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Okumakta olduğunuz proje uygulama rehberi PhotoLIFT projemizin ana aktivitesini oluşturan 

fotoğraf temelli psikososyal destek atölyelerimizin ayrıntılı açıklamalarını içermektedir. 

Uygulama rehberinin amacı, psikososyal destek alanında çalışan veya çalışmak isteyen, 

sanat terapisi alanında çalışmalar gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen kurumlara bir 

yol gösterici olarak Maya Vakfı’nın alanda edindiği deneyimin aktarımını sağlamak ve benzeri 

projelerin yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır. 

Rehber içerisinde, proje süresince uygulanan psikososyal destek modelinin temelini oluşturan 

Psikolojik İyileşme Becerilerinin çerçevesi aktarılmakla birlikte projenin ölçek formları, rıza 

formları, değerlendirme anketleri, aile görüşmeleri vb. bütün süreçlerin bilgisinin yer aldığı atölye 

hazırlıkları ve üç günlük uygulama süresince gerçekleştirilen sekiz seansın ayrıntılı açıklamaları 

yer almaktadır.

Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Programı kapsamında projemizi gerçekleştirmemize 

imkân sağlayan ve uygulama süresince bizlere destek olan T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği 

Başkanlığı’na ve kontrat makamımız T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale 

Birimi’ne en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Projemizin uygulanması süresince bize destek olan ve bizlerle iş birliği kuran Mülteciler 

Derneği’ne, Small Projects İstanbul - Zeytin Ağacı Derneği’ne, Türk Kızılay’a, İnsan Kaynağını 

Geliştirme Vakfı’na, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’ne ve Hayata Destek 

Derneği’ne çok teşekkür ediyoruz.

Fotoğraf sergimizin küratörlüğünü gönüllü olarak üstlenen fotoğraf sanatçısı ve yazar 

Sayın Merih Akoğul’a, bütün emeği ve itinalı çalışması için sonsuz teşekkür borçluyuz.

Ve son olarak proje süresince gösterdikleri özverili çalışma için ise bütün Maya Vakfı çalışanlarına 

ayrıca çok teşekkür ediyorum.

“Hep birlikte, daha iyiye!” diyerek çıktığımız bu yolda, birlikte daha fazla çocuğu sanatın 

iyileştirici gücüyle buluşturmak dileğiyle…

Esra Özsüer

Kurucu Başkan

Maya Vakfı 

Önsöz

Maya Vakfı, psikolojik iyileşme becerileri modelini temel alarak geliştirdiği yaratıcı sanat terapisi 

metodlarını kullanarak zenginleştirdiği programı kapsamında; savaş, göç, kayıp, şiddet, aile 

kaybı ve akran zorbalığı gibi nedenlerle travmaya maruz kalmış 5-18 yaş aralığındaki çocuklara 

rehabilitasyon desteği veriyor. 16 yaşındaki lise öğrencisi Emir Özsüer’in, savaş, nedeniyle 

yaşadıkları topraklardan ayrılarak başka ülkelere sığınmak zorunda kalan çocuklara duyduğu 

hassasiyet, 2014 yılının Aralık ayında Project Lift’in doğmasını sağladı. Ruh Sağlığı ve Psikososyal 

Destek hizmetleri vererek başlayan proje hızla büyüdü, derinleşti ve zenginleşti. İhtiyacın 

büyüklüğü ve Project Lift’in olumlu etkileri özgür, güvenli ve üretken bir çocukluk yaşamış sağlıklı 

bireylerden oluşan bir toplum hayaliyle Haziran 2015’te Maya Vakfı’nın kurulmasına vesile 

oldu. Kurulduğu günden bu yana kapsama alanını derinleştiren ve geliştiren Vakıf, ulusal ve 

uluslararası pek çok kuruluşla ortak projeler yürütüyor.

2017 yılında açılan Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde, Ruh Sağlığı ve Psikososyal 

Destek Programı kapsamında çocukların olumsuz duygu ve düşüncelerle baş etmelerine 

ve sağlıklı ilişkiler kurmalarına yönelik sanat terapisi temelli  grup terapi seansları yürütülüyor. 

Bununla birlikte ihtiyacı olan çocuklara klinik psikologlar tarafından bireysel terapi desteği 

veriliyor. Ailelere sağlanan Olumlu Ebeveynlik Becerileri Eğitimleri ile travmanın çocuklar 

üzerindeki etkileri hakkında ebeveynler bilgilendiriliyor ve çocuklarının davranışlarıyla nasıl 

başa çıkabilecekleri konusunda farkındalık yaratılması hedefleniyor. Eğitim ve sağlık gibi 

temel haklarına erişemeyen çocuklara, Çocuk Koruma Programı kapsamında danışmanlık 

ve yönlendirme faaliyetleri yürütülüyor. Bununla birlikte  çocukların sağlık ve güvenliğini 

etkileyebilecek risklerle ilgili bilgilendirici ve güçlendirici etkinlikler düzenleniyor. 

Bütüncül bir yaklaşımla çocuğun her alanda desteklenmesi gerektiğine inanan ve çalışmalarını 

bu inançla sürdüren Maya Vakfı, travmaya maruz kalmış ve dezavantajlı çocukların eğitim 

sisteminden en iyi şekilde faydalanabilmeleri ve travmatik olayın etkilerini atlatabilmeleri için 

2016 yılından bu yana Travmaya Duyarlı Okul Programı’nı yürütüyor. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı 

ile imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen bu program ile travmaya maruz kalan öğrenciler 

için okulun güvenli bir alana dönüştürülmesi hedefleniyor. İstanbul ve Şanlıurfa’da yürütülen 

program kapsamında öğretmenlere yönelik eğitim ve süpervizyonlar, okul yönetimine çocuk 

koruma prosedürlerine dair oryantasyon, çocuklara yönelik akran zorbalığıyla başa çıkma, 

sosyal uyuma yönelik kültürel kaynaşma ve yaratıcı okuma günü gibi rehabilitasyon çalışmaları 

ve travmatik belirtiler gösteren çocukların ebeveynlerine yönelik  Olumlu Ebeveynlik Becerileri 

Eğitimleri veriliyor. 

Maya Vakfı Hakkında
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Maya Vakfı dezavantajlı gruplara hizmet sağlayan kurum çalışanlarına yönelik travmaya 

duyarlılığı artırmayı ve psikososyal destek konusundaki kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor. 

Ağustos 2017’de GAP İdaresi iş birliğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde başladığı çalışmalara 

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında İstanbul’daki 

Sosyal Hizmet Merkezleri’nde Kapasite Geliştirme Programı ile devam ediyor. Psikososyal destek 

alanında çalışan meslek elemanlarının ikincil travmanın etkilerinden kendilerini korumaları 

amacıyla özbakım çalışmaları ve güçlendirici eğitimler veriliyor.

Maya Vakfı psikososyal destek alanında gönüllülüğü yaygınlaştırmayı hedeflediği ve ilk günden 

bu yana aktif bir şekilde yürüttüğü Gönüllü Programı kapsamında uyguladığı kapsamlı 

eğitimlerde travma ve etkileri, sahada çocuklarla çalışma gibi konularda bilgi veriyor. Vakfın 

faaliyetlerine büyük destek veren gönüllüler programların yürütülmesine ve yaygınlaştırılmasına 

katkıda bulunuyor. Saha çalışmalarına katılan gönüllüler, kişisel olarak öğrenme, keşfetme ve 

gelişme olanağı bulabiliyor. VVakıf, gönüllülere süpervizyon desteği sağlamanın yanı sıra aidiyet 

ve motivasyonu pekiştirmeye yönelik sosyal etkinlikler de düzenliyor.

Suriye iç savaşının 11. yılına girdiği şu günlerde, Türkiye, halen dünya genelinde en çok 

Suriyeli mülteciyi barındıran ülkelerden biridir. 3.5 milyondan fazla Suriyeli Türkiye’de “geçici 

koruma” altında bulunmaktadır1. Kitlesel göçlerin genelinde oluğu gibi, Suriyeden göç 

edenlerin önemli bir kısmını çocuklar ve gençler oluşturmaktadır. 2020 itibariyle Türkiye’de 

geçici koruma altında bulunan Suriyeli mültecilerin %47’si 18 yaş ve altı yaş grubundaki 

çocuk ve gençlerdir2. Bu konjonktürde çocuklar sadece kendi içlerinde değil aynı zamanda 

göstermiş oldukları davranışlarla da göç ve hareketlilik sonucu yaşadıkları travmayı ortaya 

koyabilmektedir. Bu noktada genellikle sanat ve oyun aktiviteleri bu konuşulamayan travmaları 

ortaya koyabilecekleri, anlatabilecekleri araçlar olmaktadır. Birçok çocuk ve genç için yaratıcı 

araçların kullanılması hayatlarında negatif etkisi olan olayları kontrol edebilmelerine ve bunların 

sonucunda gelişen travmayı atlatabilmelerine imkan sağlamaktadır. Maya Vakfı, Türkiye’de 

yaşayan 5-18 yaş aralığındaki her çocuk ve gencin insani koşullarda yaşama ve sağlıklı bir 

gelecek kurma hakkından yola çıkarak, 2014 yılında Dans - Hareket Terapisi,  Müzik Terapisi ve 

Sanat Terapisini birleştirerek Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR; Skills for Psychological Recovery) 

temelli ProjectLift Modelini oluşturmuştur. “Psikolojik İyileşme Becerileri” modeli özellikle Birleşik 

Devletler başta olmak üzere, dünyada  sıklıkla uygulanan bir model olmakla birlikte, ilk defa 

Maya Vakfı tarafından ProjectLIFT altında sanat terapileri ile birlikte uygulanarak çoklu bir model 

haline getirilmiştir.

Bu kapsamda PhotoLIFT projesi Project Lift modelinin bir devamı niteliğinde olup, Vakıf içerisinde 

ilk defa fotoğraf sanatı terapötik bir uygulama aracı olarak ele alınmıştır. PhotoLIFT Kulturhafen 

Wien’in fotoğraf sanatı alanındaki uzmanlığı ve bu sanatı sosyal biraradalık aktivitesi olarak 

uygulama deneyimi ile Maya Vakfı’nın psikososyal destek ve çocuklara yönelik sanat terapileri 

deneyimini birleştirerek yeni bir model olarak 2018 yılında ortaya çıkmıştır.

Avrupa Birliği küresel hedefleri kapsamında yer alan AB üye ülkeleri ve Türkiye arasında 

sürdürülebilir sivil toplum diyaloğu hedefi çerçevesinde, Maya Vakfı “PhotoLIFT: 

Suriyeli Çocukların Sosyal Uyumu İçin Fotoğraf Temelli Psikososyal Destek Projesi” ile 

T.C. Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı tarafından AB desteği ile yürütülen “Sivil Toplum Diyalogu 

Beşinci Dönem Programı” kapsamında hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Maya Vakfı uzun 

yıllardır Avusturya’da yerel halk ve göçmen/mülteci grupları arasında köprüler kurma amacıyla 

kültürel aktiviteler düzenleyen Kulturhafen Wien ile proje uygulayıcı ortaklığı kurarak Nisan 2019 

döneminde çalışmalara başlamıştır. 

PhotoLIFT Hakkında

1 https://www.unhcr.org/tr/unhcr-turkiye-istatistikleri (Erişim Tarihi 03.06.2020)

  https://www.goc.gov.tr/gecici-korumamiz-altindaki-suriyeliler (Erişim Tarihi 03.06.2020)
2 https://www.unicefturk.org/yazi/acil-durum-turkiyedeki-suriyeli-cocuklar (Erişim Tarihi 03.06.2020)

  https://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF%20Turkey%20Humanitarian%20Situation%20Report%20No.%2036%20-%20End-Year%202019.pdf
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Bu ortaklık içerisinde geliştirilen PhotoLIFT Projesi temelde mültecilerin, özellikle de mülteci 

gençlerin içinde bulundukları toplumda barışçıl birarada yaşama, sosyal bağlar kurabilme 

anlayışı ve pratikleri geliştirebilmeleri amacıyla psikososyal iyilik hallerinin geliştirilmesini 

hedeflemektedir. 14-18 yaş aralığındaki mülteci ve göçmen gençlerin psikolojik iyilik hallerine 

katkıda bulunmanın yanı sıra, PhotoLIFT Projesi’nin önceliklerinden biri de, Türkiye ve AB ortak sivil 

toplum kuruluşları arasında kurulacak diyalog ve işbirliği anlayışının, ortak çerçevede tasarlanan 

ve uygulanan ve her iki tarafın da uzmanlık alanlarını yaratıcı ve üretken bir biçimde biraraya 

getirerek yeni programlar oluşturmak ve bu programların derinleştirilerek sürdürülebilir hale 

getirilmesine olanak sağlamaktır. 

•SPR1 Bilgi Toplama ve Desteği Önceliklendirme: Kişinin mevcut sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını 

belirlemek ve tanımlamak amacıyla krizle mücadele eden kişiye destek için birinci basamaktır. 

SPR müdahale yöntemleri kapsamında müdahale planı yapabilmek ve ayrıca kişinin 

yönlendirilmesi gereken başka destek mekanizmalarının olup olmadığı araştırılır. 

•SPR2 “Problem Çözme Becerisi” farklı açılardan bakarak kişinin sorunlarına pratik çözümler 

bulmasını sağlar. Krizler genellikle birçok problemle karşı karşıya kalındığı için kişileri tıkanmış 

ya da hareketsiz hissettiren birçok zorluğa sebep olur. “Bir şey yapmak” için devam eden stres 

ve baskı bir durumla baş etmede bir geri adım atarak en verimli yolu düşünmeyi zorlaştırabilir. 

Problem çözmede sistematik bir yöntemin olması, hayatta kalan kişinin probleme daha etkili 

işaret etmesini, kontrolü yeniden kazanmasını ve öz-yeterlilik duygusunun artmasına yardımcı 

olabilir. 

•SPR3 “Olumlu Etkinliklere Teşvik Etme” kişinin mutlu olmasını, olumsuz ruh halinden ve 

hareketsizlikten uzaklaşmasını sağlar. Krizler genellikle amaç, kontrol ve keyif duygusunu 

sağlayan rutin ve etkinlikleri bozabilir. Bu durum kişinin depresif hissetmesine ya da düşük bir ruh 

halinde olmasına neden olabilir. Hayatta kalanlara kontrol duygularını yeniden kazandırmak 

ve duygu durumlarını iyileştirmek için hobi ya da diğer keyif aldıkları anlamlı pozitif etkinliklere 

teşvik etmek amaçlar arasındadır.

•SPR4 “Tepkileri Yönetme” Travmatik olay sonucu devam eden stres veya yaşam değişiklikleri 

ile karşılaşırken ortaya çıkan rahatsız edici fiziksel ve duygusal tepkiler yaşanabilir. Bu tepkiler ruh 

halini, karar verme sürecini, kişilerarası hayatı, günlük işleyişi ve fiziksel sağlığı olumsuz etkileyebilir. 

Üzücü veya stres veren fiziksel ve duygusal tepkileri sakinleştirme becerilerini geliştirmek; 

hatırlatıcılar da dahil olmak üzere stresli durumlara tepki vermek için yeni stratejiler öğrenmek; 

sıkıntıyı daha iyi anlamak ve yönetmek için farklı deneyimlere tekrar anlamlandırmak fiziksel ve 

zihinsel sağlığın korunmasına yardımcı olabilir. 

•SPR5 “Olumlu Düşünmeyi Teşvik Etme” sayesinde kişi; düşüncelerin duyguları nasıl etkilediğini 

öğrenir. Travma veya afet sırasındaki olumsuz düşünceler korku, umutsuzluk, öfke, kaygı, üzüntü 

ve suçluluk gibi olumsuz duyguların korunmasına yardımcı olur. Bu da kişinin kendisi ve dünya 

ile ilgili değiştirir ve duygu dünyasını olumsuz yönde etkileyebilir. Daha işlevsel, olumlu düşünme 

yollarını belirlemek ve uygulamak, ruh halini iyileştirebilir ve duygusal ve fiziksel tepkileri rahatsız 

etme yoğunluğunu azaltabilir.

PhotoLIFT Projesi, Maya Vakfı’nın 2014 yılında hayata geçirdiği Project Lift modeli kapsamında 

uyguladığı psikososyal destek ve yaratıcı sanat terapisi ile Kulturhafen Wien’in Viyana’da sosyal 

uyum yasaları çerçevesinde uzun süredir yürüttüğü fotoğraf ve iletişim seminerleri yönteminin 

birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR) temel alınarak oluşturulan 

bu model, sosyal uyum ve psikolojik iyilik hallerinin geliştirilmesi amacıyla katılımcı gençlere 

uygulanmıştır. 

“Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR)” travmatik stres müdahaleleri ile ilgili literatürün gözden 

geçirilmesinden, afet/acil durum alanında edinilen deneyimlerden ve kriz ortamlardaki 

alanda test edilen bilgilerden geliştirilmiştir. “Psikolojik İyileşme Becerileri” hayatta kalanların 

ve mücadele eden kişilerin ihtiyaçları ve endişelerine işaret etmede yardımcı olmak için 

tasarlanmıştır. Bu müdahale yöntemi Amerika ve uluslararası arenada bireysel ve afet ve terör 

olayları gibi toplumsal travmalarda kullanılabilmektedir. Ayrıca travmatik stresi takip eden 

süreçte işlevsellikteki iyileşmeyi kolaylaştıran ve psikolojik sağlamlılığı artıran araştırma literatürü 

ile de uyumludur.

“Psikolojik İyileşme Becerileri” kanıta dayalı bir model olup; travmayı ve kriz durumunu takip 

eden haftalar ya da aylarda çocuklara, ergenlere, yetişkinlere ve ailelere yardımcı olmayı 

amaçlamaktadır.

SPR, kriz durumunun etkileri ile mücadele eden kişilerin yakınmalarını azaltmak ve afet sonrası 

stres ve sıkıntılarla etkili bir şekilde başa çıkma becerileri kazanmalarına yardımcı olmak için 

tasarlanmıştır. SPR, kriz ile mücadelede hayatta kalanların farklı zaman aralıklarında çok çeşitli 

tepkiler (fiziksel, psikolojik, davranışsal, zihinsel) yaşayabileceği anlayışına dayanmaktadır. 

Birçok kişi kendi başına iyileşecek olsa da, bazıları uyumlu baş etmeyi engelleyen düzeyde 

stres tepkileri yaşayacaktır. Alanında uzman, destekleyici uygulayıcılar (psikologlar), hayatta 

kalanlara SPR becerilerini tanıtarak iyileşmelerine yardımcı olmaktadır3.

Proje Yöntemsel Çerçevesi: 
Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR)

3 Berkowitz, S., Bryant, R., Brymer, M., Hamblen, J., Jacobs, A., Layne, C., & Watson, P. (2010). Skills for psychological recovery: field operations guide. 

The National Center for PTSD & the National Child Traumatic Stress Network.



10 11

• SPR6 “Sağlıklı Sosyal Bağları Yeniden Oluşturma” kişinin çevresindekilerle yeni ilişkiler 

kurarak veya devam eden ilişkileri besleyerek destek istemesini ve destek vermesini sağlamaktır. 

Pozitif ilişki ve toplum desteğini yeniden oluşturmak bu becerinin amacıdır.4

“Psikolojik İyileşme Becerileri” beceri odaklı bir yaklaşım olması ve gruplarla da uygulanabilmesi 

açısından etkili ve kısa zamanda birçok kişiye ulaşılmasını sağlamaktadır. Sanat terapisi 

yöntemleri de gruplar halinde çalışırken uygulanabilecek ve travmatik olaylara maruz kalmış 

çocuklara zihinsel, duygusal ve sosyal açılardan destek olmada etkili bir yöntemdir.5 6

Buradan yola çıkarak, PhotoLIFT Projsi ile Suriyeli gençlere yönelik, içinde bulundukları toplum ile 

sağlıklı sosyal iletişim ve bağlar kurabilmelerine alan açarak sosyal çatışmaların engellenmesi 

amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak proje, katılımcıların kendini tanıma, kendinin farkında 

olma ve psikolojik iyilik halinin gerçekleşmesi ve geliştirilmesi için fotoğraf sanatı aracılığıyla 

kendini keşfetme ve ifade etmeye yönelik uygulamalar içermektedir. 

PhotoLIFT Projesi kapsamında yürütülen fototerapi atölyeleri ile Türkiye’de geçici koruma altında 

bulunan 14-18 yaş aralığındaki katılımcıların çeşitli psikososyal sorunlara, fotoğraf sanatı gibi 

yaratıcı bir araç ile eğilmelerini ve bu sorunların üzerinden gelirken katılımcılara kişisel ve sosyal 

gelişim imkanları da sağlamayı amaçlamıştır. Kendini ifade etme biçimleri içerisinde en etkili 

yöntemlerden biri olan fotoğraf sanatı ile birlikte, dil bariyeri büyük ölçüde aşılmıştır. Buna ek 

olarak, proje kapsamında yapılan atölyeler, gençlere bağ kurabilme, içinde yaşanıan toplum 

ve mekana farklı bir gözle bakma ve bu farklılıkları aktarabilme açısından büyük imkanlar 

sağlamıştır.

Bu kapsamda proje, İstanbul’da ikamet eden 82 Suriyeli katılımcı ile Sultanbeyli ve Beyoğlu’nda 

yürütülen 8 atölye ile tamamlanmıştır. Türkiye’de insani yardım alanında çalışan diğer 

kurumlar ile işbirliği yapılarak, bu kurumların faydalanıcıları olan aileler ve gençlere ulaşılarak 

atölye katılımcıları seçilmiştir. PhotoLIFT Projesi Maya Vakfı’ndan terapist ve Kulturhafen Wien 

Derneği'nden (KHW) fotoğraf sanatçısı/eğitmen önderliğinde yürütülen atölyelerde, katılımcılar, 

hem kendileriyle benzer deneyimler yaşayan hem de farklı kültürel yapıdan gelen gençler ile bir 

araya gelerek uygulanan seanslar aracılığıyla kendilerini ifade edebilme şansı elde etmişlerdir. 

Atölyeler 10-15 katılımcı ile 3 gün sürecek şekilde gerçekleştirilmiş ve atölyelerde psikososyal 

gelişimi ve fotoğraf alanında teknik olarak ilerlemeyi hedefleyen seanslar uygulanmıştır.

Bu atölyelerde öncelikli olarak katılımcılara kendilerini sanatsal ifade edebilmenin yanısıra, 

kişisel hikayelerini, fikirlerini, hayallerini ve karşılaştıkları sorunları paylaşabilecekleri güvenli bir 

alanın yaratılması hedeflenmiştir. Akran desteği ortamında gerçekleşen atölyelerde, özgüven, 

sosyal bağlar kurabilme, şiddetsiz iletişim alışkanlıklarının oluşması ve artması oldukça önemli bir 

yer tutmuştur.

Çoğunlukla grup temelli aktiviteler içeren fototerapi yöntemleri uygulanırken, katılımcılar 

arasında sağlıklı sosyal bağlar oluşturacak ve bu sayede geniş toplumsal bağların da 

gelişeceği sanatsal köprüler kurmak amacı projenin en güçlü yanlarındandır. Bu sayede 

mültecilere yönelik streotiplerin, önyargıların, mültecilerin kendi içlerinde yer alan toplumsal 

yargıların aşılması, toplumlar arası anlayış, iletişimin artışı ve çatışmaların azaltılması projenin 

uzun vadeli etkilerinden olacaktır. Projenin odak noktası çekilen fotoğrafların sanatsal 

değerinden ziyade, bu sürecin sağlıklı işletilebilmesi, fotoğraf sanatını öğrenme ve uygulama 

aşamasında katilımcıların kendilerini ifade edebilmeleri ve çektikleri fotoğrafları bir anlam 

dünyası içerisinde kurgulayabilmeleridir. Proje sonucunda oluşturulan fotoğraf sergisi de bu 

minvalde katılımcı Suriyeli gençlerin çektikleri fotoğrafların Türkiyeli ve Suriyeli toplumlar arasında 

sosyal bağlar kurabilme, toplumların birbirini anlayabilmesi amacıyla Türkiye’de yaşayan 

Suriyeli gençlerin perspektifini ortaya koyacaktır.

