloji YL Programları ortaklığı ile 8-9 Mart 2014 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum süresince Psikolog Dr. Çağla Gülol '' Bilişsel Davranışçı
Terapi '', Psikolog Dr. Feza Balkaya '' Gestalt Terapi '', Prof. Dr.
Kadir Özer '' Bilişsel Varoluş Terapi Modeli '', Yrd. Doç. Dr. Murat
Paker '' İlişkisel Psikanalitik Psikoterapi '', Uzm. Psk. Neşe Karabekir
'' Psikodrama '', Dr. Nurhan Eren '' Sanat Terapisi '', Psikanalist
Yavuz Erten ''Çağdas Psikanalitik Psikoterapide Kuramsal ve
Teknik Eksenler '' ve Yrd. Doc. Dr. Zeynep Çatay '' Dans ve Hareket
Terapisi '' başlıklarıyla bilgi aktarımında bulunmuşlardır.
Desteklerini esirgemeyen ve konuşmacı olarak sempozyumlarımıza
katılan değerli hocalarımıza bültenimiz aracılığı ile tekrar teşekkür
ederiz.
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Eylül 2014

Rebecca Walters, Oyun ve Psikodrama
Dolu Üç Gün
Oyun Terapileri Derneği ve İstanbul Psikodrama Derneği ortaklığı ile 5-7 Eylül 2014
tarihinde Hudson Valley Psikodrama Ensitütüsü kurucusu-direktörü, Westchester,
NY’de bulunan Four Winds Psikiyatri hastanesi çocuk-ergen servisi direktörü Rebecca
Walters’ı ağırladık. Rebecca Walters New York’ta yaşamakta, grup terapisti, sanat
terapisti ve ruh sağlığı danışmanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Amerikan
Grup Psikoterapileri ve Psikodrama Derneği üyesidir.

Rebecca Walters atölye kapsamında katılımcılar ile çocuk psikoterapisinde
“sosyodrama”, “psikodrama” ve “spontanite” tiyatrosunun kullanımına yönelik bilgi
aktarımında bulundu. Kendi klinik deneyimlerinden örnekler ile atölye çalışmasını
zenginleştirdi. “Define Avı”, “Huysuz Billy Keçiler”, “Uydurma Öyküler”, “Süper
Kahramanlar” ismini verdiği teknikleri katılımcıların deneyimlemesini sağlayarak
aktardı. “Boş Sandalye”, “Eşleme”, “Role Girme” gibi psikodrama tekniklerinin
kullanımına örnekler vererek katılımcıların psikodrama yöntemleri ile yakından
tanışmasına aracılık etti.

Kendisini 2015 yazında gerçekleştirmeyi planladığımız uluslar arası katılıma açık yaz
okulu projemizde yeniden buluşmak üzere New York’a yolculadık.
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Oyuncak Kardeşim
Oyuncak Kardeşim Projesi “Oyuncağı olmayan, oyun oynayamayan
çocuğun çocukluğu yarım, hayalleri eksik kalır” ilkesinden hareket
ile Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan “çocukların iyilik haline
katkı” ve “oyuncağı olmayan okullara oyuncak” sağlamak amacıyla
geliştirilmiştir. Proje kampanyasına destek sağlayan, kendisine
“oyuncak kardeşi” edinmek isteyen çok sayıda çocuk ve onları
destekleyen ailelerin katkıları ile devam ettirilmektedir. Oyuncak
toplama kampanyası devam ederken Türkiye’nin farklı
noktalarından okullarla iletişime geçilmiştir. Derneğimize ulaştırılan,
özenle seçilmiş ve paylaşılmayı bekleyen ilk oyuncaklar Ağrı Şehit
Polis Yalçın Demir Anaokulu’na ulaştırılmıştır.

Sırada projemize heyecanla katılan ve oyuncaklarını bekleyen farklı
şehirlerden yeni okullar var. Bize eşlik eden, paylaşmayı seven,
oyuncak kardeşlerini mutlu eden tüm çocuklara teşekkür ederiz…
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Oyun Terapisi Eğitimi
Oyun Terapileri Derneği kuruluşundan bugüne kadar belirli aralıklar
ile temel ve ileri düzeylerde oyun terapisi eğitimleri düzenlemektedir.
Oyun Terapisi eğitimlerinde amaç; katılımcıların oyun terapisi ile
ilgili teorik bilgi ve becerileri kazanmaları, terapötik araç olarak
oyun terapisi yöntemlerini kullanabilmeleri ve çocuk ile ilişki
kurabilme ile ilgili temel becerileri geliştirebilmeleridir.

Eğitim sürecinde katılımcılara oyun terapisinin terapotik bir araç
olarak kullanılması hakkında temel bilgiler ve kuramsal yaklaşımlar
aktarılmakta, uygulama becerilerini geliştirmek amacıyla çeşitli
çalışmalara yer verilmektedir.

2015 yılının ilk yarısında ileri seviye oyun terapisi teknikleri ile
çalışmalarımız devam edecektir.
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Rebeca Chow’dan…
A few years ago when Birgul and I met for the first time to
share our experiences as therapist and implement the use of
play therapy with her clients, I had no idea the big plan she had
for play therapy in Turkey. I am so honored to be able to
participate with you in the celebration of Turkey APT.
As a Play Therapist I have seen the many benefits of using play
as a medium to help children, adolescents, adults and families
who are experiencing difficulties in the present due to life
experiences or traumas in their past. I truly believe that having
the opportunity for this type of training in Turkey will enrich
the play therapy community and it will enhance the therapist’s
self-awareness by providing a new framework to work with
clients.
RebecaChow, LPC, LCPC, RPT/S

Birkaç yıl önce Birgül ile bir terapist olarak
deneyimlerimizi paylaşmak ve onun danışanlarına
oyun terapisini uygulamak üzere tanıştığımızda,
Birgül’ün Türkiye’de oyun terapisiyle ilgili büyük
planından haberdar değildim. Türkiye’deki Oyun
Terapileri Derneği’nin düzenlediği çalışmalarda
size katılıyor olmaktan onur duyuyorum. Bir oyun
terapisti olarak, geçmişte yaşadıkları deneyimler
ve travmalar yüzünden bugün zorluk yaşayan
çocuklar, ergenler, yetişkinler ve ailelerle oyunu
bir araç olarak kullanmanın çok faydasını
gördüm. Türkiye’de böyle bir eğitim fırsatının hem
oyun terapisi topluluğunu zenginleştireceğine hem
de danışanlarıyla çalışmalarında terapistlere yeni
bir çerçeve sağlayacağına inanıyorum.

Düzenleme Kurulu
Birgül Emiroğlu Bakay
İnanç Sümbüloğlu
Eylem Ayrancı
Neil Serem Gülenay
Berrak Artemiz Çınar
Gökhan Çınar
Dilek Demir Manca

RebecaChow, LPC, LCPC, RPT/S
www.oyunterapileridernegi.org
0532 176 59 75