Atölye içeriği proje psikoloğu ve proje fotoğrafçısı/eğitmeni tarafından Maya Vakfı Klinik 

Koordinatör ve Direktörünün süpervizyonu altında oluşturulmuştur. PhotoLIFT Atölyesi 3 gün 

boyunca toplam 10 seans olacak şekilde belirlenmiştir. 

Katılımcılar,psikolojik rahatsızlık semptomları göstermeyen, önemli gelişimsel gecikmeler 

göstermemiş,  kendine zarar verme davranışı veya intihar girişimi riski olmayan, madde ve 

uyuşturucu bağımlılığı olmayan 14-18 yaş aralığındaki Suriyeli mülteci çocuklar arasından 

seçilmiştir. Bu tür problemler yaşayan çocukların bireysel psikolojik desteğe, özel eğitime veya 

psikiyatrik tedaviye ihtiyacı olabileceği düşünülerek yönlendirme yapılmış ve atölyeye dahil 

edilmemiştir.

PhotoLIFT atölyesi öncesi katılımcılar ve ebeveynleri PhotoLIFT projesi hakkında aracı kurumlar 

veya bilgilendirme broşürleri yolu ile bilgilendirilir. Çocuklarının atölyeye katılabileceğini sözlü 

olarak beyan eden ebeveynler, çocuklarının katılımını, fotoğrafının çekilmesini ve sosyal medya 

kanallarında yayınlanması maddelerini içeren bilgilendirilmiş onam formunu (Rıza Formu) 

doldururlar.7

Her atölye için işbirliği içerisinde olunan kurum ve kuruluşlar aracılığıyla, onay veren katılımcıların 

iletişim bilgilerine ulaşılır. Proje tercümanı, katılımcıların ailelerini arayarak, katılımcılara işbirliği 

yapılan kurum/kuruluşarında ofis/binasında ortalama 45 dakika sürecek randevular oluşturur. 

Günde 6-8 görüşme yapılacak şekilde planlanan randevular, proje terapisti ve proje tercümanı 

tarafından yürütülür.
4 Berkowitz, S., Bryant, R., Brymer, M., Hamblen, J., Jacobs, A., Layne, C., & Watson, P. (2010). Skills for psychological recovery: field operations guide.

The National Center for PTSD & the National Child Traumatic Stress Network.
5 Wade, D., Crompton, D., Howard, A., Stevens, N., Metcalf, O., Brymer, M., ... & Forbes, D. (2014). Skills for Psychological Recovery: 

Evaluation of a post-disaster mental health training program. Disaster health, 2(3-4), 138-145.
6 Malchiodi, C. (2005).  Using Art in Trauma Recovery with Children. Monograph published by the National Institute for Trauma and Loss in Children. 7 Bkz. EK.6

PhotoLIFT Atölye Uygulama Yöntemi

Atölye Öncesi
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Proje psikoloğu ön görüşmeye her katılımcı için ölçeklerin bulunduğu dosyaları hazırlamış bir 

şekilde gider. Görüşme yapılacak odada herkesin oturabileceği şekilde toplam 4 sandalye veya 

koltuk olmasına dikkat edilir. Oturma planı tercüman ve terapist yan yana, ebeveyn ve çocuk 

yan yana olacak şekilde karşılıklı olarak yerleştirilerek yapılır. Bu şekildeki oturma planı hem 

terapistin hem tercümanın ebeveyn ve çocuk ile göz kontağı kurmasına, hem de tercüman ve 

terapistin görüşmeyi daha elverişli yürütmesine yardımcı olur. Görüşmele sırasında, katılımcının 

kendisi ve ailesi ile ilgili özel bilgilerin alınması sebebiyle, katılımcıların mahremiyetinin korunması 

adına tüm görüşmeler birebir gerçekleştirilir. Randevusu olan ebeveyn ve katılımcı geldiğinde 

bilgilendirme için odaya birlikte alınarak, öncelikle kurumun misyon ve değerleri tanıtılır; 

akabinde PhotoLIFT projesinin detayları ve projenin amacı aktarılır.

Kısaca kurum bilgisi, PhotoLIFT projesi ve projenin amacı aktarılır. Katılım için onay veriyorlarsa 

ebeveynin onam formunu okuması ve gerekli yerleri gerekli şekilde doldurarak imzalaması 

istenir. Bu yaş grubu ön-ergenlik ve ergenlikte olduğu için onların da fikrinin sorulması önemlidir. 

Bu nedenle bilgilendirme ve onam formunun imzalanması çocuğun yanında yapılır. Sonrasında 

ebeveynin çocuğu ile ilgili sorulara cevap verirken daha rahat olabilmesi için katılımcı çocuk 

dışarı alınarak ebeveyne “İlk Değerlendirme Formu” soruları sorulur. Çocuğun ebeveyninin 

yanında konuşmaktan çekinme durumunun önüne geçmek ve daha rahat devam edebilmesi 

için ebeveyn dışarı alınarak çocuk içeri çağırılır. Çocuk katılımcıya “İlk Değerlendirme Formu”, 

“DSM-5 Kişinin Kendisi Tarafından Derecelendirilen Düzey 1 Kesitsel Belirti Ölçeği 11-17” ve 

“SPR Değerlendirme Anketi” uygulanır. Tüm görüşmeler tamamlandıktan sonra, katılımcılar ve 

ebeveynleri atölye tarihine yakın bir tarihte aranarak, tarih, saat ve lojistik imkanlar konusunda 

bilgilendirilir.

Öncelikle atölyenin gerçekleşeceği mekanın ziyaret edilerek ortamın uygunluğunun 

değerlendirilmesi önemlidir. Mekanda malzemelerin depolanması, stüdyo çekimi ve seansların 

gerçekleşmesi için üç farklı odanın olması gözetilir. Seansların yürütüleceği alanın ferah, aydınlık 

ve kişi sayısına uygun ve yeterli olmasına dikkat edilmelidir. Bunun dışında ekibin aralarda 

dinlenebileceği ve projeksiyon ile yansıtma yapılabilecek ekstra odaların olması da atölye 

sürecinin daha etkili olmasına yardımcı olacaktır. 

Katılımcı ile ilgili bilgi sahibi olabilmek için “İlk Değerlendirme Formu” ve katılımcının atölye için 

uygunluğunu değerlendirebilmek ve varsa yönlendirme gerekliliğini öngörebilmek için “DSM-5 

Kişinin Kendisi Tarafından Derecelendirilen Düzey 1 Kesitsel Belirti Ölçeği 11-17” atölye öncesinde 

uygulanır. Buna ek olarak, atölye öncesinde ve sonrasında katılımcıların piskolojik iyilik halini ve 

sosyal uyum seviyelerini değerlendirebilmek amacıyla “SPR Değerlendirme Anketi” uygulanır. 

Katılımcılara ayrıca atölyenin etkinliğini ve kendi kişisel gelişimlerini değerlendirdikleri “Atölye 

Değerlendirme Anketi” uygulanır.

“DSM-5 Kişinin Kendisi Tarafından Derecelendirilen Düzey 1 Kesitsel Belirti Ölçeği 11-17” dışındaki 

tüm form ve anketlerdeki sorular proje psikoloğu tarafından çeşitli kaynaklar aracılığıyla Maya 

Vakfı Klinik Koordinatörü ve Direktörü süpervizyonu altında hazırlanmıştır.

Atölye öncesinde, proje ekibi atölyenin gerçekleşeceği mekana giderek, ortamı katılımcılar 

için uygun bir hale getirilir. Atölyenin gerçekleşmesi için gereken hoparlör, müzik, bilgisayar 

projeksiyon aleti, yazıcı ve sandalye gibi gerekli malzemeler hazır hale getirilir.

Katılımcılar atölye mekanına servis ile getirilir. Proje tercümanının da serviste olması ve gelmeyen 

katılımcıları araması önemlidir. Servis şoförünün aracı kullanırken dikkatli olmasına ve çocuklarla 

konuşurken uygun bir üslup kullanmasına dikkat edilir. Bu konu ile ilgili bir sorun tespit edilirse 

buna dair önlem almak önemlidir. Katılımcıların atölye yapılacak mekana sorunsuz bir şekilde 

gelmesi sağlandıktan sonra atölye başlar.

İlk değerlendirme formu, hem ebeveyn hem katılımcının kendisinden alınan bilgilerle katılımcıya 

dair genel fikir sahibi olunmasını sağlayan bir formdur. Form iki bölümden oluşmaktadır: 

- Ebeveyne sorulan sorular ile, ebeveynin gözünden katılımcının psikolojik durumu anlaşılmaya 

çalışılır. Sorular, ailenin göç hikayesi, katılımcının geçmiş ve şu anki psikolojik durumunu 

anlayabilmek amacıyla oluşturulmuştur. Form seçmeli (evet/hayır) ve açık uçlu sorulardan 

oluşmaktadır. 

- Katılımcıya ait olan kısımda ise katılımcı ile ilişki kurabilmek, katılımcının genel durumunu 

anlayabilmek için sorular yöneltilir. Bu kısımda fotoğraf sanatı ile ilgili de sorular bulunmaktadır. 

8 Bkz. EK.7

Atölye Değerlendirme Ölçekleri

1. İlk Değerlendirme Formu8

Atölye
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DSM-5 Düzey 1 Kesitsel Belirti Ölçeği ruh sağlığı alanından psikiyatrik tanıları belirlemede 

klinisyenlere yardımcı olma amacıyla kullanılan bir ölçektir. 11-17 yaş için öz bildirim formunun 

yanında 6-17 yaş için anne-baba formu da mevcuttur. Bu çalışmada katılımcıların atölyelere 

katılımının uygun olup olamadığını değerlendirmek amacı ile öz bildirim formu kullanılmıştır.

Ölçekte 12 psikiyatrik alanı (depresyon, öfke, irritabilite, mani, anksiyete, somatik belirti, 

dikkatsizlik, intihar düşünce-girişim, psikoz, uyku bozuklukları, yineleyici düşünce ve davranışlar, 

madde kullanımı) değerlendiren 25 soru bulunmaktadır. Ölçekteki 25 maddenin 19’u beşli Likert 

tipinde yanıtlanır (0=hiç veya asla; 1=az veya nadiren, bir veya iki günden az; 2=ılımlı veya bazı 

günler; 3=orta düzeyde veya zamanın yarısından fazlasında; 4=şiddetli veya neredeyse her gün). 

İntihar düşünceleri, intihar girişimleri ve madde kullanımı ile ilgili maddeler “evet” veya “hayır” 

olarak yanıtlanmaktadır. Ölçeği oluşturan her soru için son iki hafta içindeki yaşanan sıkıntının 

sıklığı sorulmaktadır. (Sapmaz ve ark., 2016). 

Sapmaz ve arkadaşları (2016) ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğine yönelik yaptığı çalışmada 

iç tutarlılığı yüksek bulunmuştur (α =.89’dır). Geçerliliği ise test-tekrar test sonucunda yüksek 

bulunmuştur (α=.698).

Form proje psikoloğu tarafından Psikolojik İyileşme Becerileri Modeli11 ve Çocuk ve Genç Direnç 

Ölçeği (The Child and Youth Resilience Measure (CYRM); Version, Y., 2013) soruları göz önünde 

bulundurularak oluşturulmuştur. 

Bu anket atölye öncesinde ve sonrasında uygulanmaktadır. Bu anket ile katılımcıların atölye 

öncesi ve sonrası “psikolojik iyilik hallerini” ve “sosyal uyumlarını” değerlendirerek PhotoLIFT 

atölyesinin bu becerileri geliştirmedeki etkisine bakılması amaçlanmaktadır. Ankette toplam 

25 soru bulunmaktadır. Sorulan sorular karşısındaki cevaplar arasındaki detaylı farklı görebilmek 

adına beşli Likert şeklinde yanıtlanır (1= kesinlikle hayır; 2= hayır; 3= kararsızım; 4= evet; 

5=kesinlikle evet).

Atölye bitiminde katılımcının atölyeyi ve kendisini değerlendirdiği bir ankettir. Ankette katılımcının 

atölye mekanını, etkinliklerini, zamanını ve yürütücülerini değerlendirdiği sorulara ek olarak 

fotoğraf sanatı ile ilgili açık uçlu soruları yanıtlaması beklenir. Anketin son kısmında katılımcının 

9 beceriden atölyede kazandığını düşündüğü becerileri işaretlemesi ve 9 olumsuz durumdan 

yaşamış olduğu durumları işaretlemesi beklenir. “Beceriler” kısmında işaretlediği her biri beceri 

1 puandır. Bir katılımcının buradan alabileceği en yüksek puan 9 puandır. “Rahatsızlık” kısmında 

ise katılımcı bu durumlardan işaretlemediği her durum için her için 1 puan alır. Eğer katılımcı 

rahatsız olduğu herhangi bir durum belirtmezse toplam 9 puan alır. Beceriler ve Rahatsızlık 

bölümlerinin toplam puanı katılımcının atölye memnuniyeti göstermektedir. En düşük 

alınabilecek puan 0 en yüksek 18 puandır. 

Psikolojik İyileşme Becerileri (SPR) toplam 5 beceriden oluşmaktadır. Bu beceriler; pozitif 

aktivitelerin teşviki, problem çözme becerileri, duyguları kontrol etme, sağlıklı düşünme ve 

sağlıklı sosyal ilişkiler kurmadır.12  Bu ankette bulunan 25 sorudan 19’u farklı SPR becerilerini 

değerlendiren sorulardır. Bu 19 sorunun toplam değeri kişinin “iyilik halini” göstermektedir. 

Anketin içindeki 6 soru sosyal uyum ile ilgili sorulardır. Bu sorular proje psikoloğu tarafından 

REPSSI Journey of Life Action Workshop on Social Connectedness (REPSSI, 2016) ve sosyal 

uyum kriterleri göz önünde bulundurularak süpervizyon altında hazırlanmıştır. Sorular bir kişinin 

topluluk içinde güvende, uyumlu ve rahat hissetmesi, gruba ait hissetmesi, iyi bir ilişki ve iletişim 

kurabilmesi gibi özelliklerini içerecek şekilde hazırlanmıştır. Bu 6 sorunun toplamı da kişinin 

“sosyal uyum seviyesini” göstermektedir.

12 Berkowitz, S., Bryant, R., Brymer, M., Hamblen, J., Jacobs, A., Layne, C., & Watson, P. (2010). Skills for psychological recovery: field operations guide.

The National Center for PTSD & the National Child Traumatic Stress Network.
13 Bkz. EK.10

4. Atölye Değerlendirme Anketi13 

2. DSM-5 Kişinin Kendisi Tarafından 
Derecelendirilen Düzey 1 Kesitsel Belirti Ölçeği 11-179 

3. SPR Değerlendirme Anketi10 

9  Bkz. EK.8
10 Bkz. EK.9
11 Berkowitz, S., Bryant, R., Brymer, M., Hamblen, J., Jacobs, A., Layne, C., & Watson, P. (2010). Skills for psychological recovery: field operations guide. 

The National Center for PTSD & the National Child Traumatic Stress Network.
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Atölye Uygulama Planı
1.GÜN

Seans Konusu

SPR Becerisi

Amaçlar

Hedefler

Aktiviteler

Süre

Materyaller

• Tanışma
• Grup kuralları
• Sanatın kişisel ifade için   

   kullanımına hazırlık

• Grup katılımcıları ve yürütücülerinin tanışması
• Güvenli alanı oluşturma
• Fotoğraf sanatı ile kendini ifade etme sürecine girme
• Kendini keşfetme
• Yaratıcılığı canlandırma

• Grubun birbiriyle tanışması
• Grup kurallarının belirlenmesi ve              
   güvenli alan kavramının aktarılması
• Sanatsal ifade yöntemi ile tanışılması
• Katılım ve sözel ifadeye teşvik edilmesi
• Fotoğraf sanatını deneyimlemeye başlama

• 2 Şipşak kamera (içinde filmleri hazır ve şarjları olmuş       
   şekilde), 1 tane A2 boy karton, X tane açık renkli 
   A4 boy kartonlar, X tane siyah keçeli boya kalemleri, 
   X tane yapıştırıcı, Hoparlör/Müzik, Ufak top

1. Tanışma (15 dk.)
a) Yürütücülerin kendini ve projeyi tanıtması
b) İsim Söyleme Oyunu
c) Komşunun İsmi
2. Grup Kurallarının Belirlenmesi (10 dk.)
3. Temel Teknik Bilgi Aktarımı (5 dk.)
4. Şipşak Kamera Çekimi (15 dk.)
5. Ben Kimim? Kartını Oluşturma (20 dk.)
6. Paylaşım (15 dk.)

• Pozitif Aktivitelerin Teşviki

• 80 dakika 

1.SEANS  BEN KİMİM?

Aktivitelerin Detayları

a)Yürütücülerin kendini ve projeyi tanıtması: 

• Terapist kendini tanıtır ve bu proje kapsamında üstlendiği rolden bahseder. Çalıştığı kurumun 

genel olarak hangi alanlarda hizmet verdiğini, neler yaptığını ve PhotoLIFT projesinin detaylarını 

anlatır. 

o Yönerge (terapist): “Bizler … kurumundan geliyoruz. … kurumu olarak çocuklarla ve gençlerle 

çeşitli sanat dallarını kullanarak atölyeler düzenliyoruz. Bu sanat dalları müzik, dans, resim gibi 

sanat dallarını kapsamakta. Bu atölyelerdeki amacımız çocuklara ve gençlere psikolojik ve 

duygusal destek sağlayabilmenin yanında kendilerini ifade edebilecekleri bir yol bulmalarını 

sağlamak. PhotoLIFT atölyelerinde de amacımız fotoğraf sanatını kullanarak sizin yaşınızdaki 

çocuk ve gençlerin duygusal olarak destek alabileceği bir ortam oluşturmak. 3 gün boyunca 

sürecek olan fotoğraf temelli psikososyal destek atölyemizde; fotoğraf çekmeyi ve fotoğraf 

çekerken dikkat etmeniz gereken belli teknikleri öğreneceksiniz. Ancak bu atölyelerdeki 

amacımız sadece fotoğraf çekmeyi öğrenmeniz değil. Aynı zamanda kendinizi daha iyi 

hissetmenizi ve ifade etmenizi sağlayabilmek.”

•Fotoğrafçı/eğitmen kendini tanıtır ve proje kapsamında üstlendiği rolden bahseder. Kulturhafen 

Wien Derneği’nin genel olarak hangi alanlarda hizmet verdiğini anlatır. Atölye mekanını 

katılımcılara tanıtır.

o Yönerge (fotoğrafçı/eğitmen): “Merhaba ben Avusturya Viyana’dan geldim. Fotoğraf 

sanatçısıyım. Benim çalıştığım vakfın ismi Kulturhafen Wien Derneği. Viyana’da sizin gibi birçok 

genç ve çocukla çeşitli sanat aktiviteleri yaptık. PhotoLIFT projesinde de … kurumu ile beraber 

çalışıyoruz. 3 gün boyunca atölyelerimizi burada yapacağız…” (atölye yapılan mekânın 

özellikleri neler ise onları göz önünde bulundurarak mekân tanıtımını yapar)

• Sonrasında terapist bütün ekibi (proje koordinatörü, proje asistanı, proje tercümanı ve projeye 

destek veren kurum gönüllüsü vb.) tanıtır. Katılımcılara birlikte geçirecekleri üç günün planını 

kısaca anlatır. Projeyi detaylandırarak aktarır ve atölyelerde çekilen fotoğrafların kullanımıyla 

ilgili bilgi verir.

• Terapist günlük planı katılımcılara aktarır (sırayla hangi etkinliklerin olacağını, yemek arasının 

ne zaman yapılacağı gibi bilgileri verir).

1. Tanışma
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o Yönerge (terapist): “3 gün boyunca burada fotoğraf temelli atölyelerimizi yapacağız. 

Her gün yaklaşık 7 saat beraber olacağız. Her sabah saat 10’da servisle atölye mekanına 

geleceksiniz, akşam 5 gibi servisle geri döneceksiniz. Bir gün içinde 3 veya 4 seansımız olacak. 

Seanslarımızın birinde dış mekânda çekim yapacağız. Her seans arasında atıştırabileceğiniz 

yiyecekler, meyveler ve su bulunacak. Saat 12.30’da öğle yemeği aramız olacak. PhotoLIFT 

projesi kapsamında atölyeler esnasında çekmiş oluğunuz fotoğrafların sergileneceği bir 

sergi düzenlenecek. Bu serginin bir tanesi İstanbul’da bir tanesi Viyana’da gerçekleştirilecek.  

İstanbul’da yapılacak olan sergiye hem siz ve hem aileleriniz davet edilecek. Sizlere atölyeler 

esnasında çekmiş olduğunuz tüm fotoğrafları veremeyeceğiz ancak hepinizin dış mekânda 

çektiği bir fotoğraf sergide yer alacak. 

• Katılımcıların kendilerini güvende hissedebilmelerini sağlamak amacı ile paylaşmak istedikleri 

herhangi bir şey olduğunda terapist ile konuşabilecekleri katılımcılara söylenir.

o Yönerge (terapist): “Bu 3 gün boyunca zaman zaman kendinizi kötü hissettiğiniz anlar olabilir. 

Aklınıza bir şeyler gelebilir. Rahatsız edici şeyler hatırlayabilirsiniz. Ya da birebir konuşmak 

istediğiniz herhangi bir şey olabilir. Böyle durumlarda seanslar dışında gelip benimle 

konuşabilirsiniz.”

• Buna ek olarak seanslar esnasında paylaşıma ihtiyaç duyduğu gözlemlenen bir katılımcı 

ile soru-cevap şeklinde etkileşim yaratılarak diğer katılımcılar için de teşvik edici bir ortam 

oluşturması sağlanabilir.

b) İsim söyleme: Çemberde herkes sırayla ortaya gelerek ismini söyler. Diğer katılımcılar da bu 

ismi tekrar eder.

o Yönerge (terapist): “3 gün boyunca birlikte olacağız, detaylı olarak tanışacağız ama önce 

birbirimizin ismini öğrenelim. Şimdi herkes sırayla çemberin içine bir adım atarak sesli bir şekilde 

ismini söyleyecek diğerleri de bu ismi tekrar edecek.”

c) Komşunun ismi: Katılımcılar sırayla hem sağındakinin hem solundakinin hem de kendi ismini 

söyler.

o Yönerge (fotoğrafçı/eğitmen): “Şimdi isimlerimizi biraz daha detaylı öğrenelim. Sırayla önce 

sağınızdaki, sonra solunuzdaki, en son da kendi isminizi söyleyeceksiniz. Herkes sırayla bunu 

yapacak. İsmini hatırlayamadığınız ya da bilmediğiniz bir kişi olursa, sorarak öğrenebilirsiniz.”

2. Grup Kontratı

• Terapist güvenli bir alan oluşturabilmek amacı ile grup kontratını oluşturur.

o Yönerge (terapist): “Burada birlikte geçireceğimiz 3 günü daha verimli ve eğlenceli 

geçirebilmemiz için sizce nelere dikkat etmeliyiz? Hep beraber bir grup kontratı oluşturacağız. 

Beraber bazı maddeler belirleyeceğiz. Sizce bu maddeler neler olabilir?”

• Öneriler katılımcılardan alınarak grup kontratı için hazırlanmış kartona terapist tarafından yazılır. 

Daha sonrasında katılımcıların söylemediği ve önemli bulunan maddeler yürütücüler tarafından 

kontrata eklenir (birbirimize saygılı olalım, birbirimizin dediklerine önem verelim, birbirimizi 

dinleyelim, birbirimizin sözünü kesmemeye özen gösterelim, malzemeleri dikkatli kullanalım vb.)

◊ (Not: Grubun içinde atölyeler esnasında çeviri yapılacağı söylenir. Türkçe’nin herkesin ana 

dili olmadığı ve bir arada bir etkinlik sürdürebilmek için hepimizin aynı dili konuşmak zorunda 

olmadığı ifade edilir. Herkesin anlayabilmesi ve etkinlik içinde aktif olabilmesi için çevirmenin 

destek vereceği, aktarılanları ilk seferde anlayanların çeviri yapılırken sessizce diğer katılımcıların 

anlamasını beklemeleri yönünde açıklama yapılır. Bu madde kontrata eklenir.)

• Tüm maddeler yazıldıktan sonra toplu bir imza oluşturulur. Herkes sırayla gelip birbirinin 

çizdiğine ekleme yaparak toplu bir imza oluşturulur. 

o Yönerge (terapist): “3 gün boyunca burada etkinliklerimizi daha verimli yapabilmek ve keyif 

alabilmek için beraber belirlediğimiz maddelerle kontratımızı oluşturduk. Şimdi hep beraber 

oluşturduğumuz kontratımıza imza atacağız. Bu imzayı nasıl yapacağız? Ben başlatıyorum, 

gidip bir şey çizeceğim. Benden sonra biriniz benim çizdiğim şeye ek bir şey çizerek imzayı 

devam ettirecek. Çizeceğiniz şey herhangi bir şey olabilir. Ama eklemeyi yaparken sizden önce 

çizilenleri bozmamaya özen gösterin. Ekleyeceğimiz şekillerin/imzaların birbirine bitişik olması 

önemli çünkü bu imza hepimizin olacak ve bir bütünü oluşturacağız.”
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Fotoğrafçı/eğitmen öncelikle fotoğraf makinesinin kullanımı ile ilgili bazı terimleri katılımcılara 

aktarır. Objektif, vizör, deklanşör ne demek bunları kısaca anlatır ve makine üzerinde gösterir. 

Kadrajın ne olduğunu ve portre fotoğrafı çekerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatır. 

Şipşak kamerayı nasıl kullanacaklarını ve onunla nasıl fotoğraf çekileceğini gösterir. 

o Yönerge (fotoğrafçı/eğitmen): “Şipşak kamera ile çekim yaparken daha net bir şekilde 

çekebilmeniz için deklanşöre önce yarım sonra tam basmanız gerekir. Bu sadece Şipşak 

kamera için değil birçok dijital kamerada çekim yaparken dikkat etmeniz gereken bir durumdur. 

Arkadaşınızı çekerken kadrajı ayarlayarak bir portre çekeceksiniz. Fotoğraf çıktıktan sonra beyaz 

alana dokunmamanız gerekiyor. Sallamanıza gerek yok.”

Bir katılımcı şipşak kamera ile diğer bir katılımcının fotoğrafını çeker, fotoğrafı çekilen katılımcı 

kendisi ile ilgili 3 özellik söyler. Fotoğrafı çeken katılımcı, diğer katılımcının söylediği bu 3 özelliği 

aklında tutmaya çalışır. Çekmiş olduğu fotoğrafı masanın üstüne koyar. Fotoğrafı çekilen katılımcı 

ise Şipşak fotoğraf makinasını alarak bir başkasını çekmeye gider. 

oYönerge (fotoğrafçı/eğitmen): “Şimdi sırayla birbirimizin fotoğrafını çekeceğiz fotoğrafı çekilen 

kişi önce ismini ve kendiyle ilgili 3 özellik söyleyecek. Fotoğrafı çeken kişi de arkadaşı ile ilgili bu 

3 özelliği hatırlamaya çalışacak” (fotoğrafçı/eğitmen çekiyormuş gibi yaparak örnek üzerinden 

gösterir). “Grupta herkes fotoğraf çekene ve fotoğrafı çekilene kadar devam edeceğiz.”

•Herkesin fotoğrafı çekildikten sonra, ilk fotoğraf çeken katılımcı masadan gidip fotoğrafını 

çektiği katılımcı arkadaşının fotoğrafını bulur. Fotoğrafı sahibine verirken katılımcının söylemiş 

olduğu 3 özelliği hatırlamaya ve söylemeye çalışır. Gruptaki herkes kendi fotoğrafını alana kadar 

bu işlem devam eder. (Buradaki sıra terapist tarafından yönlendirilebilir.)

◊ Not: Şipşak kamerada fotoğrafların netleşmesi uzun sürebilir. Fotoğrafların netleşmesini 

beklerken o zamanı katılımcılarla konuşma alanına dönüştürmek etkili bir yöntem olabilir. 

Katılımcıların kendileriyle ilgili paylaştıkları 3 özellik içinde dikkat çeken ve konuşulması önemli 

bulunan bir konu gözlemlenebilir. Bu konuları gruba yönelterek grupta konuşma ve paylaşım 

ortamı oluşturulabilir. (PhotoLIFT atölyelerinde korkularından bahseden birçok katılımcı olduğu 

gözlenmiştir. Bu nedenle “Korku nedir?” ve “Fobi nedir?” gibi sorular etrafından konuşma ortamı 

oluşturuldu. Ortaya çıkabilecek konu her grubun ihtiyacına göre değişebilir.)

Tüm katılımcılar kendi fotoğraflarını aldıktan sonra, A4 boyutunda istedikleri renk bir karton 

almaları (kartonların açık renkte olmasına dikkat edilir) ve fotoğrafı kartonun istedikleri yerine 

yapıştırmaları istenir. (3 günün sonunda oluşturmuş oldukları kartlar onlara verileceği için ve 

isterlerse fotoğraflarını kartondan çıkarabilmeleri için fotoğrafları bantla yapıştırmaları sağlanır). 

Siyah keçeli kalemlerden de birer tane almaları istenir. 

o Yönerge (terapist): “Herkes görmüş olduğu farklı renkteki kartonlardan istediğini alsın. Siyah 

keçeli kalemlerden ve yapıştırıcıdan da bir tane alarak kendine ait bir yere oturabilir. 

Fotoğrafınızı kartonda istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Bunun için buradaki bantlardan da 

kullanabilirsiniz. Siyah keçeli kalemi kullanarak kartona yazmak istediğinizi yazarak ya da çizmek 

istediğinizi çizerek kendinize ait bir kimlik oluşturmanızı istiyorum. Biri gelip size “Sen nasıl birisin?”, 

“Neler yapmaktan hoşlanırsın?”, “Nelerden hoşlanmazsın?”, “Nasıl bir hayatın var?”, 

“Hayallerin neler?” … gibi sorular sorsa neler dersiniz? Bunları düşünerek kendinizi anlatan bir 

kart oluşturun.” (Etkinlik sırasında katılımcıların kolaylaştırıcı yönergeleri vermeye devam etmek 

iyi olabilir. Kart oluşturma etkinliği sırasında arkadan sözsüz ve sakin devamlı çalabilecek 

enstrümantal müzik açılır.)

4. Şipşak Kamera ile Çekim

3. Teknik Bilgi Aktarımı 

5. Kart Oluşturma
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Bütün katılımcıların etkinliğe dair bir kelime söylemesi ve sonrasında da kartında yazanları grup 

ile paylaşması istenir. 

•Yönerge (terapist): “Önce sırayla birbirinizin fotoğraflarını çektiniz. Şipşak kamera nedir ve nasıl 

kullanılır bunu öğrendiniz, deneyimlediniz. Birbirinizle ilgili daha detaylı bilgi sahibi oldunuz. 

Sonrasında da kendinize ait, sizi anlatan bir kart oluşturdunuz. Her zaman kendimizle ilgili 

düşünmeye fırsatımız olmayabiliyor. Kendinizle ilgili düşünmek için de bir fırsattı bu etkinlik. Belki 

yazmakta zorlananlar oldu, ya da çok hızlıca yazmaya başlayanlar. Belki bir şey yapmayıp 

sadece çizenler oldu. Türkçe yazmayı ya da Arapça yazmayı tercih ettiniz. (Etkinlik esnasında 

katılımcıları gözlemleyerek katılımcıların yapmış oldukları kartları göz önünde bulundurarak 

örnekler vermek önemli). Anılarından, yaşadıklarından, hayallerinden bahsetmiş olanlar olabilir. 

Sevdiği ve sevmediği şeyleri söylemiş olanlar olabilir. Şimdi yapmış olduğumuz bu aktiviteleri 

düşünün, bu süreci anlatacak bir kelime seçecek olsanız bu kelime ne olurdu?” şeklinde 

yönlendirme yapılır. Kelimesini söyleyen katılımcının kartına yazdıklarını grupla paylaşması istenir. 

Eğer bir katılımcı kartına yazmış olduklarını söylemek istemezse kısaca nelerden bahsettiğini 

özetleyerek aktarması istenebilir.

• Grup kontratı etkinliğinde katılımcıların kurallar ile ilgili söz sahibi olması kendilerini 

önemli hissetmelerine ve kuralları içselleştirmelerine olanak sağlar. Bu da güvenli alanın 

oluşturulabilmesi için oldukça önemlidir.

• Teknik bilgi aktarımı sırasında katılımcılar fotoğraf sanatına dair temel bilgileri

 öğrenmeye başlarlar. 

• Şipşak kameranın fotoğraf çekimini kolaylaştırması ve çekilen fotoğrafların baskısının kısa 

sürede çıkması, katılımcıların fotoğraf sanatı ile tanışmalarını sağlamakta ve katılımcıların yaratıcı 

alana girmelerini kolaylaştırmaktadır 

• Şipşak kamera ile fotoğraf çekimi etkinliği, grup üyelerinin birbirini daha yakından tanımalarını 

sağlar. 

• Kart oluşturma etkinliği ile, katılımcıların kendileri hakkında düşünmeleri hedeflenir. Bu aktivite, 

katılımcıların hayallerini, yaşadıklarını, neyi sevip neyi sevmediklerini yazarak somutlaştırmalarına 

yardımcı olur. 

• Paylaşım sırasında kendileri ile ilgili yazdıklarını dinleyen ve anlayan kişilerin varlığı 

katılımcıların kendilerini değerli ve özgüvenli hissetmelerine yardımcı olur. 

• Psikososyal destek atölyelerinde kişinin kendini güvende ve rahat hissedebilmesi duygusal 

dünyası ile daha güvenli temas kurabilmesini sağlar. Bu nedenle güvenli alanı terapist 

oluşturmalıdır.

• Bireysel seanslarda olduğu gibi grup seanslarında da sınırlar ve terapi çerçevesi oldukça 

önemlidir. Günlük planı aktararak ve grup kontratını oluşturarak bu çerçeveyi terapist 

oluşturmalıdır. 

• Sanat terapisinde sanat bir araç olarak kullanılır. Çoğu zaman katılımcılar kullanılan sanat 

dalı aracılığıyla kendi iç dünyalarını ve kişiliklerini aktarırlar. Bu aktarımları gözlemleme ve 

bağlantıları yorumlayabilmesi açısından bir terapistin olması yaralıdır.

• Seans sırasında katılımcılar yoğun duygular açığa çıkarabilirler. Bu duygularla baş etmekte 

zorlanabilirler. Bu nedenle terapistin varlığı o katılımcı/katılımcılara birebir destek vermek veya 

katılımcı/katılımcıları tekrar o ana getirmesi için önemlidir. 

• Seans sonlarındaki paylaşımlar esnasında katılımcıların duygu, düşünce ve isteklerini 

aktarırken alanı tutacak ve gerektiğinde duygu regülasyonu sağlayacak bir terapistin olması 

önemlidir. 

• Şipşak makina kullanımını ve dikkat edilmesi gereken detayları bilen bir fotoğrafçı/eğitmenin 

bulunması gerekmektedir.

• Fotoğraf makinası kullanımı sırasında zorluk yaşayan bir katılımcıya destek vermek ve 

gerekirse bire bir öğretmek için fotoğrafçı/eğitmen bulunmalıdır. 

• Atölyeyi 3 gün boyunca 2 yürütücü beraber sürdüreceği için tanışma oyunlarından birini 

fotoğrafçı/eğitmenin oynatması önemlidir. 

6. Paylaşım

Seans Dahilindeki Aktivitelerin Kazanımları 

Terapistin Rolü

Fotoğrafçının/Eğitmenin Rolü
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Potansiyel Problemler ve Uygun Cevaplar

Fotoğraf çekimi esnasında katılımcılar kendileriyle ilgili bir şeyler paylaşmakta ve ifade etmekte 

zorlanabilirler. O noktada ucu açık bir şekilde “Sevdiğiniz renk, sevmediğiniz yemek, hobileriniz, 

korkularınız …vb.” gibi kolaylaştırıcı yönergeler verilebilir.

Kendi kartlarını oluştururken de ne yazacakları konusunda zorluk yaşayabilirler. Yine kolaylaştırıcı 

yönergeler vermek önemli.

Katılımcılar çektikleri ve katılımcı arkadaşları tarafından çekildikleri fotoğrafları beğenmeyebilirler. 

Morali bozulan olabilir. Bunu sözel olarak söyleyebilirler. Bu durumda “Evet bu durum seni biraz 

üzmüş, canını sıkmış olabilir, daha güzel olmasını hayal ederdin. Ama bu anı fotoğraf çekerek 

kaydettin asıl önemli olan bu” denebilir. Çocuklar her zaman sözel olarak ifade etmeyebilir ama 

vücut dilleriyle gösterebilirler. Bu durumda genel olarak tüm gruba “Bir sanat dalıyla uğraşırken 

az yetenek çok duygusallık diye bir söz var, önemli olan bu anı kaydetmiş olabilmeniz” denebilir. 

Kartlarında yazdıklarını söylemek istemeyen katılımcı(lar) olabilir. O noktada söylemek zorunda 

olmadığını ama nelerden bahsettiğini kısaca söylemesi istenir. Çocuk bunu da söylemeyi tercih 

etmez ise kartı oluşturmanın onun için nasıl bir şey olduğu sorulabilir. 

Kartı oluşturma esnasında siyah dışında başka renk kalem isteyen bir çocuk olabilir. 

Bu noktada net bir şekilde bu çalışmada sadece siyah kalemi kullanması gerektiği söylenmelidir. 

Ancak katılımcının neden başka renk bir kalem istediğini sorular sorarak anlamak önemlidir. 

Elindeki malzemeyle yapmak istediği şeyi yapabilir mi bunun üzerine konuşulabilir (Örneğin; 

PhotoLIFT atölyelerinde birinde çocuklardan biri yeşil rengini istediğini söyledi. Neden istediği 

sorulduğunda ağaç yaptığını ve onun yapraklarını yapmak istediğini belirtti. Bunun üzerine bu 

etkinlikte sadece siyah kalem kullanacağı ama yeşil renk kullanamasa da yaprakları çizerek 

gösterebileceği söylendi. Ve çocuk “Evet çok mantıklı.” diyerek gülümsedi ve yaprakları çizdi).

Yukarıda bahsedilen durumlar PhotoLIFT atölyelerinin bu seansında sık karşılaşılmamış olsa bile 

gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumlardır. Aşağıda ise süreç içinde deneyimlenmiş vaka 

örnekleri üzerinde durulmuştur:

Katılımcılar kartlarını oluştururken Türkçe bilseler dahi kendi anadillerinde yazabilirler. Paylaşım 

esnasında bu katılımcılar kartlarına yazdıklarını söylemediklerinde, kartların içeriği atölyeler 

bitiminde terapist ve tercümanın kartları beraber değerlendirmesi sonucunda öğrenilir. Fakat 

atölyelerden birinde 16 yaşında bir katılımcının kartına yazdığı bilginin atölyeler esnasında 

öğrenilmesi ve müdahale edilmesi gerekliliği fark edildi. Atölye bitiminde bu bilginin öğrenilmiş 

olması müdahale yöntemini zorlaştırmıştır. Bu yaşanan durumdan sonra tercümanın o gün 

yazılan Arapça kartların çevirisini gün içinde terapiste aktarımı uygun bir yöntem olarak 

kullanılmıştır. 

Atölye esnasında 14 yaşında bir katılımcı kartını parçalayarak çöpe attı ve yeni bir karton alarak 

oluşturmaya başladı. Çocuklar bazen kendileriyle ilgili önemli ve derinde olan bir konuyu ortaya 

çıkarıp onunla nasıl baş edeceğini bulamayabilirler. Terapist öncelikle neden atmak istediğini, 

neler yazdığını, terapiste göstermek isteyip istemediği sorulur. Böyle bir durumla karşılaşınca 

isterse o kartı onun için saklayabileceğini söylemesi çocuğun anlaşılmış ve olduğu gibi kabul 

edilmiş hissetmesine ve aynı zamanda deneyimine karşılık bulduğu kavrayıcı ve kapsayıcı tutum 

ile karşılaşmasını sağlayabilir. 
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1.GÜN

Seans Konusu

SPR Becerisi

Amaçlar

Hedefler

Aktiviteler

Süre

Materyaller

• Fotoğrafın nasıl ortaya çıktığı ile ilgili teknik bilginin el-işi   
   çalışması ile deneyimlenerek öğrenilmesi
• Kamera yapımı 

• Teknik bilgi aktarımı
• Fotoğrafın nasıl ortaya çıktığını uygulayarak 
   anlama ve öğrenme
• Birlikte çalışma
• Katılımcıların projeden somut bir çıktı elde edebilmesi

• Katılımcıların verilen bilgi doğrultusunda fotoğraf sanatı  
   ile ilgili teknik bilgilerini geliştirme
• Bilginin artması ve kendilerine ait bir şey tasarlamaları  
   sayesinde fotoğraf sanatına daha hâkim 
   hissetmelerini sağlama
• Kendilerine ait bir fotoğraf makinası yapma ve 
   bunu tasarlama
• Yardıma ihtiyacı olana yardımcı olarak beraber üretme
• Projenin somut bir faydasını insanlarla paylaşma

• X tane Pringels kutusu, 1 bıçak, 1 tane kesme tahtası, 
   X tane makas, X tane hazırlanmış yağlı fırın kâğıdı, 
   X tane lastik, X tane prit, X tane orta boy çivi, X tane 
   siyah keçeli kalem, X tane 5-6 cm kalınlığında karton,   
   1 tane kalın kâğıt bant, 1 tane alüminyum bant, 1 tane  
  çift taraflı bant, sanat malzemeleri (renkli kartonlar/el  
  işi kağıtları, desenli bantlar, pullar, kurdeleler, renkli boya   
  kalemleri, vb.)

1. Zıtlık Oyunu (5 dk.)
2. Teknik Bilgi Aktarımı (5 dk.)
3. Aktivite 1: Camera Obscura yapımı (20 dk.)
4. Aktivite 2: Süsleme (15 dk.)
5. Paylaşım (5 dk.)

• Pozitif Aktivitelerin Teşviki

• 50 dakika 

2.SEANS  CAMERA OBSCURA

Aktivitelerin Detayları

a)Yürütücülerin kendini ve projeyi tanıtması: 

Katılımcılar bu oyunda kendilerine söylenen kelimenin zıddını uygulamaya çalışırlar. (Örneğin: 

“Yürü dediğimde dur, dur dediğimde yürü.”)

o Yönerge (terapist): “Şimdi günün ikinci oturumuna başlıyoruz. Birazdan fotoğrafçı/eğitmen 

(ismi söylenir) sizlere ne yapacağınızı anlatacak ama önce odanın içinde karışık bir şekilde 

yürüyelim.” (Katılımcılar yürürken) “Dur” denir ve durmaları istenir. “Şimdi bundan sonra ben 

dur dediğimde yürüyecekseniz, yürü dediğimde duracaksınız.” (Herkes bu zıtlıkta takılmamaya 

başladığında) “Şimdi yeni bir şey daha ekliyoruz, diz dediğimde başınızı, baş dediğimde dizinizi 

tutacaksınız...”. Katılımcıların yapabilme durumuna göre yeni zıtlıklar eklenerek oyun devam eder. 

Terapist yönergeleri verirken hareket etmez, odanın bir köşesinden yönergeleri verir.

Öncelikle katılımcılara yıllar içinde fotoğraf makinasının gelişim sürecini görsellerle anlatan 

poster gösterilir. Poster üzerinden anlatım yapılırken ilk kameranın nasıl ortaya çıktığı ve fotoğraf 

makinasının çalışma prensibi için gereklilikler en temel şekliyle anlatılır. 

o Yönerge (fotoğrafçı/eğitmen): “Fotoğraf ışığın kırılması sayesinde elde edildi. İlk fotoğraflar 

levhalara yapılıyordu. Şimdi bizler de birer camera obscura yapacağız yani kara kutu 

yapacağız. Fotoğrafın nasıl oluştuğunu, ışığın kırılmasının etkisini göreceğiz.”

1. Zıtlık Oyunu

2. Teknik Bilgi Aktarımı
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3. Aktivite 1: Camera Obscura

Yönerge (fotoğrafçı/eğitmen): Daha önceden hazırlanmış 5-6 cm. genişliğindeki kartonlar 

aracılığıyla silindir cips kutusu metal olan tabanından kesilerek 2 parçaya ayrılır. 

(Bu kesme işlemi tahta & bıçak veya makas yardımıyla yapılabilir). Kısa parçanın metal 

kısmının tam ortasına çivi yardımı ile bir delik açılır. Kısa parçanın metal olmayan kısmı yağlı 

kâğıt ile kaplanır, lastik ile tutturulur (burada yağlı kâğıdı olabildiğinde düzgün yerleştirmeleri 

gerektiği söylenir.) Sonrasında kenar kısımları yapıştırılır. Böylece iki parça silindir cips kutusu 

oluşur (biri hiç işlem yapılmamış daha uzun olan parça diğeri ise yağlı kâğıt ile kaplanmış 

metal kısmının ortasında bir delik olan parça). Bu iki parça bant ile yapıştırılarak tekrar bir 

araya getirilir. Işık geçirmemesi için alüminyum bant ile de yapıştırılır. Bu işlemlerin hepsi 

yapıldıktan sonra Camera Obscura hazır olur. Camera Obscuralar hazır olduktan sonra ışığa 

çıkıp bakmaları sağlanır. Kameradan baktıklarında görüntüler görmeleri ve bu görüntüleri 

ters görme üzerinden ışığın nasıl değişim gösterdiği anlatılır. Işığın kırılması ile nasıl fotoğrafın 

oluştuğunu görmüş ve kendileri kamera üreterek fotoğraf makinelerinin en temel mantığını 

anlamış olurlar. 

◊ Not: Bu aktivite esnasında her bir kısım aşamalı olarak yapılır. Bu nedenle yönerge 

verilmemiştir. Teknik bir aktarımı içerir. Gruptaki katılımcıları birbirine yardım ederek ve 

birbirini bekleyerek aynı anda yapması sağlanır.

Yapılmış olan kameraların süslenmesi ve kişiselleştirilmesi sağlanır.

o Yönerge (terapist): “Şimdi hepiniz camera obscuralarınızı yaptınız. Işıkta bakıp denediniz. 

Hepiniz kendi kameranızı oluşturdunuz. Kameralarınızı benzer adımları izleyerek oluşturdunuz 

ancak bu kamera sadece size ait. Şimdi bu yapmış olduğunuz kameranın ne renk olmasını 

istersiniz bunu düşünün. (Katılımcıların düşünmesi için biraz zaman verilir). El işi kağıtlarından 

istediğiniz rengi seçip, kameranızı bu elişi kâğıdı ile kaplayın.” (Herkesin önce yapıştırıcı 

ve/veya çift taraflı bant ile silindir cips kutularını kendi istedikleri renkte olan el işi kâğıdı 

ile kaplaması sağlanır.) “El işi kâğıdı ile kaplamış olanlar şuradaki sanat malzemelerini de 

kullanarak kameralarınızı süsleyebilirsiniz” şeklinde yönerge verilir. 

Herkesin kameralarına isim vermesi ve bu ismi çemberde paylaşması

o Yönerge (terapist): “Kameranın en basit mantığını öğrenmiş olduk. Işığın kırılmasıyla nasıl 

görüntü elde edildiğini kendiniz gördünüz. Deneyimlediniz. Belki şaşırdınız çünkü hem bir 

görüntü belirdi hem de bu görüntü ters dönmüş bir şekildeydi. Bu kamerayı yaparken belki 

zorlandığınız, takıldığınız zamanlar oldu o anda birbirinizden ve bizden yardım isteyebildiniz. 

Ama en sonunda kendinize ait, istediğiniz gibi süslediğiniz/süslemekte olduğunuz bir kamera 

yapmış oldunuz. Şimdi herkesin süslemiş olduğu kameraya bakmasını ve ona bir isim 

vermesini istiyorum.” (Herkes süsledikten ve isim bulduktan sonra) “Şimdi çembere gelsin ve 

sırayla kamerasının ismini söyleyerek kamerasını bizimle tanıştırsın” denir. 

4. Aktivite 2: Kameraları Süsleme

5. Paylaşım
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Seans Dahilindeki Aktivitelerin Kazanımları 

Terapistin Rolü

Fotoğrafçının/Eğitmenin Rolü

• Katılımcıların yeni girdikleri bir ortama alışmaları zaman alabilir. Bu da dikkatlerinin daha hızlı 

dağılmasına sebep olabilir. Bu seansın başında oynatılan “Zıtlık Oyunu” katılımcıların alana dair 

dikkatlerini toplamalarını sağlar. Çünkü verilen komutun zıddını yapabilmek için hem komuta 

odaklanmalı hem de onun zıddını yapabilmeye odaklanmaları gerekmektedir. (Zıtlık Oyunu 

katılımcıların dikkatinin dağıldığı gözlemlendiği anda uygulanabilecek bir oyundur. Bu zıtlıkları 

her zaman değiştirebilirsiniz. Örneğin: ağlamak /gülmek, alkış/zıpla vb.)

• Camera Obscura oluşturma katılımcıların kendilerini fotoğraf sanatına dair daha hâkim 

hissetmelerini sağlar.

• Camera Obscura oluşturma katılımcıların projeden somut bir çıktı elde edebilmesini sağlar.

• Camera Obscura oluşturma sırasında yapamadıkları veya yaparken zorlandıkları şeyleri 

yapmaya çalışmaları, bunları yapabilmek için ürettikleri yöntemler problem çözme becerilerini 

elde etmelerinde yardımcı olur.

• Camera Obscura oluşturma sırasında birbirlerine yardımcı olmaları grup bilincinin oluşması 

için doğal bir ortam yaratır.

• Camera Obscura süsleme aktivitesi katılımcıların yaptıkları ürünü kişiselleştirmelerini sağlar. Bu 

kişiselleştirme de fotoğraf ile ilgili daha yetkin hissetmelerine yardımcı olur. 

• Bir objeye isim vermek başlangıçta absürt gelebilir ve zorlanabilirler. Ancak ona isim buldukları 

ve çemberde paylaştıkları an sanat aracılığıyla özgürleşmelerine yardımcı olan bir andır. 

• Seans başlangıçlarında terapistin; grubun ihtiyacını fark ederek, grubun birbirini hatırlayarak 
tekrar o alana girmelerini sağlaması önemlidir.
• Camera Obscura yapımında terapistin aktif olarak bir rolü olmamasına rağmen seansta 
bulunması gerekmektedir. Kamera yapımı esnasında yapmakta zorlanan bir katılımcının burada 
yaşama ihtimali olan olumsuz duygularla (yetersiz hissetme, başarısızlık vb.) baş etmesi kolay 
olmayabilir. Bu nedenle ihtiyaç dahilinde destek olmak ve duygu regülasyonunu sağlayamaya 
yardımcı olmak için terapistin bulunması gerekmektedir.  
• Camera Obscura süsleme faaliyeti, katılımcıların kendi oluşturmuş oldukları kamerayı 
kişiselleştirmesidir. Kameranın katılımcının kendisiyle ilgili aktarım nesnesi olma ihtimalinden 
dolayı bu aktiviteyi ve paylaşım aktivitesini terapistin yürütmesi önemlidir. 

• Camera Obscura yapımı sırasında ve sonrasında katılımcılardan gelecek teknik sorular

 olması sebebiyle bu konuya hâkim yürütücü bir fotoğrafçı/eğitmenin olması önemlidir. 

• Fotoğraf sanatı ile ilgili olan aktivitenin bu sanat dalına hâkim uzman bir kişi tarafından 

verilmesi, katılımcıda “öğrenme ve bilgi edinme” durumunu ve isteğini arttıran bir faktördür. 

Potansiyel Problemler ve Uygun Cevaplar

Camera obscurayı yaparken el becerilerinde zorluk yaşayan katılımcılar olabilir. Bu tarz 

durumlarda “desteğe, yardıma ihtiyacı olan söyleyebilir, soru sorabilir” şeklinde yönlendirmede 

bulunulabilir. Katılımcılar sürekli olarak gözlemlenmelidir ve zorlandığı farkedilen katılımcıya 

destek olunmalıdır.

Katılımcılar kameralarına isim vermekte zorluk yaşayabilir veya bu duruma yabancılaşabilirler. 

Bu noktada kamerayı kişiselleştirmelerine dair yönergeler vermek iyi olacaktır: “Bu kamerayı 

kendiniz yaptınız, şimdi bakın ona o size ait bir eşya ona kamera dışında ne demek isterdiniz...

bir arkadaşınıza yaptığınız bu kamerayı göstereceksiniz ve kendi kameranızı ona hangi isimle 

tanıtmak isterdiniz vb.”

Süsleme etkinliğinin belli bir süresi olmasına rağmen bu süre zarfında bitiremeyen katılımcılar 

olabilir. Bu nedenle süreyi ara ara olabildiğinde hatırlatmak gerekebilir. Bu birçok etkinlik için 

geçerlidir. Ancak atölyenin sanat malzemelerinin kullanıldığı ilk seans olması, buradaki zaman 

sınırının net çizilmesini daha önemli hale getirmektedir.

Yukarıda bahsedilen durumlar PhotoLIFT atölyelerinin bu seansında sıklıkla karşılaşılmamış olsa 

bile gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumlardır. Aşağıda süreç içinde deneyimlenmiş vaka 

örnekleri üzerinde durulmuştur:

Atölyelerden birinde 14 yaşında bir katılımcı camera obscurayı süsleme aşamasında kurdele 

ile bir boyunluk yaparak boynuna astı. Çocuğa yapmış olduğu boyunluk ile ilgili olumlu 

tepkiyi duyan diğer tüm katılımcılar kamerasına boyunluk yapmaya başladı. Ve o atölyede 

tüm çocukların kamerasında boyunluk vardı. Sanatta taklit etmek ya da bir grup ortamında 

bir şeyi gözlemleyerek ona göre bir yol oluşturmak besleyici ve olumlu olabilir. Yaşamış 

olduğumuz durum sonunda grup dinamiğine zarar veren bir durum olmadı. Herkes boyunluk 

takmış olmaktan oldukça memnundu. Ancak çocukların sözel bir şey duymadan arkadaşını 

gözlemleyerek yapması daha doğal bir süreç olurdu. Çünkü burada yapılmış bir uygulamaya 

onay veren ve takdir eden bir yetişkinin onay ve beğenisini kazanmak da söz konusu olmuş 

olabilir. Bu nedenle bu örnek durum; etkinlik esnasında çocuk spesifik yapılan geribildirimin 

tercih edilmemesi gerektiğini gösteren bir yaşantı olmuştur. 
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1.GÜN

Seans Konusu

SPR Becerisi

Amaçlar

Hedefler

Aktiviteler

Süre

Materyaller

• Fotoğraf tarihi
• Farklı makina türlerini tanıma
• Farklı bakış açısına sahip olmayı deneyimleme

• Fotoğraf tarihini öğrenme
• Farklı fotoğraf makinalarını tanıma
• Farklı bakış açılarından bakabilme

• Fotoğraf sanatı ile ilgili temel bilgileri 
   görsellerle öğrenme 
• Birbirinden farklı fotoğraf makinalarını 
   inceleyerek tanıma
• Olayları farklı bakış açılarından değerlendirebilme

• Fotoğraf tarihi ile ilgili görseller
• Yaklaşık 10 çeşit fotoğraf makinası

1. Aktivite 1: Fotoğraf Tarihi (20 dk.)
2. Paylaşım 1 (10 dk.)
3. Aktivite 2: Farklı Makinalar (25 dk.)
4. Paylaşım 2 & Kapanış (10 dk.)

• Problem Çözme Becerilerini Oluşturma

• 65 dakika 

3.SEANS  FARKLI MAKİNALAR

Aktivitelerin Detayları

1. Aktivite 1: Fotoğraf Tarihi

Fotoğrafçı/eğitmen fotoğraf tarihi ile ilgili yaklaşık 15 görsel üzerinden katılımcılara bilgi verir. 14

o Yönerge (fotoğrafçı/eğitmen): “Bu seansımızda seneler içinde çekilmiş fotoğraflar üzerinden 

fotoğraf tarihine dair bilgiler öğreneceğiz. Tarihte çekildiği bilinen ilk fotoğraf nasıl hiç 

düşündünüz mü?” şeklinde yönerge verilerek tarihteki ilk fotoğraf gösterilir. Her fotoğraf 

çemberde katılımcıların yakından görebilmesi için dolaştırılır. 

14 Bkz. EK.1
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15 Bkz. EK.2

Terapist katılımcılara “En çok hangi bilgiyi öğrenmek sizi heyecanlandırdı?” diye soru yönlendirir. 

Alınan cevaplar sonucunda “Aynı şeyleri duymuş olmanıza rağmen ilginizi çeken şeyler 

birbirinden farklı şeyler olabiliyor. Bir grup içinde farklı şeylerden hoşlanıp birbirinden farklı şeyler 

düşünüyor olabiliriz ancak yine de bir arada olabiliyoruz” denir. 

• İkinci aktiviteye geçilmeden kısa süreli ritim çalışması yapılır ve çemberde yer değiştirmeleri 

istenir. 

Fotoğraf makinaları katılımcıların ortasına çember oluşturacak şekilde yerleştirilir. Terapist “En 

çok hangi fotoğraf makinasını sevdiniz ve neden?” şeklinde soru yönlendirir. Çemberde herkes 

paylaşımını yaptıktan sonra:

o Yönerge (terapist): “Her makine birbirinden farklı özelliklere sahipti. Bazısı daha net gösteriyordu, 

bazısının yakınlaştırma özelliği vardı, bazısı hafif bazısı daha ağır, bazısı daha eski bazısı daha 

moderndi. Ama tüm bu fotoğraf makinalarına bakarken aynı ortamda aynı objelere ve kişilere 

farklı objektiflerden farklı açılardan baktınız. Belki içlerinde özellikle daha sevdiğiniz bir makine 

oldu. Ancak her makinanın etkisi birbirinden farklıydı. Günlük hayatımızda da böyle bir duruma 

farklı bir açıdan bakmak o durumu farklı değerlendirmemizi sağlayabilir. Canımızı sıkan bir 

şey olduğunda farklı bakış açılarından bakmak da o problemi çözmemize yardımcı olabilir. 

Mesela bir arkadaşınızla bir konuda anlaşamazsınız ve tartışabilirsiniz. Bu durum sizi üzebilir. Ya da 

evde anne veya babanızla yaşadığınız sorunlar olabilir. Bu sorunlar belki sizlere çözümsüz gibi 

gelebilir. Ama belki de başka bir bakıl açısından bakmak, her zaman yaptığınız farklı bir yöntem 

denemek yaşadığınız sorunu çözmeye yardımcı olabilir. Bu dediklerim sizlere ne düşündürdü?” 

şeklinde soru yönelterek paylaşım yapmak isteyen katılımcılara söz verilir ve sonrasında kapanış 

yapılır.

Bu çalışmada fotoğrafçı/eğitmen sırayla farklı çeşit fotoğraf makinalarını tanıtır ve özelliklerini 

anlatır. Bu fotoğraf makinaları çemberde katılımcıların yakından görebilmesi için dolaştırılır. 

Makinaların teker teker çıkarılması ve tanıtılması katılımcıların dikkatlerini toplamaları açısından 

önemlidir.

2. Paylaşım 1 4. Paylaşım 2 & Kapanış

3. Aktivite 2: Farklı Makinalar15

• Fotoğraf sanatının tarihiyle ilgili bilgi edinmek katılımcıların sanat hakkındaki hakimiyetini ve 

dolayısıyla özgüvenlerini arttır.

• Farklı fotoğraf makinalarını tanımak farklı objektiflerden çevresinde olanları değerlendirmeye 

yardımcı olur.

• Paylaşımlarda aynı grup içinde olup birbirinden farklı düşüncelere sahip olabileceklerini ve 

bunun bir sorun olmadığını fark etmeleri sosyal uyumu destekleyen bir durum olur.

• Seans ile bağlantılı olarak farklı bakış açılarından bakma, durumları farklı şekillerde 

değerlendirme veya her zamankinden farklı bir davranışla, yaşanılan probleme yaklaşma 

durumunun, problemi çözmeye yardımcı olabileceği bilgisinin verilmesi; katılımcılara yaşadıkları 

problemler hakkında çözüm üretme konusunda destek olabilir. 

Seans Dahilindeki Aktivitelerin Kazanımları 
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• Teknik ve bilgi verme kısmı ağırlıklı bir seans olmasına rağmen paylaşımları ilk seansta 

çerçeveyi çizen olarak terapistin yaptırması önemlidir.

• Etkinlik sırasında terapist katılımcıları gözlemler ve ihtiyaca göre kısa etkinlikler ekleyip ve/veya 

paylaşım esnasında yorumlar ekleyebilir.

• Fotoğraf tarihi ve fotoğraf makinaları ile ilgili bilgi verilirken hâkim bir sanatçının seansta 

bulunması ve yürütmesi önemli.

• Katılımcıların sanat dalına dair soruları olması durumunda o soruların net bir şekilde 

cevaplanması için fotoğrafçı/eğitmen bulunmalıdır.

Terapistin Rolü

Fotoğrafçının/Eğitmenin Rolü

Potansiyel Problemler ve Uygun Cevaplar

Yukarıda bahsedilen durumlar PhotoLIFT atölyelerinin bu seansında sık karşılaşılmamış olsa bile 

gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumlardır. Aşağıda ise süreç içinde deneyimlenmiş vaka 

örnekleri üzerinde durulmuştur:

Katılımcıların dikkatlerini toplayabilmeleri açısından hem kartları hem fotoğraf makinalarını teker 

teker çıkartmak ve çemberde elden ele gezdirmek önemli. 

Yapılan ilk atölyede katılımcıların heyecanını arttırmak üzere gösterilecek bütün fotoğraf 

makinaları masaya konmuş ve katılımcılar masanın etrafına toplanmıştır. Fotoğrafçı/eğitmen 

teker teker anlatmaya başlamıştır. Ancak katılımcılar anlatılanları dinlemeyip masadaki diğer 

makinalara bakmışlardır. Bu atölyeden sonra fotoğraf makinalarının teker teker çıkarılması ve 

gösterilmesi kararı alınmıştır.

Yukarıda bahsedilen durumlar PhotoLIFT atölyelerinin bu seansında sıklıkla karşılaşılmamış olsa 
bile gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumlardır. Aşağıda ise süreç içinde deneyimlenmiş vaka 

örnekleri üzerinde durulmuştur:

1.GÜN

Seans Konusu

SPR Becerisi

Amaçlar

Hedefler

Aktiviteler

Süre

Materyaller

• Farklı duyguları tanıma
• Duyguları ifade etme/yansıtma
• Olumsuz duygularla baş edebilme

• Fotoğraf sanatına hakimiyetin artması
• Farklı duyguları tanıma
• Poz verme ve duyguları/düşünceleri yansıtma 
• Farklı duyguları deneyimleme
• Zor duygularla baş etme 

• Dijital fotoğraf makinası ile çekim yaparak fotoğraf      
   sanatına daha hâkim hissetme
• Olumlu-olumsuz birçok duyguyu tanıyabilme ve      
   öğrenebilme
• Duygu ve düşünceleri poz vererek beden
   aracılığıyla yansıtabilme
• Sanat aracılığıyla zor duygularla baş edebilme 

• Olumlu/Olumsuz duyguların yazıldığı PVC kaplı kartlar,  
   Kart sayısı kadar A4 dosya kâğıdı, Kâğıt Bandı, Müzik/ 
   Hoparlör

1. Heykel Oyunu (15 dk.)
2. Aktivite: Duygu Çemberi (25 dk.)
3. Paylaşım (20 dk.)

• Duyguları Tanıma ve Zor Duygularla Baş Edebilme 

• 60 dakika 

4.SEANS  DUYGU ÇEMBERİ
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Aktivitelerin Detayları

• Bu seans için Duygu Kartları A-B olacak şekilde isimlendirilerek hem Türkçe hem Arapça 

yazılacak şekilde hazırlanmış ve PVC (uzun süreli kullanım için) kaplatılmıştır.16 

• 3. Seans sonunda ara verildiğinde katılımcıların seansın yapılacağı odadan çıkması sağlanır. 

Mekân 4. Seans için hazırlanır. Daha önceden hazır olan duygu kartlarından katılımcı sayısı 

kadar olumlu ve olumsuz duygular eşit sayıda olacak şekilde seçilir. A-B ikili grup olacak şekilde 

çember oluşturulur. Her kartın üstü, üzerindeki duygu kelimesi gözükmeyecek şekilde, A4 dosya 

kâğıdı ile kapatılır ve bantlanır.  
Katılımcılardan müzik bittiğinde bu sefer heykel olmayıp yerdeki kağıtlardan birinin önünde 

durmaları beklenir. Daha sonra herkesten yerdeki kâğıdın üstünü açmaları istenir. 

o Yönerge (terapist): “(Müzik durduğunda) Şimdi hepiniz yerdeki kağıtlardan birinin önünde 

dursun. Hepiniz bulunduğunuz yerde önünüzde duran kâğıdı açın.” Tüm katılımcılar kağıtları 

açtıktan sonra: “Hepiniz en yakınınızda olan kişi ile eşleştiniz. Kâğıtta yazana göre biriniz A biriniz 

B”. Sırayla A’lar kim? B’ler kim diye sorulur ve el kaldırmaları istenir. Herkesin bunu anladığına 

emin olduktan sonra her gruba bir fotoğraf makinası verilir. Şimdi A olanlar önünde duran 

karttaki duyguyu yansıtan bir poz verecek. B olan da onu çekecek, daha sonra A fotoğraf 

makinasını alacak ve B önünde duran karttaki duyguyu yansıtan bir poz verecek. B’ler 

kameraları alsın. A’lar da pozlarını versin”. Bütün gruplarda A olan pozunu verip B olan onu 

çektikten sonra: “Şimdi bu sefer B önünde duran karttaki duyguyu yansıtan bir poz verecek 

ve A olan onu çekecek.” Her grup çalışmasını bitirdikten sonra fotoğraf makinalarını yere 

koymaları istenir. “Şimdi yer değiştireceğiz. A olanlar saat yönünde B olanlar saat yönünün 

tersinde ilerleyecek.” (Burada yer değişimi önce A’lar arasında yaptırılır, A’lar yer değiştirdikten 

sonra B’lerin yeri değiştirilir). “Şimdi herkes yer değiştirdi yeni bir eş yeni bir duygu. Aynı şekilde 

yapacağız” şeklinde yönerge verilir.

• Duyguların pozlarını vermeye çalışırken yürütücülerin katılımcıların yanına gitmeleri 

gerekmektedir. Pozunu vereceği duyguyu ilk defa duyuyor olabilir, o katılımcıya bu duyguyu 

anlatmak gerekir. Pozu nasıl vereceğini bilemeyebilir, ona bu duygunun ortaya çıkabileceği 

çeşitli durumlar üzerinden örnekler verilebilir. 

• Toplam kaç kere eş değiştirileceği grubun dinamiğine ve etkinliğe katılımlarında göre 

belirlenir. 

• Katılımcılara çekmiş oldukları fotoğrafları silmemeleri söylenir. 

Müzik açılır ve müziğe uyumlu hareket etmeleri istenir. Müzik durduğunda duracakları ve 

heykel gibi donacakları yönergesi verilir.

o Yönerge (terapist): “Ben şimdi bir müzik açacağım ve herkes duyduğu müziğe uyumlu bir 

şekilde hareket etsin. Ben müziği durdurduğumda herkesin olduğu donmasını, yani birer heykel 

olmasını istiyorum. Müziği tekrar başlattığımda heykeller çözülecek ve tekrar dans etmeye 

devam edeceksiniz”. (Katılımcılar odanın içinde hareket ederken onları dans etmeye ve çeşitli 

hareketler yapmaya teşvik edin.)

• Katılımcılar heykel oluşturduğu sırada yürütücüler oluşan heykelleri yorumlar (Üzgün gibi…

Heyecanlı gibi…Bir tepsi taşıyor gibi…). Bu yorumlamalar katılımcıların heykel formlarına 

daha fazla girmesini sağlayabilir. Eğer katılımcıların rahat olduğu gözlemlenirse yürütücüler 

“Dokunabilir miyim?” diye sorarak heykellerin formlarını değiştirebilir. 

1. Heykel Oyunu

2. Duygu Çemberi

16 Bkz. EK.3
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Katılımcılara önce duygularla ilgili genel bir bilgi verilir. Daha sonra poz verirken

 en zorlandıkları duygunun ne olduğu sorulur.

o Yönerge (terapist): “Duygular insan psikolojisinde çok temel ve önemli bir konu. Birçok duygu 

var; olumlu duygular var olumsuz duygular var. Bazı duygular anlık bazı duygular daha sürece 

yayılan duygular. Bazı duygular basit bazı duygular daha karmaşık ve kompleks. Ama hiçbir 

duygu diğerinden daha kötü ve daha iyi değil. Her duygu önemli. Bu duyguları yansıtmak, 

göstermek ve ifade etmek çok önemli (burada terapist ve fotoğrafçı arasında teatral bir 

şekilde canlandırmalar yapılabilir). Ama bazen insanların yaşadığı duygusal ve psikolojik 

zorluklar duyguları ifade etmeyi ve hissetmeyi zorlaştırabilir. Ya da bazı duyguları daha fazla 

hissedilmesine veya bazı duyguları hiç hissetmemeye sebep olabilir. Ya da bazı duyguları 

göstermemeyi öğreniyoruz. Sizler de bu etkinlikte farklı duyguları deneyimlediniz. Hem duyguları 

yansıttınız hem de fotoğraflarını çektiniz. Belki bazı duygular size yabancı geldi, belki bazı 

duyguların pozunu vermek zor oldu. Şimdi etkinliği düşünün sizin için hangi duygunun pozunu 

vermek daha zordu”. Katılımcı zorlandığı duyguyu söylediğinde “Zor olan neydi?”, “Bilmediğin bir 

duygu muydu?”, “Yoksa pozunu vermek mi zordu?” gibi sorular sorulur. Hiçbir duygunun pozunu 

vermek zor değildi diyen biri olursa o noktada “Hangisinin pozunu verirken daha rahat hissettin?” 

diye sorularak paylaşıma o katılımcının da dahil olması sağlanır. 

• Tüm katılımcılar paylaşımını yaptıktan sonra, terapist; zorlanılan ortak duygular üzerinden 

tekrardan bir geribildirim yapabilir. (Mesela öfke/kızgınlık/sinirlilik zorlanılan duygular olarak 

ifade edilirse; olumsuz duyguyu gösterme ve öfkeyi içe yansıtma üzerinden depresyon hakkında 

konuşabilir. Şaşkınlık/heyecan zorlanılan duygular olarak söylenirse basit ve kompleks duygular 

arasındaki farktan daha detaylı bahsedilebilir ve kompleks duyguları yansıtmanın daha zor 

olduğu anlatılabilir. Huzur/nefret zorlanılan duygular olarak ifade edilirse anlık ve süreğen 

duygular arasındaki farktan daha detaylı bahsedilebilir.) Buradaki geribildirimler grubun 

ihtiyacına göre şekillenebilir. Terapistin bu yorumları üzerine tekrardan paylaşıma katılmak 

isteyen kişiler olabilir. Bu nedenle bu seansın paylaşımına nispeten daha uzun vakit ayırmak 

önemli olacaktır.

3. Paylaşım

• Heykel oyununda katılımcılar dijital fotoğraf makinası ile çalışmaya başlamadan poz verme 

deneyimini elde ederler. Yaratıcı bir aktivite olan heykel oyunu katılımcıları duygularla ilgili daha 

yoğun bir konuya yumuşak bir şekilde geçiş yapabilmelerini sağlar.

• Duygu Çemberi katılımcıların bilmedikleri duyguları öğrenmelerini sağlar.

• Duygu Çemberi katılımcıların duyguları yansıtmalarını, deneyimlemelerini ve 

göstermelerini sağlar. 

• Duygu Çemberi sonundaki paylaşım katılımcıların duygular hakkında daha detaylı bilgi sahibi 

olmalarını sağlar. 

• Duygu Çemberi sonundaki paylaşım katılımcıların olumsuz duyguları yansıtmanın her zaman 

kötü bir şey olmadığını fark etmelerine yardımcı olur.

• Duygu Çemberi sonundaki paylaşım katılımcıların pozitif iletişim dilini öğrenmelerine 

yardımcı olur. 

Seans Dahilindeki Aktivitelerin Kazanımları 

• Duygu türleri, duyguları hissetme, duyguları yansıtma, duygularla baş edebilme, duygu 

regülasyonu klinik psikolojinin ve terapinin temel meselelerindendir. Bu noktada Duygu Çemberi 

seansının terapist tarafından yürütülmesi gerekmektedir.

• Bu seansta katılımcı kendisi ile ilgili özel paylaşımlarda bulunabilir. Terapist katılımcıyı ve 

katılımcının duygularını tutabilmek için o alanda bulunmalıdır. 

• Yapılan çalışma birçok duygu ve düşünceyi harekete geçirebilir, tetikleyebilir. Terapisin grubu 

ve gidişatı gözlemleyerek, duygu regülasyonunu sağlamak ve/veya paylaşma alanı oluşturmak 

için seansta bulunması önemlidir. 

• Katılımcılar dijital fotoğraf makinasını ilk defa bu seansta kullandıkları için teknik 

anlamda zorluk yaşayabilirler. Seansın akışının durmaması için teknik olarak zorlandıkları 

veya anlamadıkları bir noktada onlara yol gösterebilecek fotoğraf sanatına hâkim birinin 

olması önemlidir. 

• Heykel oyununda pozları yorumlama konusunda fotoğraf sanatıyla ilgilenen birinin 

olması etkinliğin daha çeşitli ve yaratıcı bir sürece dönüşmesini sağlar. 

Terapistin Rolü

Fotoğrafçının/Eğitmenin Rolü
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Potansiyel Problemler ve Uygun Cevaplar

Temel duygular seçilecek olmasına rağmen bazı çocukların verilen duyguları tanımama 

ihtimalleri olabilir, eğer çocuk bunu ifade eder veya bu durum gözlemlenirse, o çocuğun yanına 

giderek o duygunun hissedilebileceği anlara örnek verilebilir. Örnek verirken bir duygunun 

hissedilmesiyle ilgili en az iki örnek vermek ve kesin bir dille konuşmamak önemli. Örneğin: 

Çocuk hüzün kelimesini bilmiyorsa “Biri çok sevdiği birini uzun zaman görmeyince hüzünlenebilir. 

Ya da bir başkası yalnız kaldığında hüzünlenebilir. Hüzünlenmek üzülmekle biraz birbirine 

benzeyen duygular” şeklinde yönergeler verilmelidir. 

Atölyelerinden birinde katılımcılardan biri “Umut duygusunu nasıl göstereceğimi bilmiyorum, 

sanki bu duyguyu hiç bilmiyorum” dedi. Burada aslında yaşanılmış olumsuz durumların insanların 

umut etmelerini zorlaştıran bir şey olduğunu ancak bu atölyelerin belki tekrardan umut etmesini 

sağlayabileceği söylendi. Duygularla ilgili paylaşımlarda terapistin çalıştığı popülasyonu aklında 

tutarak duyguları yorumlayabilmesi önemlidir. PhotoLIFT atölyelerinde travmaya maruz kalmış 

bir gençler ile çalışıldığı için terapistin travmanın duyguları nasıl etkileyebileceğine dair fikrinin 

olması oldukça önemli ve gereklidir.   

Yukarıda bahsedilen durumlar PhotoLIFT atölyelerinin bu seansında sıklıkla karşılaşılmamış olsa 
bile gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumlardır. Aşağıda ise süreç içinde deneyimlenmiş vaka 

örnekleri üzerinde durulmuştur:

2.GÜN

Seans Konusu

SPR Becerisi

Amaçlar

Hedefler

Aktiviteler

Süre

Materyaller

• İletişim
• Paylaşım ve Üretim
• Sosyal İlişki

• Çevreyle sağlıklı sosyal iletişim ve etkileşimi
   deneyimleyebilme
• Kişisel ve sosyal kaynaklarını fark edebilme
• İletişim becerilerini geliştirme
• İçinde bulunduğu mekânda farklı bir açıdan ilişkilenebilme
• Dış mekân çekimleri ile hayata başka bir bakış 
   açısından bakma

• Çekim esnasında karşılaştığı kişilerle sözel veya beden       
   dili (bakma, gülme vb.) ile sosyal ilişki kurabilme
• İlgilerinin ve ilgisizliklerinin neler olduğunu 
   deneyimleme ve/veya fark edebilme
• Fotoğrafını çekme esnasında profesyonel bir 
   fotoğrafçı olarak hissetme
• Fotoğraf çekerken kişilerden onay almaları ve olumlu    
   yanıt karşısında pozitif hissederken, olumsuz yanıt
   karşısında negatif hissetmeme
• İçinde bulunduğu mekânı ve toplumu farklı bir konumdan   
   gözlemleyebilme 
• Farklı bir bakış açısından bakarak problem çözme 
   becerilerini pekiştirme

• Yaka Kartları, X tane siyah keçeli kalem, X tane Dijital  
   Fotoğraf Makinası, Bilgisayar, Projeksiyon, Müzik, 
   Fotoğraf Baskılı Rozetler

1. Açılış: (15 dk.)
2. Foto Safari (90 dk.)
3. Paylaşım (20 dk.)
4.Slayt Gösterisi (20 dk.)
5. Kapanış (5 dk.)

• Sağlıklı Sosyal İlişkiler Kurma

• 150 dakika 

1.SEANS  FOTO SAFARİ
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Aktivitelerin Detayları

1. Açılış

3. Paylaşım

Terapist genel olarak günlük planı katılımcılara aktarır.

o Yönerge (terapist): “Bugün güne dışarıda fotoğraf çekerek başlayacağız, herkesin kendine ait 

birer kamerası olacak. Dışarıda fotoğraf çekerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini fotoğrafçı/

eğitmen (ismi ile hitap edilir) anlatacak. Buraya geri döndükten sonra öğle yemeği aramızı 

vereceğiz. Sonrasında stüdyo çekimi olacak. Bu çekimde hem profesyonel makine ile çekim 

yapacaksınız hem de farklı rollere gireceksiniz. En sonda da bir Grup Heykeli çalışmamız olacak, 

onun detaylarını da sonra anlatacağım. Şimdi dışarıda fotoğraf çekerken nelere dikkat edeceğiz 

dinleyelim.

• Fotoğrafçı/eğitmen çocuklara dışarıda çekim yaparken dikkat etmesi gereken şu detayları 

söyler:

o Yönerge (fotoğrafçı/eğitmen): “Safari nedir bilen var mı? … Biz burada hayvanları değil 

gördüğümüz görüntüleri fotoğraf makinamızla yakalayacağız. Bu nedenle bu etkinliğimizi ismi 

Foto Safari. Nelere dikkat edeceğiz?”:

– Öncelikle istediğiniz ve merak ettiğiniz her şeyi istediğiniz gibi çekebilirsiniz.

– Grup halinde hareket etmemiz önemli. Birbirimizi kaybetmememiz gerekiyor.

– Gizli çekim yapmaktan kaçının. Birinin fotoğrafını çekmek istediğinizde o kişiye sorun. Olumlu 

yanıt verirse ne güzel ancak olumsuz yanıt verirse de teşekkür edip başka şeyleri çekmeye 

devam edebilirsiniz. Denemekten korkmayın, sorun. Bir şey kaybetmeyeceksiniz.

– Çekim yaparken cesur ve görünür olmaya çalışın. Siz yanlış bir şey yapmıyorsunuz. 

– Herkes üzerinde ismi olan yaka kartını takmalı. Bu hem profesyonelliğin hem de görünür 

olmanın göstergesi olacak.

– Neden fotoğraf çektiğinizi anlatabilir, gerekirse yaka kartını gösterebilirsiniz. İhtiyaç halinde 

yakındaki gözetmenden destek isteyebilirsiniz.

– Herkes kendisine verilmiş fotoğraf makinası ile çekim yapacak.

– Çektiğiniz hiçbir fotoğrafı silmiyorsunuz. Çünkü bazen sizin beğenmediğiniz bir fotoğraf teknik ve 

sanatsal anlamda güzel olabiliyor. 

• Terapist çocuklara yaka kartlarını ve siyah keçeli kalemleri dağıtır. Kartlara isimlerini yazmalarını 

ister. Katılımcıları sayıya göre 2’şerli veya 3’erli gruplar şeklinde numara verme yöntemiyle (1-2-

3,1-2-3…: 1’ler bir yere, 2’ler bir yere) ayırır. Fotoğrafçı, terapist ve tercüman dışında ekipte destek 

olan kişileri de katılımcılarla eşleştirir. Buradaki amaç bütün bir grubun beraber hareket ederken, 

küçük gruplardaki eşleşmeler ile grup güvenliğini ve grubun birbirini gözetebilmesini sağlamaktır. 

En sonunda dijital fotoğraf makinaları da katılımcılara dağıtılır. Her birinin makinayı açması ve 

sorusu varsa Foto Safariye çıkmadan fotoğrafçı/eğitmene sorması sağlanır.

Öncesinde belirlenmiş rota takip edilerek Foto Safari başlar. Bu rotalar katılımcıların güvenliğini 

göz önüne alarak ve gerekli tedbirler sağlanarak, yürüyüş yolları, park ve bahçeler, pazar 

yerleri, tarihi mekanlar vb. yerlerden oluşturulabilir. Katılımcılar fotoğraf çekmeye başladıktan 

sonra terapist katılımcıları sırayla fotoğrafçı/eğitmen ile eşleştirir. Eğitmen gruptaki katılımcı 

sayısına göre 5 veya 10 dakika olacak şekilde katılımcı ile birebir çalışır. Fotoğrafçı/eğitmen nasıl 

fotoğraflar çekileceği ve nasıl teknikler kullanılabileceği konusunda katılımcıya bilgi verir. Bunun 

sonunda fotoğrafçı katılımcıya fotoğraf baskılı rozeti takar. O sırada terapist başka bir katılımcıyı 

fotoğrafçı/eğitmen ile eşleşmesi için yönlendirir. (Eşleşme sırasında terapistin gözlemine göre 

fotoğraf çekmekte zorlanan katılımcıları öncelikli olarak fotoğrafçı/eğitmen ile eşleştirmek 

önemlidir.) 

• ÖĞLE ARASI: Gezi sonunda atölyenin yapıldığı mekâna dönülür ve katılımcılar için yemek 

arası başlar. Bu sırada terapist ve proje asistanı tarafından çocukların fotoğrafları teker teker 

çağırılarak dosyalanır (Katılımcının çekim yapmış olduğu dijital makinanın hafıza kartı 

bilgisayara takılır ve çocuğu isminde açılan dosyaya bütün fotoğraflar eklenir. Her katılımcı 

için bu işlem yapılır). Ardından fotoğrafçı/eğitmen ve proje asistanı tarafından katılımcıların 

fotoğraflarını içeren slayt gösterisi hazırlanır. Herkesin gün içinde çektiği fotoğraflarda eşit sayıda 

seçilir (çekilen foto sayısına göre 3-6 arasında değişebilir).  

Slayt gösterisi için fotoğrafların belirlenmesi uzun sürebiliyor bu nedenle fotoğraflar çekilirken 

terapist tarafından katılımcılarla paylaşım yapılır.

o Yönerge (terapist): “Yemeklerinizi yediniz. Şimdi içeride sizin çekmiş olduğunuz fotoğraflardan 

bir slayt gösterisi hazırlanıyor. Birazdan çekmiş olduğunuzu fotoğraflarınızı göreceğiz. Ama onu 

beklerken sizin için dışarıda fotoğraf çekmek nasıldı konuşalım. Katılımcılara “En çok nerede 

fotoğraf çekmeyi sevdim? Gezi sırasında seni zorlayan veya rahatsız eden bir an oldu mu? 

Çevreden biriyle konuştun mu? Fotoğrafını çekmek için herhangi birine sordun mu? 

Nasıl yanıt aldın?” gibi sorular yöneltilerek bu soralar etrafında paylaşım yapılır. 

2. Aktivite-Foto Safari
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4. Slayt Gösterisi

5. Kapanış

Seçilen fotoğraflardan oluşturulan slayt gösterisi müzik eşliğinde katılımcılara gösterilir. Slayt 

gösterisinin sonunda terapist genel olarak kısaca Foto Safari etkinliğini ve yansıtılan fotoğraflarla 

ilgili benzer ve farklı yönlerle ilgili değerlendirme yapar. 

o Yönerge (terapist): “Hep birlikte dışarıya çıktık. Aynı yerlerden geçtik. Birçok fotoğraf çektiniz. 

Aynı şeyleri çektiğiniz de oldu farklı şeyleri çektiğinizde. Ama aynı şeyi çekmiş olsanız dahi 

hiçbir fotoğraf birbirinin aynısı değil. Çünkü birbirinden farklı kişiler bu fotoğrafları çekti. Aynı şeyi 

çekerken çok yakından, çok uzaktan, yakınlaştırarak, aşağıdan, etrafındaki şeyleri de içererek 

ve benzeri-birçok farklı çekim açısı da olabilir-farklı açılardan çektiniz. Bu nedenle hiçbir fotoğraf 

birbirinin aynısı değil, o anı fotoğrafa aldınız ve bir daha o an tekrarlanmayacak. Her biriniz özel 

ve biricik olduğunuz gibi fotoğraf da öyle bir şey” şeklinde ifade edilir. “Toplu bir slayt gösterisi 

izledik ve şimdi ayrı ayrı hepinizin seçilmiş fotoğraflarına bakacağız.” Şeklinde yönerge verilir. Her 

katılımcıya “En çok hangi fotoğrafını sevdin? Neden?” şeklinde sorular yöneltilir. Katılımcı kendisi 

ile ilgili bu sorulara cevap verdikten sonra fotoğrafçı/eğitmen kısaca her çocuğun bir fotoğrafı 

ile ilgili teknik yaklaşımdan bahseder.

o Yönerge (fotoğrafçı/eğitmen): Öncelikle katılımcıya “Sence bu fotoğraf başka nasıl olabilirdi?” 

şeklinde sorarak başlar. Sonrasında eğitmen bu fotoğrafın farklı olarak nasıl çekilebileceği, 

benzer bir fotoğraf çektiğinde nelere dikkat edebileceği gibi konular ile ilgili katılımcılara bilgi 

verir. Sonrasında eğitmen bu fotoğrafın farklı olarak nasıl çekilebileceği, benzer bir fotoğraf 

çektiğinde nelere dikkat edebileceği gibi konular ile ilgili katılımcılara bilgi verir.

Terapist tüm katılımcılara paylaşımı ile ilgili teşekkür eder. Seans sonunda esneme ve nefes 

çalışması yaptırılarak oturum bitirilir.

• Katılımcıların her birine fotoğraf makinası verilmesi, yaka kartı takılması ve fotoğrafçı/eğitmen 

ile olan birebir çalışmanın sonunda fotoğraf baskılı rozetleri almaları kendilerini profesyonel 

fotoğrafçı gibi hissetmelerine yardımcı olur. 

• Dış mekân ile farklı bir konumdan ilişkilenmeleri iletişim becerilerini geliştirmelerine destek olur. 

• Bir objeye, kişiye ve mekâna bir mercek aracılıyla bakarak farklı açılardan çekim yapmaları, 

bir duruma farklı açılardan bakmanın yararlarını gösterebilir.

• Bir fotoğrafı farklı açılardan çekmeyi denemek katılımcıların gündelik hayatta olayları farklı 

bakış açılarından değerlendirme becerisi kazanlamalarını sağlayabilir. Bu da problem çözme 

becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

• İnsanlardan fotoğraf çekmek için onay almaları sonucu aldıkları olumlu yanıtlar sağlıklı 

düşünmenin ve bunun sonucunda hareket etmenin olumlu yanlarını gösterebilir. 

Seans Dahilindeki Aktivitelerin Kazanımları 

• Foto Safari esnasında katılımcılardan bir veya birkaçı deneyimlediği olumsuz bir deneyim 

yaşamış olabilir. Katılımcı o anda birebir konuşma ihtiyacı duyabilir. Fotoğrafçı/eğitmen etkinliğe 

devam ederken terapist o ihtiyacı karşılamak için orada bulunmalıdır.

• Paylaşım sırasında katılımcıların paylaşımlarını dinleyen, anlayan ve yorumlayan bir terapistin 

olması gereklidir. 

• Terapist aktivite yardımıyla kazandırılması hedeflenen becerileri katılımcılardan örnekler 

vererek ve somutlaştırarak aktarır.

• Foto Safari esnasında fotoğrafçının/eğitmenin bulunması ve birebir ilgilenmesi katılımcıların 

fotoğraf sanatına daha hâkim hissetmelerini sağlar. 

• Fotoğraflar hakkında teknik değerlendirme yapılması fotoğraf sanatına dair bilgi 

edinimini sağlar. 

• Fotoğrafların fotoğraf/eğitmen tarafından seçilmesi önemlidir. 

Terapistin Rolü

Fotoğrafçının/Eğitmenin Rolü
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Potansiyel Problemler ve Uygun Cevaplar

Katılımcılar, dış çekim esnasında dışarıdaki insanlarla ilişkilerinde zorluk yaşayabilirler. 

Fotoğraf çekimi için izin isteme konusunda çekinceleri olabilir. Bunu gözlemleyen kişinin

 teşvik etmesi önemlidir. Gerekirse katılımcı ile birlikte gidilebilir.

Katılımcılar, fotoğraf çekimi için izin istedikleri kişilerden olumsuz tepkiler alabilirler. Bu noktada 

“Sen fotoğraf çekiyorsun, olumsuz yanıt almak üzmüş olabilir ama sen güzel bir şey yapıyorsun, 

bu kişinin tepkisi seninle alakalı değil o kişinin kendisi ile ilgili bir şey” denebilir.

Katılımcılar, grup halinde hareket etmekte zorlanabilirler. Yürütücüler ve ekibin bu düzeni 

sağlaması gereklidir. Belli aralıklarla çembere gelip sonra tekrar yürüyüşe devam etmek iyi bir 

yöntem olabilir.

Katılımcılar çevreyi çekmektense birbirlerini çekmeye başlayabilirler. Katılımcılara, birbirlerinin 

fotoğrafını da çekebilecekleri ancak asıl amacımızın etrafımızda gördüklerimizi ve görmek 

istediğimiz karelerin fotoğrafını çekmek olduğu belirtilebilir. 

Yukarıda bahsedilen durumlar PhotoLIFT atölyelerinin bu seansında sıklıkla karşılaşılmamış olsa 
bile gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumlardır. Aşağıda ise süreç içinde deneyimlenmiş vaka 

örnekleri üzerinde durulmuştur:

Atölyelerden birinde katılımcılardan biri kendisine verilen fotoğraf makinasını sevmediğini 

ve değiştirilmesini istediğini söyledi. Değiştirilmezse fotoğraf çekmeyeceğini söyledi. Bu tarz 

durumlarda katılımcıyı gözlemleyerek gerçek ihtiyacının ne olduğu, fotoğraf makinasını 

neden değiştirmek istediği, değiştirilmezse gerçekten fotoğraf çekip çekmeyeceği, bunun bir 

manipülasyon yöntemi olup olmadığı gibi konuların iyi değerlendirilmesi ve katılımcıyla iyi 

iletişim kurulması önemlidir.

Atölyelerinden birinden daha önceden tanışmakta olan Üç kız çocuğunun kendi aralarında 

gruplaşarak, gruptaki farklı bir kız arkadaşını dışladığı bir durum ile karşılaşıldı. Bu durum 

çekimden dönüldüğünde dışlanan katılımcının bunu ifade etmesiyle fark edildi. Konu grup 

içerisinde birlikte konuşularak çözüme kavuşturuldu.

Atölyelerden birinde fotoğrafçı/eğitmen ile fotoğraf çekmekte olan bir katılımcının yanında yaşlı 

bir kadın beden dilini de kullanarak fotoğraf çekilen mağazanın önünden kovmaya çalışmıştır 

ve agresif bir üslup kullanmıştır. Bu durumda fotoğrafçı/eğitmen “Mağazanızın önünde fotoğraf 

çekilmesini istemiyorsanız bunu sakin bir dille ifade edebilirdiniz” demiştir. Kadın davranışını 

değiştirmediğinde de “Yanlış bir iletişim yöntemi kullanıyorsunuz. Yanlış olan bizim gelip fotoğraf 

çekmemiz değil sizin bu tavrınız” şeklinde sakince ifade etmiştir. Dış mekânda atölye yapmanın 

zorlayıcı taraflarından biri katılımcıları güvenli bir alanda tutmanın zorlaşmasıdır. Dışarıdan 

birçok etken bu alanın güvenliğini etkileyebilir. Bu tarz yaklaşımda olan kişilerle karşılaşmak 

mümkündür. Bu noktada yürütücülerin sakinliğini koruyarak katılımcılara hatalı olanın o tavır 

olduğunu göstermeye çalışmak olmalıdır. Bu yaklaşım, katılımcıda dışlanma, istenmeme ve 

eleştirilme gibi duyguların hissedilmesini önlemede yardımcı olacaktır. 
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2.GÜN

Seans Konusu

SPR Becerisi

Amaçlar

Hedeflenenler

Aktiviteler

Süre

Materyaller

• Stüdyo Çekimi
• Role Girme
• Pozitif Düşünme

• Farklı rollere girme 
• Farklı duyguları deneyimleme 
• Hakimiyet duygusunu kazanma
• Hayal kurma ve umut etme 

• Birbirinde farklı rolleri ve meslek gruplarını
   yansıtmaya çalışma
• Duyguları deneyimleme ve gösterme
• Fotoğraf çekmenin profesyonel yönüyle 
   tanışmalarını sağlama
• Girdikleri roller aracılığıyla hayal kurma ve 
   geleceğe dair umutla bakma

• Rol Kartları, Aksesuarlar, Profesyonel   
   Stüdyo Kamerası, Stüdyo Işıkları  

1. Açılış (5 dk.)
2. Role Girme (10 dk.)
3. Stüdyo Çekimi (30 dk.)
4. Kapanış (20 dk.)

• Sağlıklı Düşünce

• 65 dakika 

2.SEANS  STÜDYO ÇEKİMİ 

Aktivitelerin Detayları

1. Açılış

2. Role Girme

3. Stüdyo Çekimi

Katılımcılara stüdyo ortamında fotoğraf çekecekleri söylenir. Rol kartlarından seçmeleri istenir.17 

o Yönerge (terapist): “Işıklandırmanın ve profesyonel fotoğraf makinasının olduğu bir stüdyo 

ortamında fotoğraf çekeceksiniz ve çekileceksiniz. Aynı zamanda herkes bir rol kartı seçecek. 

O rol kartına uygun poz vereceksiniz. Bunun için önce ikişerli gruplar oluşturacağız.

(Numara verme yoluyla gruplandırma yapılır.) Rollerin yazılı olduğu bu kutudan herkes sırayla

bir tane kart seçebilir mi?” şeklinde yönerge verilir. 

Herkesin rolüne bakması ve rolüne uygun aksesuarları kullanarak rolüne girmesi istenir

o Yönerge (terapist) : “Şimdi herkes rolünü okusun. Bunun hakkında biraz düşünsün. Buradaki 

aksesuarlardan sizin rolünüze uygun olanlarını kullanarak rolünüze hazırlanabilirsiniz. Fazladan 

eklemeler yapabilirsiniz. Herkesin rolü farklı olsa da kullanması gereken aksesuarlar aynı veya 

benzer olabilir. Mesela doktor, itfaiyeci gibi. Şimdi rollerinize hazırlanmaya başlayabilirsiniz” 

şeklinde yönerge verilir.

Gruplar verilen numaraya göre (1.grup, 2.grup…) terapist tarafından sırayla stüdyoya çağrılır. 

Bu sırada fotoğrafçı/eğitmen stüdyoda bekler. Her gelen gruba stüdyoyu tanıtır ve ne yapması 

gerektiğini söyler. 

o Yönerge (fotoğrafçı/eğitmen): “Merhaba, bunlar fotoğraflarımızın daha net çıkması için 

olan ışıklarımız. Bu fotoğraf makinamız. Burası da sahnemiz. Öncelikle birinizin sahneye gelip 

rolünü yapmasını istiyoruz. Diğeri onun fotoğrafını çekecek. Daha sonra diğer kişi rolünü yapıp 

poz verecek.” Terapist ve fotoğrafçı/eğitmen rol yapan kişinin role girmesine yardımcı olur. 

Daha sonra fotoğrafı çeken kişinin dikkat etmesi gereken noktaları belirtir: “Çekerken ayakları 

kesmemen gerekiyor. Fotoğrafta kişinin tamamı gözükmeli. Ama çok uzak olamayacaksın. Önce 

yarım sonra tam basacaksın” şeklinde anlatır ve makinayı nasıl tutacağını gösterir. 

• Stüdyo çekimini tamamlamış olan grubun orada bulunan aksesuarlardan istediğini 

kullanabileceği ve farklı roller deneyebileceği söylenir. 

17 Bkz. EK.4
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4. Paylaşım

Tüm gruplar stüdyo çekimine katıldıktan çemberde toplanılır ve paylaşım yapılır. 

o Yönerge (terapist): “Stüdyo çekimini tamamladık. Hem profesyonel fotoğraf makinasını 

kullanarak bir fotoğrafçı oldunuz, hem bir role girerek poz vererek oyuncu/manken gibi oldunuz. 

Sizin için bir role girmek nasıldı? Kendi rolünüz dışında başka hangi role girmek isterdiniz? 

Profesyonel bir fotoğraf makinası ile çekim yapmak nasıldı?” gibi sorular sorulur. Bu paylaşım 

yapılırken proje asistanı tarafından stüdyo çekimlerinden bir slayt gösterisi hazırlanır. Paylaşım 

sonrasında hep beraber bu slayt gösterisi izlenir.

• Farklı rollere girmeleri katılımcıların hayal gücünün gelişmesine yardımcı olunur. Rollerin içinde 

meslek gruplarının yer alması; katılımcıların geleceğe dair hayal kurmalarını ve umutlanmalarını 

sağlamaktadır.

• Stüdyo ortamında fotoğraf çekmeleri kendilerini profesyonel fotoğrafçı olarak hissetmelerine 

ve fotoğraf sanatına hâkim hissetmelerine yardımcı olmaktadır. 

• Stüdyo ortamında poz vermeleri kendilerini oyuncu olarak hissederek özgüvenlerinin 

artmasına yardımcı olmaktadır.

• Bu seans katılımcıların rutin hayatın dışına çıkmalarını sağladığı için katılımcıların kendilerini 

pozitif hissetmelerine yardımcı olmaktadır.  

• Rol kartlarında her karakterin yansıtması beklenen belirli duygu durumları vardır. Bu aktivite ile 

role girmeye çalışan katılımcılar bir yandan zor duyguları tanırken bir yandan da bu duygular ile 

baş etmeyi öğrenirler.

• Role girmekte zorlanan katılımcılar olabilir. Bunun nedeni katılımcıların duygusal dünyalarında 

yaşadıkları zorluk ile bağlantılı olabilir. Bunu fark edip buna göre müdahale edilmesi için bir 

terapistin bulunması önemlidir. 

• Stüdyo çekiminde hem fotoğraf çekerken hem de poz verirken zorluk yaşayan katılımcılar 

olabilir. Terapist katılımcıları gözlemleyip, duruma göre müdahale etmelidir. 

• Fotoğraf için stüdyo ortamını ve ışığın önemini bilen fotoğrafçı/eğitmen bulunmalıdır.

• Profesyonel makine kullanımı ile ilgili detayları bilen ve herhangi bir soru geldiğinde bunu 

cevaplayabilecek bir fotoğrafçı/eğitmenin olması gerekmektedir.

• Role girme esnasında bir sanatçı olarak fotoğrafçı/eğitmenin bulunması pozların daha

yaratıcı olmasına katkı sağlayacaktır. 

Seans Dahilindeki Aktivitelerin Kazanımları 

Terapistin Rolü

Fotoğrafçının/Eğitmenin Rolü

Katılımcılar role girmekte zorluk yaşayabilirler. Öncelikli olarak role girme konusunda katılımcıyı 

zorlayan durumu anlamak önemlidir. Role girmeye utanabilir; kendisine gelen rolü sevmemiş 

olabilir, başka bir katılımcı bir yorum yapmış olabilir vb.

İlk atölyede rollerin ve aksesuarların kısıtlı olması katılımcıların çalışmaya olan motivasyonlarını 

etkilediği gözlemlendi. Bu nedenle yeni rol kartları yazılarak rollere uygun aksesuar alışverişi 

yapıldı. Bu değişiklik bu atölyenin verimini oldukça etkiledi. Bu seansta bolca rol ve özellikle 

rollere uygun aksesuar bulundurmak önemli ve dikkat edilmesi gereken bir durum olarak 

karşımıza çıktı. 

Atölyeler sırasında rolünü beğenmeyen veya değiştirmek isteyen katılımcılar oldu. Atölyelerden 

birinde bir katılımcının tekrar rol kartı çekmesi sağlandı. Ancak bunu gören katılımcılar, rollerini 

sevmiş olsalar dahi değiştirmek istediğini söylediler. En sonunda oylamanın isteyenlerle tekrar 

yapılmasına karar verildi. Bu durumu engellemek için rol değiştirme yapmadan katılımcının 

çektiği karttaki role dair olan negatif tutumunun çözülmesi gereken bir sorun olarak düşünülmesi 

ve problem çözme becerilerini geliştirmesine yardım edilmesi çok daha etkili olabildi. 

o Eğer katılımcı role girmede zorluk yaşıyorsa: “Vaktin var, güzel ya da çirkin olması önemli değil, 

önemli olan kendini bir role girerek ifade etmeyi denemen” şeklinde yönerge verilebilir. 

o Eğer rolünü sevememiş ise: Öncelikle neden sevmediği anlaşılmaya çalışılmalı. Daha 

sonrasında bu rolün farklı ve güzel yönleri terapist tarafından katılımcıya anlatılarak, role 

hazırlanırken kullanabileceği malzemeler konusunda katılımcıya destek sağlanabilir.

o Stüdyo çekiminde profesyonel fotoğraf makinasını kullanmada ve poz vermede zorlanan 

katılımcılar olabilir. Hem terapist hem de fotoğrafçı/eğitmenin katılımcıları teşvik edici tutum ve 

davranışlarla katılımcıyı destekleyebilir.

Yukarıda bahsedilen durumlar PhotoLIFT atölyelerinin bu seansında sıklıkla karşılaşılmamış olsa 

bile gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumlardır. Aşağıda ise süreç içinde deneyimlenmiş vaka 

örnekleri üzerinde durulmuştur:

Potansiyel Problemler ve Uygun Cevaplar
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2.GÜN

Seans Konusu

SPR Becerisi

Amaçlar

Hedefler

Aktiviteler

Süre

Materyaller

• Grup çalışması
• Birliktelik
• Uyum

• Grup olma bilincini kazanma
• Sosyal uyumlanmayı deneyimleme
• Grup halinde çalışabilme
• Takım çalışmasını deneyimleme

• Katılımcıların bir grubun parçası olmayı deneyimleme
• Beraber uyum halinde bulunabilme
• Ortak karar alabilmeyi öğrenme
• Birey olarak bir grubun içinde bulunmayı deneyimleme

• 5 Kâğıt, 5 Kalem, Projeksiyon, Fotoğraf    
   Makinası, Müzik/Hoparlör

1. İmge Çalışması
a) Toplu İmge (10 dk.)
b) Grup Heykeli (15 dk.)
2. Fotoğraf Çekimi (5 dk.)
3. İsim ve Slogan: Poster (10 dk.)
4. Kapanış (10 dk.)

• Sağlıklı Sosyal İlişkiler Kurma

• 50 dakika 

3.SEANS  GRUP HEYKELİ

Aktivitelerin Detayları

1. İmge Çalışması

a. Toplu İmge

 İmge çalışması iki aşamalı olarak yapılır. İkisi de grup halinde yapılan çalışmalardır. 

Bu çalışmada katılımcılar bireysel olarak hareket ederken bir grubun içinde yer almayı 

deneyimlerler.

o Yönerge (terapist): “Şimdi ben bir şarkı açacağım. Odanın içinde bu şarkı eşliğinde hareket 

edeceksiniz. Ama bu yürüyüşler esnasında ben size bazı kelimeler vereceğim ve herkes benim 

vermiş olduğum kelimeyi vücuduyla yansıtmaya çalışacak. Bu yapacağımız aktivitede doğru 

veya yanlış yok. Herkes o anda bedeniyle nasıl bir hareket yapmak istiyorsa onu yapacak. 

Bu oyunda hayal gücünüzü kullanın, saçmalayabilirsiniz. Mesela “baston” diyeceğim. O anda 

baston dediğimde bir baston olsanız nasıl olurdunuz bunu düşünmenizi istiyorum.” (Burada 

verilebilecek kelimeler grubun dinamiğine göre değişiklik gösterebilir. Bazı örnekler: Hava 

durumu (güneş, yağmur, rüzgâr gibi), Hayvan (kedi, maymun, köpek, ayı gibi), Eşya (baston, 

vazo, çaydanlık gibi), Bitki (çiçek, ağaç gibi), Duygular (mutlu, üzgün, kızgın gibi)

b. Grup Heykeli

Bu çalışmada birlikte bir bütünü oluşturmaya ve yorumlamaya çalışırlar.
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o Yönerge (terapist): “Bir önceki çalışmamızda bireysel olarak size vermiş olduğum kelimeyi 

vücudunuzla oluşturmaya çalıştınız. Aynı şeyleri farklı şekillerde gösterebildiniz. Ama hepiniz 

aynı şeyi yapmaya çalıştınız. Şimdi içimizden biri ortaya gelip isteği herhangi bir şeyin veya 

durumun pozunu verecek. Bizler de o poza bakacağız ve ona göre sırayla ekleneceğiz. 

Sonunda herkesin dahil olduğu büyük bir heykel oluşturacağız. Bu büyük heykeli oluştururken 

herkesin bir birbirine temas etmesi ve sessizce bunu yapması önemli” şeklinde yönerge verilir. 

Genelde yürütücülerden birinin başlatması ile bu durum başlar. “Bu poza baktığınızda ne 

düşünüyorsunuz? Sizce ne yapıyor? Etrafından dolanıp bakabilirsiniz” şeklinde kolaylaştırıcı 

yönergeler verilir. Bir kişi ilk poza eklendikten sonra sırayla herkesin bu poza dahil olması istenir. 

Bu çalışmanın sessiz bir şekilde olması gerekmektedir. Bu ara ara hatırlatılır. Herkes poza dahil 

olup grup heykeli oluştuktan sonra oluşan heykelin fotoğrafını çekmek için bekleyen kişi fotoğrafı 

çeker. Yürütücülerle olan imge prova içindir. Herkes çözülür. Ve sadece katılımcıların oluşturması 

istenir. Onda da herkes eklenene kadar devam eder ve fotoğraflanır. (Eğer bu imgede bir şiddet 

teması çıkarsa burada bu imgeyi katılımcıların dönüştürmesi istenmeli). Herkes dahil olunca 

fotoğrafı çekilir. En sonunda çözülme yönergesi verilir. 

Katılımcılar 3-4 kişilik olacak şekilde numaralandırma yöntemi ile gruplara ayrılır. Grup Heykeli 

projeksiyon ile duvara yansıtılır. Her gruba bir kâğıt ve kalem verilir. Grup heykeline bir isim ve bir 

slogan bulmaları istenir. 

o Yönerge (terapist): “Her grubun herkesin içinde olduğu fotoğrafa bakmasını istiyorum. Her 

grubun bu grup heykeline bir başlık/isim bulması gerekiyor. Bir de siz grup olarak bu fotoğrafla 

başkalarına bir mesaj vermek isteseydiniz bu heykel ne derdi? Hep birlikte çalışarak, fikir alışverişi 

yaparak karar vermeniz önemli” şeklinde yönerge verilir. 

Öncelikli olarak her gruba buldukları başlık/isim ve mesajları/sloganları sorulur. Daha 

sonrasında grup halinde çalışmanın nasıl bir deneyim olduğu, neden bu sloganı seçtikleri, 

nasıl bu sloganda karar kıldıkları sorulur. 

2. İsim ve Slogan

3. Kapanış

• Toplu İmge çalışmasında katılımcılar sınırlarının dışına çıkarak yaratıcı alana geçiş yaparlar.

• Toplu İmge çalışması gündelik hayatın dışına çıkaran bir etkinlik olduğu için daha özgür ve 

pozitif hissetmelerini sağlayabilir. 

• Grup Heykeli çalışması, katılımcıların, bireylerin biraraya gelerek bütün oluşturduklarını fark 

etmeleri açısından önemlidir.

• Grup Heykeli çalışması hem bireysel olarak yapılan hareketin hem de bir bütün olarak yapılan 

hareketin önemli olduğunu fark etmelerini sağlayabilir.

• Grup Heykeli çalışmasında birbirini gözlemleyebildiğini, grup dinamiğine göre hareket 

edebildiğini ve bütünün parçası olabildiğini gören katılımcılar sosyal ilişkinin önemi konusunda 

farkındalık sahibi olurlar.

• Grup heykeli fotoğrafıyla, o anın ölümsüzleştirilmesi ve o ana dönüşün mümkün olmadığını 

fark eden katılımcılar için, içinde bulunduğumuz zaman diliminin ne kadar önemli olduğu daha 

anlaşılır olacaktır. 

• İsim ve Slogan aktivitesinde birlikte çalışmanın zorluk ve kolaylıklarını deneyimlerler. 

• Bu seansta ortaya çıkacak Grup Heykelinin teması ve ne anlatacağı belirsiz olduğu için olası 

bir şiddet/istismar/travma deneyimini yansıtma ihtimali düşünüldüğünde terapistin seansta 

bulunması ve ihtiyaç dahilinde müdahale etmesi gerekmektedir. 

• Paylaşım kısmında katılımcılar birlikte çalışmanın olumlu yanlarının dışında olumsuz 

yanlarından da bahsedebilir. Hem katılımcının kendisinin bu paylaşımı rahat yapabilmesi hem 

de grup arkadaşlarının bu paylaşımdan olumsuz etkilenmemesi için bu konuyu yorumlayacak 

bir terapistin seansta bulunması önemlidir. 

• Toplu İmge çalışması ve Grup Heykeli çalışmasında “poz verme” deneyimini sanatçı gözüyle 

değerlendirebilecek bir fotoğrafçı/eğitimcinin olması önemlidir. 

• Fotoğrafçı/eğitmenin bulunması bu seansın daha yaratıcı olmasına katkıda bulunur. 

Seans Dahilindeki Aktivitelerin Kazanımları 

Terapistin Rolü

Fotoğrafçının/Eğitmenin Rolü
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Potansiyel Problemler ve Uygun Cevaplar

İmge çalışması esnasında çekinik olan çocuklar olabilir, böyle durumlarda bu katılımcılar için rol 

model olunarak kişileri etkinlik için teşvik etmek faydalı olabilir.

Grup imgesine slogan bulmakta zorlanabilirler, slogan bulurlarken terapistin ve fotoğrafçı/

eğitmenin her grup ile ayrı ayrı ilgilenmesi ve beyin fırtınası yapabilmeleri için çocuklara destek 

olması önemlidir. 

Yukarıda bahsedilen durumlar PhotoLIFT atölyelerinin bu seansında sıklıkla karşılaşılmamış olsa 
bile gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumlardır. Aşağıda ise süreç içinde deneyimlenmiş vaka 

örnekleri üzerinde durulmuştur:

Seanslardan birinde bir şiddet teması ortaya çıkmıştır (birçok kişinin birbirine silah doğrulttuğu, 

bazı kişilerin tekme attığı, bazı kişilerin ok doğrulttuğu vb.). Bu durum ortaya çıktığında terapist 

ve fotoğrafçı bu imgenin dönüşümünde ön ayak olarak bu şiddet imgelerini bozarak başka 

bir imgeye dönüştürdüler. Ancak seans sonrasında konuşulduğunda bir daha böyle bir durum 

ile karşılaşıldığında bu imgenin dönüşümünü katılımcılara bırakmanın daha etkili bir çözüm 

yöntemi olabileceğine karar verildi. 

Seanslardan birinde dışa dönük, ilgi çekmeye çalışan ve birebir ilgi almak isteyen bir katılımcı 

grup çalışmasında oldukça zorlandı. Bu katılımcının davranışlarında aynı grupta olduğu diğer 

iki arkadaşını da olumsuz etkilediği gözlemlendi. Bu ve buna benzer bir sorun ile karşılaşıldığında 

hem o anda gidip konuşmak hem de paylaşım kısmında bu konuyu grupla konuşulabilir 

bir konu o haline getirmek önemli. Bu yöntem grup çalışmasında zorlanan katılımcının bu 

durumda neden zorlandığını sorgulamasına, grup arkadaşlarınınım da bu durumu kişiselleştirip 

üzülmelerine engel olur. 

Atölyelerden birinde isim ve slogan bulma kısmında gruplardan birinde 2 katılımcı mevcuttu. 

Katılımcılardan biri diğerine “Sen bir şey bilmiyorsun, ben yazacağım” dedi. Diğer katılımcı da 

durumu kabullenip üzgün bir şekilde oturmaya başladı. Bunu fark edene terapist grubun yanına 

giderek “Ben ikinizin de fikirlerini duymak istiyorum. İkinizin beraber ürettiği ve ortak bir kararla 

yazacağı isim ve slogan önemli olan” dedi. Terapist bu grubun yanında oturarak o gruba sorular 

yöneterek fikirler üretmesini ve ortak bir kararla isim ve slogan bulmalarına yardımcı oldu. 

Çalışma bittiğinde iki katılımcı da mutlu gözüküyordu. Paylaşım kısmına geçildiğinde en başta 

birlikte çalışmakta zorlandıklarını ama sonradan beraber bir şey yapabilmiş olmaktan mutlu 

olduklarını ifade ettiler. 

3.GÜN

Seans Konusu

SPR Becerisi

Amaçlar

Hedefler

Aktiviteler

Süre

Materyaller

• Foto Analiz
• Fototerapi
• Teknik Bilgiyi Pratik Bilgiye Dönüştürme

• Fotoğrafları teknik açıdan değerlendirme
• Fotoğrafları yorumlayabilme
• Fotoğraflar ve iç dünya arasındaki bağlantıyı görebilme
• Teknik bilgiyi örnekler üzerinden öğrenerek pratik 
   bilgiye dönüştürme
• Geribildirim verme becerisi kazanma 
• Sorgulama yeteneğini geliştirme

• Fotoğrafları objektif bir gözle değerlendirmeyi öğrenme
• Fotoğrafların duyguların, düşüncenin ve yaşantının bir    
   çıktısı olarak yorumlanabileceğini fark etme
• Fotoğraf sanatı kullanarak kendini keşfetme
• İki gün boyunca verilen bilgileri ve deneyimleri somut
   bir yere bağlama
• Yapıcı ve yıkıcı geribildirim arasındaki farkı öğrenerek,          
   yapıcı geribildirim vermeyi deneyimleme ve öğrenme 
• Fotoğraflar hakkında düşünebilme ve konuşabilme
   yeteneğini geliştirme
• Fotoğrafların özelliklerini değerlendirerek sorgulamayı ve     
   değerlendirmeyi öğrenme

• Foto Analizi kartları
• Her katılımcının 1 fotoğrafı
• Projeksiyon 

1. Foto-Analiz (Manipülasyon) (20 dk.)
2. Foto-Terapi (50 dk.)
3. Kapanış (5 dk.)

• Duyguları Tanıma ve Zor Duygularla Baş etme

• 75 dakika 

1.SEANS  FOTO ANALİZ 
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Aktivitelerin Detayları

1. Foto Analiz 2. Foto Terapi

Fotoğrafın nasıl analiz edilebileceği üzerine konuşulur. Fotoğrafların manipüle edilerek yalan, 

şaka ve sahte olabileceği gerçekliği üzerinden konuşularak ve buna uygun fotoğraf örnekleri 

gösterilerek değerlendirme yapılır.18 

o Yönerge (fotoğrafçı/eğitmen): (Pinokyo fotoğrafı gösterilerek) “Pinokyo’yu tanıyan var mı? 

Pinokyo’nun burnu neden uzar?” diyerek soru yöneltilir. Eğer cevap gelmezse yürütücü kendisi 

doğru cevabı verir ve “Yalan söylediği için” der. “Peki çok büyük bir yalancı var kim? İnternet! 

Fotoğraflar bizi güldürmek amaçlı yapılarak şaka fotoğraflar olabilir…Sahte fotoğraflar olabilir…

Yalan fotoğraflar olabilir…Bunun için gördüğünüz her şeye inanmayacaksınız, sorgulayacaksınız.” 

Bu örnekler daha önce hazırlanmış fotoğraflar üzerinden konuşulur. 

• Fotoğrafın manipüle edilebilir bir şey olduğu konuştuktan sonra terapist bir ekleme yapar.

o Yönerge (terapist): “Fotoğrafın sahte, yalan, şaka olabileceğini konuştuk. Ama aynı zamanda 

fotoğraf gerçekleri de anlatır. Bir fotoğrafı neden çekmek isteriz, nasıl çekmek isteriz bunlar kişinin 

kendisiyle ilgili bazı bilgiler verir. Kendi iç dünyamızın, duygularımızın, düşüncelerimizin yansıması  

olabilir ya da fotoğrafa sonradan baktığımızda bir şeyler hissettirip düşündürebilir. 10 dakika 

ara verdikten sonra sizlerin dün çektiğiniz fotoğraflara bakacağız ve bunlarla ilgili konuşacağız.” 

Şeklinde yönerge verilir.

• 10 dakika ara verilir.

Bu kısımda katılımcıların fotoğrafları öncelikle duygusal açıdan sonra da teknik açıdan 

değerlendirilir. 

o Yönerge (terapist): “Sırayla sizlerin dün çekmiş olduğu fotoğraflardan birini değerlendireceğiz. 

Ancak bu değerlendirme iyi/kötü, güzel/çirkin şeklinde olmayacak. Fotoğrafın ne düşündürdüğü 

ve ne hissettirdiği üzerine konuşacağız. Bu fotoğrafı çeken “Nasıl çekmiş?”, “Niye çekmiş?”, “Ne 

hissetti çekerken?”, ya da “Ne düşündü?” bu ve bunun gibi sorular üzerinde konuşacağız. Her 

fotoğraf için önce fotoğrafı çeken kişi konuşacak daha sonrasında gruptan yorum yapmak 

isteyen olursa yorum yapacak.” Katılımcılar fotoğrafları hakkında konuşmaya başladığında 

kolaylaştırıcı yönergeler vermeye devam etmek önemli. Buna ek olarak aktarımsal (projektif) 

yöntemler kullanılabilir (Örnek: Fotoğrafta bir hayvan varsa “Sence bu hayvan nasıl bir hayvan? 

Neler sever?” şeklinde hayvanlarla ilgili çeşitli sorular sorulabilir. Kişi kendi fotoğrafı ile ilgili 

konuştuktan sonra gruba “Size bu fotoğraf neler düşündürdü, nasıl hissettirdi?” şeklinde soru 

yönlendirilir. Grup da paylaşımını yaptıktan sonra fotoğrafçı/eğitmen eklenecek teknik bir 

değerlendirme varsa onu ekler. 

Çemberde açılıp kapanarak nefes alıp verme çalışması yapılır.

o Yönerge (terapist): “Şimdi herkes el ele tutuşsun ya da tutuşmak istemeyenler yan yana 

durabilir. Önce herkes çemberin ortasına doğru yavaş yavaş gelsin, büzüşebildiğiniz kadar 

büzüşür” (büzüşme iyice olduktan sonra) “Şimdi de yavaş yavaş açılın çemberde olabildiği 

kadar” şeklinde yönerge verilerek aktivite yaptırılır. Bu açılıp kapanma nefes eşliğinde 3 kere 

yapılır ve oturum bitirilir.

18 Bkz. EK.5

3. Kapanış
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• Foto Analiz kısmında fotoğrafların sahte, şaka, yalan olabileceğini öğrenmek katılımcıların 

gündelik hayatta televizyonda, sosyal medyada veya yazılı medyada gördükleri bilgileri 

sorgulamaları gerektiğini gösterir. 

• Foto Analiz aktivitesinde katılımcılar kendilerine söylenen bir bilgiye körü körüne inanmayıp 

araştırmaları gerektiğini fark ederler. 

• Foto Analiz aktivitesindeki sorgulama ve başka açılardan değerlendirme konusu kişinin 

problem çözme becerilerini geliştirmesine de yardımcı olur. 

• Foto Terapi aktivitesinde Katılımcının çektiği fotoğraf ile iç dünyası arasındaki ilişkiyi görmesi, 

fotoğraf sanatını kendini ifade edebilmek ve duygularını dışarı çıkarabilmek için bir araç olarak 

kullanabileceğini katılımcıya öğretir

• Foto Terapi etkinliğinde çekmiş olduğu bir fotoğraf ile gündelik hayatta ifade etmekte 

zorlandığı bir özelliğini ortaya çıkartabilir. 

• Foto Terapi seansında katılımcı(lar) olumsuz duygularla yüz yüze gelebilir. Güvenli bir alanda 

bu durumu konuşabilmesi ve deneyimlemesi zor duygularla baş etmesine yardımcı olur. 

• Foto Terapi aktivitesinde aktarımsal yöntemleri kullanmak ve çocuklara güvenli ortamı 

sağlamayı sürdürmek için terapistin bulunması önemlidir. 

• Foto Analiz kısmında- göçmen ve savaş sonrası Türkiye’de yaşayan katılımcılar olduğu 

düşünüldüğünde-yazılı ve sosyal medya konularında konuşmak katılımcıları kendi ülkeleri 

hakkında çıkan haberleri akıllarına getirebilir. Bu gibi durumlarda katılımcılar konuşmaya ihtiyaç 

duyabilir veya kötü hissedebilirler. Böyle bir durumda duygu regülasyonunu sağlamak ve 

katılımcıları bulundukları ana getirmek için terapistin bulunması gerekmektedir.

• Fotoğraf sanatının nasıl manipüle edilebileceğinin fotoğrafçı/eğitmen tarafından anlatılması 

önemlidir.

• Foto Terapi kısmında fotoğrafların teknik değerlendirilmesi fotoğrafçı/eğitmen tarafından 

yapılmalıdır. 

Seans Dahilindeki Aktivitelerin Kazanımları 

Terapistin Rolü

Fotoğrafçının/Eğitmenin Rolü

Potansiyel Problemler ve Uygun Cevaplar

Konuşma ağırlıklı bir seans olması katılımcıların dikkatinin daha hızlı dağılmasına sebep olarak 

odaklanmalarını zorlaştırabilir. Bu gibi durumlarda kısa dikkat toplayıcı oyunlar ve bedensel 

egzersizler yaptırmak iyi olabilir.

Konuşma ağırlıklı bir seans olduğu için bu seansta zamanlamaya dikkat etmek daha da önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle her katılımcıya en fazla 5 dakika ayırmak önemlidir. 

Kendi fotoğrafını tanıtmak için sunum yapmaya çıkmak istemeyen katılımcılar olabilir. Çocukları 

teşvik etmek ve herkes yapmadan oturumun bitirilemeyeceğini söylemek önemlidir. İçe dönük 

katılımcıların kaygılarının artmaması için sona kalmamalarını sağlamak önemlidir. 

Katılımcılar kendi fotoğrafları hakkında doğrudan konuşmakta zorlanabilirler. Bu noktalarda 

dolaylı olarak fotoğraftaki bir kişi veya durum üzerinden soru sormak katılımcının paylaşım 

ihtimalini arttırabilir. Katılımcı sayısının az olduğu atölyelerde, katıımcılara fotoğraf seçtirmek de 

kişileri konuşmaya teşvik etmek açısından önemli bir nokta olabilir.

Yukarıda bahsedilen durumlar PhotoLIFT atölyelerinin bu seansında sıklıkla karşılaşılmamış olsa 

bile gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumlardır. Aşağıda ise süreç içinde deneyimlenmiş vaka 

örnekleri üzerinde durulmuştur:
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Katılımcılardan birinin çekmiş olduğu fotoğrafla ilgili (yıkılmış binalar): 

“Bana Suriye’deki savaşı hatırlattı, yıkılan evlerimizi.” Diğer çocuklar onu destekledi. 

Bu fotoğraf hakkında konuşurken birçok katılımcının gözleri doldu. Katılımcılardan biri: 

“Orada kaybettiğimiz kişiler geri gelmeyecek ” dedi. Bu ve buna benzer yorum yapan birçok 

katılımcı oldu fotoğraf ile ilgili. Bu tarz paylaşımlarla karşılaşma ihtimali yüksek bir popülasyon 

ile çalıştığınızda anlatılanı görmezden gelmeyip, dinleyip ancak katılımcıları bulundukları 

ana getirmek önemli. Yaşananların zor olması ile beraber umudun var olduğunu hatırlatmak 

önemli. Bu seansta terapistin bu yönde yapmış olduğu paylaşımlar sonucu fotoğrafı çekmiş olan 

katılımcı: “Evet yıkılmış binalar kötü, ama mesela şimdi fotoğrafa baktığımda yıkılmış binaların üst 

katlarından birindeki aydınlık odayı görüyorum” gibi bir paylaşımda bulundu.  

3.GÜN

Grup Teması

SPR Becerisi

Amaçlar

Hedefler

Aktiviteler

Süre

Materyaller

• Foto-Kolaj
• Foto-Terapi
• Grup Olma

• Kendini ifade etme
• Kendini tanıma ve tanıtma
• Hem birey hem de grup olma bilincini kazanma

• Katılımcının kendi yaşamını sanat aracılığıyla aktarmasını   
   sağlamak
• Katılımcının kendini, hayallerini fark etmesini sağlamak
• Olaylar arasındaki bağlantıyı kurabilmek 
• Yaşadığı zorluklara sanat aracılığıyla cevap bulmak
• Kendisini içinde yaşadığı toplumu oluşturan bir birey    
   olarak önem vermek

• Önceden hazırlanmış X tane altıgen
• Her çocuğun kendisine ait 2 fotoğrafı 
   (Duygu Çemberi / Stüdyo Çekimi)
• X tane yapıştırıcı
• X tane makas
• Kategorilere göre ayrılmış imajlar 
   (hayvanlar, insanlar, objeler vb.)

1. Giriş (5 dk.)
2. Aktivite
a) Arka Plan (15 dk.)
b) Kolaj (45 dk.)
3. Başlık (5 dk.)
4. Paylaşım (20 dk.)
5. Aktivite 2 (Arı Kovanı) (10 dk.)
6. Paylaşım (10 dk.)

• Sağlıklı Düşünce

• 110 dakika 

2.SEANS  FOTO-KOLAJ

Bir katılımcının çektiği tellerin arkasından görülen duvarı kırık su borusu fotoğrafı ile başka bir 

katılımcı dalga geçerek fotoğraf ve arkadaşı ile ilgili olumsuz cümleler söyledi. Fotoğrafı çeken 

katılımcı ağlamaklı bir şekilde Savaş dönemindeki ülkemin duvarlarını hatırlattı bana’ dedi. Bunun 

üzerine başka bir katılımcı “İyi ki bu fotoğrafı çekmişsin, Suriye’yi özlediğimi unutmuştum.” dedi. 

Öncelikli olarak dalga geçenin neden dalga geçmek istediği anlaşılmaya çalışıldı. Sonrasında 

bu fotoğrafın çeken kişi için özel olduğu, başka kişilerde de başka duygular uyandırabileceği 

ancak dalga geçmenin diğer kişiyi üzebileceği düşünülerek empati yapılmasının iyi olacağı 

söylendi. Ancak oldukça dışa dönük olan ve dalga geçen katılımcı bu yaklaşımını sürdürdü. 

Bunun üzerine mola verildiğinde birebir konuşuldu. Birebir konuşmanın ve ilgilenmenin bu 

katılımcıya daha iyi geldiği gözlemlendi. Arkadaşından özür dilemek istedi. Onun yanına gitti 

ve konuşularak durum çözüme kavuşturuldu. Grup içinde bir sorun yaşandığında bunu grupla 

konuşarak çözmek öncelikli tercih etmemiz gereken yaklaşım olabilir. Ancak dışa dönük ve 

dürtüsel çocuklar grupta diğer katılımcılardan da olumsuz bir yaklaşım hissetmesi sonucu 

davranışı devam ettirebiliyor. Bu konuyu görmezden gelmeyip grup içinde konuşmaya çalışmak 

ancak olumlu yanıt vermiyorsa verilen ilk arada birebir konuşarak çözüme kavuşturmak iyi bir 

yöntem olabilir. 
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Aktivitelerin Detayları

1. Giriş

2. Aktivite

a) Arka Plan

Katılımcılara önce kolajın ne olduğu anlatılır. Daha önce hazırlanmış bir örnek üzerinden 

gösterilir ve yapacakları foto-kolaj etkinliği anlatılır. 

o Yönerge (terapist): “Kolaj ne demek bilen var mı? Kolaj birbirinden farklı malzemeleri bir araya 

getirerek yeni bir şey oluşturmaktır. Bizler de bu atölyede fotoğrafçılık sanatını öğrendiğimiz 

için fotoğrafları bir araya getirerek foto-kolaj isminde bir çalışma yapacağız.” Sonrasında daha 

önceden kesilip hazırlanmış (kişi sayısına göre arkaları numaralandırılmış) altıgen kartonlar, 

makaslar, yapıştırıcılar ve kendi gözüktükleri fotoğraflar verilir. “Herkesin kendine ait altıgen bir 

kartonu var, rakamın yazılı olmadığı tarafa yapmanız gerekiyor. Herkese kendisinin bulunduğu 

iki fotoğrafını da verdik. Bunlardan biri duygu çemberinde çekilmiş olduğunuz fotoğraf bir 

diğeri de stüdyoda çekilmiş olduğunuz role girmiş olduğunuz fotoğraf. Bu çalışmada kendi 

fotoğraflarınızdan en az birini ve dergilerden kesilmiş çeşitli fotoğrafları kullanarak bir hikâye 

anlatmanızı istiyoruz. Bu kolaj bir hikâyeyi, bir hayalinizi, kendinizi ya da 3 günün nasıl geçtiğini 

anlatan bir kolaj olabilir.”

Katılımcılar arka plan için olan imajlarını seçtikten sonra diğer imajlar da masaya yerleştirilir. 

Arka planını hazırlayanların diğer imajlara bakmaları, seçmeleri ve hikayelerini oluşturmaya 

başlamaları istenir.

o Yönerge (terapist): “Arka planını yerleştirmiş olanlar masadaki diğer imajlara bakabilirler. 

Hikayelerinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Unutmayın kendi fotoğraflarınızdan en az birini 

kullanmalısınız” şeklinde yönerge verilir. Tüm çalışma boyunca hem terapist hem 

fotoğrafçı/eğitmen katılımcıların yanına giderek destek olurlar. 

Kolajını oluşturmuş olanların kolajlarına bakmalarını ve hikayelerine bir isim bulmaları istenir. 

Katılımcılardan ne anlattıkları, hangi imajları seçtikleri ve neden bu imajı seçtiği konusundan 

düşünmeleri istenir.

Herkesten sırayla hikayelerine bulduğu başlığı söylemeleri istenir. Bununla beraber hikayesini 

nasıl oluşturduğunu, hikayesinin ne olduğunu detaylı olarak anlatması istenir.

Önce arka plan belirlemeleri daha sonrasında da hikâyeyi oluşturmaları istenir.

Arka planın ne olduğu anlatılır ve arka plan için doğa, mekân ve soyut fotoğraflar konulur.

o Yönerge (fotoğrafçı/eğitmen): “Her fotoğrafın bir arka planı vardır. Anlatmak istediği hikâye 

öndedir ama o fotoğrafı çektiği bir yer, bir arka plan vardır” diyerek odadaki fotoğraflardan 

örnekler gösterir. “Şimdi sizler de kendi hikayenize bir arka plan seçeceksiniz.”

o Yönerge (terapist): “Şimdi düşünün anlatacağınız hikâyenin nerede geçmesini istersiniz? 

Sevdiğiniz yerleri ve manzaraları düşünebilirsiniz. Ya da bu 3 günde daha çok hangi renkleri 

hissetiniz bunları düşünerek masanın üstündeki doğa, manzara ve renkli arka planlardan 

seçebilirsiniz. Beyaz yer bırakmamaya dikkat edin” şeklinde yönerge verilir.

b) Kolaj

3. Başlık

4. Paylaşım 1
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Paylaşımlar yapıldıktan sonra bütün altıgenler bir araya getirilerek arı kovanı oluşturulur.

o Yönerge (terapist): “Herkesten altıgeninin arkasını çevirmesini istiyorum. 1 numara…2 numara…” 

sırayla bütün kartlar alınır ve arkalarından bant ile yapıştırılır. Hepsi yapıştıktan sonra ön yüzü 

çevrilir. “Bütün altıgenler bir araya geldi, adeta bir arı kovanı oluşturduk.

Paylaşımlar yapıldıktan sonra bütün altıgenler bir araya getirilerek arı kovanı oluşturulur.

o Yönerge (terapist): “Herkesten altıgeninin arkasını çevirmesini istiyorum. 1 numara…2 numara…” 

sırayla bütün kartlar alınır ve arkalarından bant ile yapıştırılır. Hepsi yapıştıktan sonra ön yüzü 

çevrilir. “Bütün altıgenler bir araya geldi, adeta bir arı kovanı oluşturduk.

5. Aktivite 2 (Arı Kovanı)

6. Paylaşım 2

• Kolaj çalışmasında katılımcı neden-sonuç ilişkisi kurmayı öğrenir.

• Kolaj çalışmasında bütünlüklü bir hikâye anlatmayı ve oluşturmayı deneyimlerler.

• Katılımcılar kendilerini etrafındaki dünya ile ilişkili bir konumda ortaya koymayı deneyimler.

• Kolaj çalışması hayal gücünü geliştirmeye katkıda bulunur. 

• Kolaj çalışması geleceğe dair umutla bakmalarına yardımcı olur. 

• Arı Kovanı çalışmasında bir bütünün parçası olmayı deneyimlerler. 

• Arı Kovanı çalışmasında farklılıklar ile uyum içinde yaşamanın önemini fark ederler. 

• Hikâye oluşturma kısmında zorluk yaşayan katılımcılar olabilir. Katılımcılarla konuşarak 

zorlandıkları şeyi anlayabilmek ve iç dünyaları ile temasa geçmelerini sağlayabilmek için 

terapistin bulunması gereklidir. 

• Katılımcıların oluşturmuş olduğu kolajı doğrudan bir hikâye anlatmasa dahi katılımcının 

kendisiyle ilgili bir şeyleri ifade eden bir aktarım nesnesidir. Bu nedenle paylaşım sırasında 

katılımcıyı dinleyen, anlayan ve gerekirse yorum yapabilecek bir terapist bulunmalıdır. 

• Katılımcılar hikayelerini oluştururken bir sanatçının gözünden değerlendirerek katılımcılara 

destek olması önemlidir. 

• Kolaj çalışması yapılırken sanatçı gözünden katılımcılara farklı fikirler önerebilmesi 

bakımından fotoğrafçı/eğitmen bulunmalıdır. 

Seans Dahilindeki Aktivitelerin Kazanımları 

Terapistin Rolü

Fotoğrafçının/Eğitmenin Rolü
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Potansiyel Problemler ve Uygun Cevaplar

Birçok parçayı bir araya getirerek yeni bir şey oluşturmak özellikle de duygusal dünyasında 

zorluk yaşayan dezavantajlı bir grup için kolay bir çalışma olmayabilir. Bu nedenle tüm çalışma 

boyunca yürütücülerin katılımcılara destek olması, gerekirse fikir vermesi ve yardım etmesi 

önemlidir.

“Beyaz yer kalmamasına dikkat edin.” yönergesinin nedeni kartonda boşluk kalmadığında 

ortaya çıkan kolaj görsel olarak daha etkileyici olabiliyor. Bu noktada katılımcı kendi yapmış 

olduğu kolaj çalışmasına daha olumlu bir gözle bakabiliyor. Yaptığı çalışmayı sevme ihtimali 

artıyor. Bu nedenle beyaz yer kalmaması için katılımcılara destek olmak ve yöntemleri söylemek 

önemli. En önemli nedenlerinden biri herhangi bir beyaz alanın kalmasını önlemektir.

İnce-motor becerilerinde zorluk yaşayan katılımcılar kesme ve yapıştırma kısmında zorluk 

yaşayabilirler. O noktada hem gönüllüler hem de yürütücüler destek olmalıdır.

Hikâyeyi kafasında oluşturan bir katılımcı aradığı imajı bulamadığında etkinliğe devam 

etmekte zorlanabilir. Öncelikle aradığı imajı bulmasına yardımcı olmaya çalışmalı. Ancak eğer 

aradığı imaj yoksa; onun yerine başka ne koyabileceği üzerine konuşulabilir. Koyacağı imajı 

değiştirmekle ilgili yaşadığı zorluk aslında kişinin bir sorunla karşılaştığında vereceği tepki ile 

benzer olabilir. Bu noktada terapistin bu katılımcı ile birebir konuşarak o anda kolaj üzerinden 

yaşadığı sorunu çözerek problem çözme becerilerini kazanmasına yardımcı olabilir. 

Yukarıda bahsedilen durumlar PhotoLIFT atölyelerinin bu seansında birden fazla tekrar etmiş 

veya yaşanmamış olsa bile gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumlardır. Aşağıda ise süreç 

içinde deneyimlenmiş vaka örnekleri üzerinde durulmuştur:

Atölyelerden birinde katılımcılardan biri bir önceki gün Stüdyo Çekimi seansında şarkıcı rolünü 

gerçekleştirmeyi önce reddetmiş ancak sonrasında konuşulunca oldukça keyifli bir şekilde role 

girmiştir. Bu seansta kendisine verilen fotoğraflardan biri şarkıcı olan poz verdiği fotoğraftı. 

Önce hiçbir fotoğrafını kullanmak istemediğini belirtti. En az bir tanesini kullanması gerektiği 

söylenince çalışmayı yapmayacağını söyledi. Bunun üzerine fotoğrafları ile ilgili konuşuldu. 

Aslında şarkıcı fotoğrafını sevdiğini ve kendisinin de şaşırdığını belirtti. En sonunda o fotoğrafı 

kullanmaya karar vererek “Şarkı söylemeye başlayınca hayatı değişen kadın” hikayesini anlattı. 

Zaman zaman katılımcılar belli etkinlikleri yapma konusunda direnç gösterebilirler. Terapistin, 

proje yürütücülerinin veya gönüllünün katılımcının etkinliği yapmak istememe nedenini 

anlamaya çalışması oldukça önemlidir. 

3.GÜN

Seans Konusu 

SPR Becerisi

Amaçlar

Hedefler

Aktiviteler

Süre

Materyaller

• Öğrendiklerini hatırlama ve pekiştirme
• Kendini gözlemleyebilme
• Kapanış

• Süreci özetleme
• Kendindeki değişikleri gözlemleyebilme
• Sanatın katkısıyla kişinin kendisini ifadesindeki değişim
• Süreci kapatma ve vedalaşma

• 3 gün boyunca yapılanları hatırlatma
• İlk gün yapılan aktivitenin tekrar edilmesiyle katılımcıların   
   kendisindeki değişimi görebilmeleri
• İlk gün ve son gün yazdıklarını karşılaştırma
• 3 gün boyunca deneyimledikleri ve açığa çıkmış olan     
   duyguları güvenli bir ortamdan ayrılmadan sindirebilme
   ve kapatabilme 

• Şipşak Kamera
• Renkli Kalemler 
• Sanat Malzemeleri 
• Ben Kimim? Kartları
• Yapıştırıcı
• Bant 
• Değerlendirme Formları
• X tane tükenmez kalem 

1. Şipşak Çekim (15 dk.)
2. Kartlara Ekleme/Formaların Doldurulması (45 dk.)
3. Paylaşım (20 dk.)
4. Genel Kapanış (10 dk.)

• Pozitif Aktivitelerin Teşviki

• 90 dakika 

3.SEANS  KAPANIŞ
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Aktivitelerin Detayları

1. Şipşak Fotoğraf Çekimi

Kartlara Ekleme & Formların Doldurulması 

Fotoğrafçı/eğitmen Şipşak kamera ile tüm katılımcıların fotoğrafını çeker.

o Yönerge (terapist): “3 gündür burada beraberiz birbirinden farklı birçok şey yaptık. İlk gün 

sırayla birbirinizin fotoğraflarını çekmiştiniz hatırlıyor musunuz? Aynı zamanda kendinizle ilgili 3 

özellik söylemiştiniz. Bu sefer fotoğrafçı/eğitmen sizleri fotoğrafını çekecek. Fotoğraf çekilmeden 

önce bu üç gün sizin nasıldı bunu söyleyip, bedeninizle de hissettiğinizi yansıtan bir poz 

vereceksiniz”. Çalışma bittiğinde herkesin kendi fotoğrafına bakabileceği ancak bu fotoğrafın 

kurumda kalacağı söylenir. “Bu fotoğraflar sergide kullanılmak üzere bizlerde kalacak. Ancak 

siz ilk gün bir kart oluşturmuştunuz hatırlıyor musunuz? O kartların üzerindeki fotoğraflar sizlerde 

kalabilecek” şeklinde bilgi verilir.

Değerlendirme görüşmelerinin birebir yapılması gerektiği için bu iki çalışma eş zamanlı olarak 

yapılır. Bunun sonucunda formları doldururken hem form doldurmayı bekleyen hem de formunu 

doldurmuş olan katılımcıların boş kalmamasını sağlamak. 

• Doldurulması gereken 2 değerlendirme formu vardır. Bunlardan bir tanesi Atölye 

Değerlendirme Anketi, diğeri ise SPR Değerlendirme Anketidir. Atölye değerlendirme anketi 

terapist, tercüman yardımıyla katılımcı ile birlikte doldurulur.

o Yönerge (terapist): “Şimdi hep birlikte görmüş olduğunuz anketi dolduracağız. Bu çalışmayı 

yaparken tercümanı (ismi söylenir) dikkatlice dinlemelisiniz. Yazma konusunda desteğe ihtiyacı 

olanlar söyleyebilir” (Türkçe anlamakta ve okumada zorluk yaşayan katılımcılar için her soruyu 

tercüman çevirerek ilerler)

• Bu anketin sonunda katılımcıların “Ben Kimim?” kartları getirilir. Herkesten kendi kartını alması 

istenir.

o Yönerge (terapist): “Şimdi yapacağımız çalışma hem bugünün hem de 3 günün son çalışması 

olacak. Ben kısaca şu zamana kadar hep birlikte neler yaptınız bunları özetlemek istiyorum. İlk 

gün tanışmıştık, Şipşak kamera ile çekim yapmış ve kendinizi anlatan kartlar oluşturmuştunuz. 

Kendinize ait makinalarınızı yaptınız, onlara isim verdiniz (fotoğraf sanatına dair bilgi edinirken 

yavaş yavaş daha hâkim hissetmeye başladınız). Birçok farklı kamerayı tanıma ve onlarla 

çekim yapma fırsatı buldunuz (farklı açılardan bakıp düşünebilmenizi sağlayan bir çalışmayı) 

Duyguları tanıyıp, çeşitli duygularla ilgili pozlar verdiğimiz bir çalışma yapmıştık (bir duyguyu 

hissettiğimizde nasıl bir davranış göstereceğimizi bilmemiz için bu duygunun öncelikle ne 

olduğunu bilmek gerekir. Bu çalışmada hem duyguları tanıma hem de poz vererek duyguyu 

nasıl gösterebileceğinizi deneyimlediniz). İkinci gün dışarıda çekimler yaptınız, dışarıdaki 

insanların fotoğrafını çektiniz. İnsanlarla ilişkiler kurdunuz. Stüdyoda profesyonel bir fotoğraf 

makinası ile fotoğraf çekmeyi deneyimlediniz. Bunu yaparken birbirinden farklı rollere girerek 

yaratıcılığınızı ortaya çıkarıp yeni şeyler deneyimlediniz, bu rollerde size olumsuz hissettiren 

duygular olsa da bunları sanat aracılığıyla ifade etme fırsatı buldunuz. Bir grup posteri 

oluşturduk, grup halinde beraber bir şey oluşturdunuz. Grup içindeki farklılıklarımıza rağmen 

bir araya gelerek kocaman bir resim oluşturduk. Ve sonra bunu sözel olarak da ifade ettiniz 

yine grup halinde çalışarak. Bugün ise son günümüz, bugün fotoğraf nasıl analiz edilebilir 

bunu öğrendik, kendi fotoğraflarınız hakkında konuştunuz ve duygularınızı düşüncelerinizi 

yansıtma aracı olarak fotoğrafı kullandınız. Fotoğraflarla kendi hikayenizi oluşturdunuz, kendinizi 

fotoğraflarla anlattınız ve hikayenizi paylaştınız. Bu 3 gün boyunca birçok şey deneyimlediniz, 

hissettiniz, birbirinden farklı beceriler kazandınız. Şimdi son etkinliğimize geldik. O gün kendinize 

dair özellikleri bu kartona yazmıştınız. Şimdi yine ortadaki kalemleri kullanarak kendinizle ilgili 

neleri eklemek istersiniz bir düşünün, kendinizde ne gibi değişiklikler görüyorsunuz, bu 3 gün 

sizin kendinizde bilmediğiniz ne gibi özellikleri keşfetmenizi sağladı? Bu sefer sadece renkli 

kalemleri kullanacaksınız. Oradaki sanat malzemelerini kullanarak da kartınızı süsleyebilirsiniz. 

Siz kartlarınıza ekleme yaparken ben hepinizi teker teker çağıracağım ve beraber doldurmamız 

gereken diğer formu dolduracağız. Formu dolduran kartına ekleme yapmaya ve süslemeye 

devam edebilir.” şeklinde yönerge verilerek form doldurmak için ilk katılımcı çağırılır.

• Terapist ve tercüman her katılımcı ile birebir SPR Değerlendirme Anketi’ni doldururken 

fotoğrafçı da katılımcıların yanında durarak onlara destek olur. 
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3. Genel Kapanış

2. Paylaşım

Tüm katılımcılara formlar uygulandıktan ve kartlarına eklemeler yapıldıktan sonra çemberde 

paylaşım için toplanılır. 

o Yönerge (terapist): “Kartlarınızda değişiklikler oldu, yeni şeyler eklediniz. Neler eklediniz?

Bu karta baktığınızda size ne diyor? Herkes kimliğinin ne dediğini bizlere de söylesin.” 

şeklinde yönerge verilir. 

Tüm katılımcılar kartlarıyla ilgili paylaşım yaptıktan sonra terapist kapanış için her katılımcıya 

söz verir. Bu paylaşım yapılırken projeye destek veren herkes (proje asistanı, proje koordinatörü, 

yardımcı fotoğraf eğitmeni vb.) çağrılır.

o Yönerge (terapist): “Atölyemiz bitti. Bundan sonra yapacağımız sergide birbirimizi göreceğiz. 

Ama şimdi baktığınızda 3 gün boyunca burada olmak sizin için nasıldı?” şeklinde açık uçlu 

bir soru yönelterek katılımcılara teker teker söz verilir. Tüm katılımcılar paylaşım yaptıktan sonra 

sırayla fotoğrafçı/eğitmen ve terapist söz alarak atölye kapanışı yapılır. 

• Terapistin konuşurken “ayrılık” ve “kazanılmış becerilerle” ilgili konuşması önemlidir. 

o Ayrılık ile ilgili “Belki biz birbirimizi bir daha göremeyeceğiz ama hep birbirimizi ve burada 

paylaştıklarımızı hatırlayacağız.” şeklinde bir yönerge vermek;

o Kazanılmış becerilerle ilgili de “Burada birçok şey öğrendiniz, deneyimlediniz, fark ettiniz. Bu 

atölye bitiyor olabilir ancak burada öğrendikleriniz ve fark ettikleriniz sizinle. Bunları hatırlayabilir, 

uygulayabilirsiniz. Fotoğraf çekmeye devam edebilirsiniz.” şeklinde konuşmak önemli. 

• Atölye değerlendirme anketini doldurmak katılımcıların kendisini önemli ve değerli 

hissetmesine yardımcı olur. Katılımcı olarak atölyeyi değerlendirme yetkisi katılımcının kendisinde 

olması, katılımcının kendisini önemli ve değerli hissetmesine yardımcı olur; özgüvenini arttırır.

• Şipşak Çekim ve Kartları Yeniden Oluşturma 3 gün içinde kendindeki değişikliği fark etmesine 

ve hissettiği duygu ve düşünceleri yansıtmasına yardımcı olur. 

• Paylaşım ve kapanış katılımcıların sağlıklı bir ayrılık yaşamasına yardımcı olur. (Sağlıklı 

ayrılık: kişinin ayrılığı fark etmesi, anlamlandırması ve bununla ilgili duygu ve düşüncelerini 

paylaşabilmesidir.)

• İlk gün açılışı yaparak, çerçeveyi çizerek, güvenli alanı oluşturarak atölyeyi başlatan 

terapistin, bu atölyeye kapatması önemlidir.

• Katılımcıların sağlıklı bir ayrılık yaşamasını sağlamak için terapistin seansta bulunması 

gerekmektedir.

• SPR Değerlendirme Anketi’nde katılımcının kendisiyle ilgili bir değerlendirme yapması 

sebebiyle anketin terapist tarafından birebir uygulanması önemlidir.

• Atölyeler boyunca katılımcılara fotoğraf tekniği ile ilgili bilgi veren ve katkı sunan 

fotoğrafçı/eğitmenin bulunması gerekmektedir.

• Şipşak çekimi profesyonel bir fotoğrafçı olarak fotoğrafçı/eğitmenin çekmesi önemlidir. 

Katılımcılar profesyonel bir fotoğrafçıya poz vermeyi deneyimler. 

Aktivitelerin Kazanımları

Terapistin Rolü

Fotoğrafçının/Eğitmenin Rolü
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Potansiyel Problemler ve Uygun Cevaplar

Katılımcılar atölyenin bitmesinden dolayı kendilerini üzgün, mutsuz veya sinirli hissedebilirler. 

Bu şekilde hissetmek oldukça doğaldır. Burada önemli olan duygu ve düşüncelerin ifade 

edilebilmesidir. Bu nedenle özellikle bu son seansta paylaşım ve kapanış kısmına vakit ayırmak 

oldukça önemlidir. 

Bazı katılımcılar kartlarına bir şey yazmak istemeyip sadece sanat malzemelerini kullanmak 

isteyebilirler. Bu durum gözlemlendiğinde yazabilecekleri birkaç kolaylaştırıcı yönerge verip yine 

de yazılı olarak yapmak istemezlerse, sanat malzemeleriyle bir ifade çalışmasına alan açmak 

önemlidir. Katılımcı sanatla kendini ifade etmeyi tercih edebilir. 

Atölyelerden birinde kalan zamanın yetersizliğinden dolayı SPR Değerlendirme Anketi’nin de 
beraber doldurulmasına karar verildi. Ancak bu durumda katılımcıların bazılarının soruları 
anlayamadığı ve öylesine işaretlendiği gözlendi. Ve toplu doldurmaya son verilerek katılımcılar 
anketi doldurmak için teker teker çağırıldı. Bu nedenle bu atölyeden sonra SPR Değerlendirme 
Anketi’nin her zaman birebir doldurulması kararı alındı.

Atölyelerden birinde katılımcılardan birinin atölye boyunca çok mutlu ve konuşkan olmasına 

rağmen son günün son saatlerinde oldukça sessiz olduğu ve aktivitelere katılmakta zorlandığı 

gözlemlendi. Terapistin son günün özellikle son saatlerini aktivite akışı dışında “bitme, sona 

erme, ayrılma” gibi temaların katılımcılar üzerindeki etkisini düşünerek yorumlaması önemli. 

Bu katılımcıya önce “Üzgün görünüyorsun, ne oldu? Anlatmak ister misin?” diye sorulduğunda 

katılımcı bir şey olmadığını söyledi. Bunun üzerine terapist “Sen söylemek istemiyorsun ama belki 

de bu üzgünlüğünün sebebi bugün son gün olması ve ayrılacak olmamız, belki de bunun için 

üzgünsündür.” dediğinde katılımcı gözleri dolarak “Evet neden bitiyor ki!” şeklinde yanıt verdi. 

Bir şeyin bitmesi, ayrılık katılımcılarda birçok duygu uyandırabilir. Özellikle de çalışılan grubun 

göç etmek zorunda kalmış bir popülasyondan olduğu düşünüldüğünde de bu konuya daha da 

hassas yaklaşılmalı. Her şeyin bir başlangıcı ve sonu olduğu, birbirimizi bir daha göremeyecek 

olsak da her zaman hatırlayacağımızı söylemek önemli olabilir. 

Formları doldurmak katılımcılar için sıkıcı olabilir. Bu nedenle form doldururken eş zamanlı olarak 

bir aktivitenin yapılması önemlidir.

Paylaşım esnasında konuşmak istemeyen katılımcılar olabilir. Son paylaşım olduğu için en 

azından “bir kelime” ile de olsa nasıl hissettiğini söylemesini istemek önemli. 

Yukarıda bahsedilen durumlar PhotoLIFT atölyelerinin bu seansında sıklıkla karşılaşılmamış olsa 

bile gerçekleşme ihtimali yüksek olan durumlardır. Aşağıda ise süreç içinde deneyimlenmiş vaka 

örnekleri üzerinde durulmuştur:
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SONUÇ

Yerinden edilme, savaş, doğal afet vb. sebeplerden dolayı göç etmiş topluluklarda travmatik 

deneyimler ve ilerleyen yaşam süreçlerinde bu deneyimlerin negatif yansımaları oldukça 

yaygındır. Söz konusu çocuklar ve ergen gruplarda ise bu deneyimler psikolojik iyilik hallerinde 

derin izler bırakmakta ve gerek göçe maruz kalan ya da göç sonrası farklı bir toplumda 

yetişmekte olan, gerekse de göç eden topluluklarla birlikte yaşayan varış ülkesindeki 

jenerasyonlarda toplumsal bir aradalık, sağlıklı sosyal bağlantılar kurma, sağlıklı iletişim 

yöntemleri kullanma konularında zorluklar ortaya çıkmaktadır. PhotoLIFT projesi, Maya Vakfı’nın 

çalışmalarını yürüttüğü diğer bütün alanlarda olduğu gibi, ilgili yaş grubunda yer alan bireylerin 

bu zorlukları aşmalarına, travma sonrası psikolojik iyileşme süreçlerine yönelik bir yöntemsel 

destekleme yaklaşımıdır. Projenin temelde yaratıcı sanat ve psikososyal destek mekanizmalarını 

bir araya getirmesi ve uygulama yöntemi evrensel geçerli bir niteliktedir.

Bu kapsamda proje, hedef kitleye iki şekilde destek sunmaktadır:

1- Katılımcıların fotoğraf sanatı alanında teknik ve arkaplan bilgisi ile donatılması ve bu alanda 

yeteneklerinin, kendilerini özgürce ifade edebilmeleri, Türkiye’de karşılaştıkları dil bariyerinin ve 

beraberinde gelen çeşitli sosyal bariyerlerin aşılması amacıyla geliştirilmesi

2- Geçmiş ve devam eden travmaların aşılmasına yönelik psikososyal iyilik hallerinin gelişimini 

amaçlayan atölyelerin yanısıra, katılımcıların çekmiş olduğu fotoğraflardan yola çıkan birebir 

psikososyal danışmanlık seansları sunulması.

Bu hedefler kapsamında Ağustos 2019 ve Ocak 2020 arasında, 10-15 kişilik gruplardan oluşan 

8 atölye uygulanmıştır. Atölyelere öncelikli olarak Maya Vakfı Balat Çocuk ve Gençlik Merkezi 

yararlanıcıları dahil edilmiştir. Buna ek olarak mülteci alanında bu yaş grubu ile çalışmakta olan 

diğer vakıflarla iş birliği kurularak katılımcılara ulaşılmıştır. Beraber çalışılmış olan kurumlar: Small 

Project Istanbul (SPI), Sultanbeyli Mülteciler Derneği, Hayata Destek Derneği, Sığınmacılar ve 

Göçmenlerle Dayanışma Derneği (ASAM) Karagümrük, İnsan Kaynakları Geliştirme Vakfı (IKGV), 

Türk Kızılayı Derneği.

Atölyelere katılım için toplam 105 kişi ile görüşülmüştür. 2 katılımcı bireysel desteğe ihtiyacı 

olması sebebiyle atölyelere dahil edilmeyip ilgili yerlere yönlendirilmiştir. Psikiyatrik yönlendirme 

ihtiyacını değerlendirdiğimiz “DSM-5 Kişinin Kendisi Tarafından Derecelendirilen Düzey 1 

Kesitsel Belirti Ölçeği 11-17” sonuncunda katılımcılardan birinde görsel/işitsel halüsinasyon 

ve intihar girişimi tespit edilmiş bu nedenle psikiyatrik yönlendirme yapılmıştır. Diğer katılımcı 

için ise ebeveyn ve çocukla yapılan ön görüşmede alınan bilgi sonucunda katılımcının otizm 

spektrumunda yer alması ve terapistin gözlemleri sonucunda atölyelere uyum sağlamasının zor 

olma ve bunun çocuk üzerindeki ihtimal etkisi göz önünde bulundurularak bireysel destek ve 

özel eğitim için yönlendirme yapılmıştır. Görüşmesi yapılan ve beklenen kriterleri karşılayarak 

atölyeye katılması beklenen 103 kişiden atölyelere katılım gösteren toplam 89 katılımcı olmuştur. 

89 katılımcının 82 tanesine hem ön test hem de son test uygulanabilmiştir. 82 katılımcının %61’i 

kız, %39’u oğlan çocuklarından oluşmaktadır. Atölyeler katılımcıların bir kısmı ile Sultanbeyli’de 

(%37.8) bir kısmı ile Beyoğlu’nda (%62.2) düzenlenmiştir. Sultanbeyli’de gerçekleştirilen 

atölyelerde PhotoLIFT ekibi katılımcıların olduğu yere gitmiştir. Beyoğlu’nda yapılan atölyelerde 

ise katılımcılar bulundukları mekanlardan servisler aracılığıyla atölye mekanına ulaştırılmıştır. 

Katılımcıların çoğunu 14 yaşındaki çocuklar oluşturmaktadır (%47.6). Diğerlerinin %34.1’i 15 

yaşında, %8.5’i 16 yaşında, %9.8’i 17 yaşındadır.
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Yapılan analiz sonucunda:

- Katılımcıların en az 25 en fazla 125 olan puan aralığında, ortalama iyilik hallerinin ön testte 

70 puan, son testte 76 puan olarak bulunması, atölyeler sonrasında daha yüksek oranda bir 

iyilik hali seviyesine geçtiklerini göstermektedir. Bu gösterge atölye uygulamasının katılımcıların 

kendilerini daha pozitif hissetmelerine, geleceğe dair daha olumlu düşünmelerine, problemlerine 

çözüm bulmalarına, duygularını düzenlemelerine ve sosyal ilişkilerinin gelişmesine olumlu 

etkilerini ortaya koymaktadır. 

- Katılımcılar en az 6 en fazla 30 puan alabilecekleri sosyal uyum değerlendirmesinde; atölye 

sonrasında yükselme göstermesine rağmen ortalama 21 puan ile yüksek düzeyde bir sosyal 

uyum seviyesinden başlamışlardır. Değişimi değerlendirmek için yapılan analiz sonucunda ise 

sosyal uyumun ön testte ortalama 21 puan son testte ise ortalama 26 puan olduğunu göstermiştir.

- 18 katılımcının ortalama sosyal uyum seviyeleri başlangıçta 16 sonrasında 27 olarak 

bulunmuştur. Nispeten düşük sosyal uyum göstergesi ile başlamalarına rağmen bu katılımcıların 

sosyal uyum artış oranları oldukça yüksektir. Sonuç olarak 82 katılımcıdan 64’ü ortalama ve 

üstü bir sosyal uyum düzeyi göstermiş iken, 18 katılımcı da ortalamanın altında bir sosyal uyum 

seviyesi göstermiştir. Yüksek bir seviyeden başlayan katılımcılar atölye sonrasında daha yüksek 

bir seviyeye gelmişken, nispeten düşük bir seviyeden başlayanlarda atölye uygulaması, daha 

büyük bir etki yaratarak, bu katılımcıların sosyal uyum seviyelerinde yüksek bir artış sağlamıştır. 

- Son olarak atölye sonrasında katılımcıların kendilerini ve atölyeyi değerlendirdikleri anket 

sonuçlarına göre 82 katılımcıdan 81’i atölyeden oldukça memnun kaldığını bildirmiştir. Genel 

olarak atölyeden kazandıkları Psikolojik İyileşme Becerileri ve atölye esnasında grup içindeki 

deneyimlerini değerlendirme sonuçlarına bakıldığında ise katılımcıların memnuniyet seviyesi 

%81 olarak bulunmuştur. 

Aşağıda fotoğraf tarihi anlatılırken kullanılan bazı kartları bulabilirsiniz:

• Dünya üzerinde bilinen ilk fotoğraf (ilk fotoğrafların metal levhalara basıldığı da burada 

anlatılır)

• Dünya üzerinde bilinen ilk insanlı fotoğraf

• Çekilen ilk öz çekim 

• İlk portre fotoğrafı

• İlk mekân fotoğrafı

• İlk sanat eseri fotoğrafı

• Fotoğraf çekilirken kafa sabitleyicinin kullanıldığı fotoğraf (Bu kart gösterilirken eskiden bir 

fotoğrafı çekebilmenin ışığın giriş çıkışının vakit almasından dolayı çok uzun sürebildiği, bu 

nedenle de kişilerin fotoğrafının bulanık çıkmaması ve kafalarını oynatmamaları için kafaların 

duvara sabitlendiği anlatılır.)

• Hindistan’da çekilen ilk fotoğraf

• Amerika’daki ilk fotoğraf arabası 

• Oda büyüklüğündeki fotoğraf makinası (İlk kameraların bir oda kadar büyük olduğu anlatılır.)

Aşağıda seans esnasında tanıtılan bazı kameraları ve tanıtım şeklini bulabilirsiniz:

• Kutu kamera: Bu kameralar dijital olmadıkları için ışığın kimyasal bir filmin üzerine 

kaydedilmesi gerekmektedir. Elde bulunan kutu kamera ile bunun nasıl gerçekleştiği anlatılır. 

Filmin nasıl kameraya sarıldığı ve çekim için gerekli aşamalardan bahsedilir. Eldeki bu 

kameranın objektifi, vizörü ve deklanşörü gösterilir. Film sarma mekanizmasından bahsedilerek 

simülasyon yapılır. Kutu kamera daha önce bahsi gecen Camera Obscura´ya en çok benzeyen 

ilk kameralardandır. Bu yüzden bu kamera ile başlanır. 

• Paket kamera: Bu kameralar insanların daha çok hareket halinde iken çekim yapmaları 

yani seyahat edenlerin yanına almalarının kolaylığı sağlamıştır. Böylece büyük profesyonel 

kameralara alternatif olarak üretilmişlerdir. Bu kameralarla daha çok anı fotoğrafları çekildiği 

hatta küçük tiplerinin ajanlık faaliyetleri sırasında da kullanıldığı anlatılır. Onların bunlara benzer 

kameralarla daha önce karşılaşıp karşılaşmadıkları sorulur. Paket kameralar Kodak firması 

tarafından ilk olarak geliştirilmiştir. Elimizdeki bu kamera ile de çekim simülasyonu yapılarak 

kameranın nasıl çalıştığı anlatılır. 

EK.1 FOTOĞRAF TARİHİ KARTLARI

EK.2 FOTOĞRAF MAKİNALARI

Tablo. Katılımcılarla ilgili demografik bilgi EKLER
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• “Zenith” marka kamera: Bir dönemin batı yapımı pahalı kameralarına alternatif olarak 

Rusya´da üretilen bu kameralardan bahsedilirken kameranın objektifi çıkarılarak değişik objektif 

alternatifleri olduğu anlatılır. Elimizdeki bir tele objektif kameranın önüne konularak deneme 

yapılır ve onların da bu takma çıkarma işlemini çekinmeden yapmaları sağlanır.

• Aynalı Refleks Kameralar: Elimizde olan bu tip kameralar elektronik olup ışık ölçümlerini 

kendileri yapmaktadırlar. Ve vizörden çekilen objenin ya da mekânın daha kaliteli direk 

görüntüsü izlenir. Bu kameraların da değişik objektiflerle çalışma prensipleri anlatılanlar nasıl 

çalıştıkları kısaca denenir. 

• Mini Kompakt Kameralar: Bu kameralar ile birlikte 35 mm film kullanımı artmış ve fotoğraf 

çekimi geniş kitleler tarafından yaygın hale gelmiştir. Paket kameraların yerini almış daha kolay 

ve daha kaliteli çekim imkânı sağlamıştırlar. Bu sırada elde bulunan bir 35 mm. Filmin takma 

çıkarma işlemi yapılarak neredeyse kullanılmayan bu kamera sistemi gösterilmiş olur.

 Bu aşamada filmleri karta basımı ve laboratuvar işlemlerinden de bahsedilir. 

Bu seansta fotoğraf üzerinden yapılan manipülasyonlar 3 başlık altında anlatılır. 

Bu başlıklarda gösterilen fotoğraf örneklerini görebilirsiniz:

• Şaka Fotoğraflar 

o Güldürmek ve eğlendirmek amaçlı yapılmış fotoğraflar; örneğin tanınmış kişiler ve 

politikacılarla ilgili çok sık gündeme gelen fotoğrafların değiştirilmiş hali. 

• Yalan Fotoğraflar

• Sahte Fotoğraflar 

o Doğa ile ilgili fotoğraflar, örneğin bir dağın üzerindeki yeşil renklerinin mora çevrilerek

lavanta tarlası gibi gözüktüğü fotoğraf

o Renkleri ve oranlarıyla oynanmış fotoğraflar; örneğin bir aslanın renginin değiştirilmesi

 ile oluşturulmuş “siyah aslan” fotoğrafı

• A. Mutluluk

• A. Şaşkınlık

• A. Huzur 

• A. Coşku

• B. Heyecan

• B. Sevinç 

• B. Neşe 

• B. Umut

• A. Umutsuzluk

• A. Hayal kırıklığı 

• A. Endişe

• A. Nefret

• A. Utanç

• A. Sinirlilik

• A. Hüzün

• A. Telaşlı

1. “Gazete okuyan yaşlı biri” 

2. “Yağmurlu havada gezintiye çıkan biri”

3. “Şarkı dinleyerek yürüyen doktor” 

4. “Bir yarışta koşmak için hazırlanan sporcu” 

5. “Önemli bir maçta takımına yapması gerekenleri anlatan antrenör”  

6. “Çok rüzgârlı havada dans eden biri”

7. “Sahnede şarkı söyleyen heyecanlı biri” 

8.  “Çiçek koklayan aşçı” 

9.  “Deniz kıyısında hüzünlü oturan bir palyaço” 

10. “Komik ve eğlenceli bir korsan”

11.  “Ağlayan bir itfaiyeci”

12. “Resim yapan komik bir ressam”

13. “Yemek yapan çılgın bir aşçı”

14. “Ağaçtan kediyi kurtarmaya çalışan bir itfaiyeci”

15. “İş peşinde olan meraklı bir dedektif” 

16. “Laboratuvarda deney yapan bilim insanı” 

17. “Tatilde deniz kıyısında etrafını keşfetmeye çalışan bir turist”  

18. “Hikayesini yazmaya çalışan düşünceli bir yazar”

19. “Bahçedeki çiçeklerle ilgilenen, işini seven bir bahçıvan”

20. “Acil serviste hastasıyla ilgilenen bir doktor”

EK.3 DUYGU KARTLARI

EK.4 ROL KARTLARI

EK.5 FOTO ANALİZ KARTLARI

• B. Pişmanlık

• B. Kıskançlık

• B. Kaygı

• B. İğrenme

• B. Korku

• B. Öfke

• B. Üzüntü

• B. Özlem

(Olumlu Duygular) (Olumsuz Duygular)
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EK.6 RIZA FORMU EK.7 İLK DEĞERLENDİRME FORMU                          

Bu form, … kurumu - PhotoLIFT projesi kapsamında yürütülen atölyelere kayıt koşulları hakkındaki 

bilgilerden oluşmaktadır. Bu formu imzalayarak, kayıt için gerekli bilgileri sağlamayı kabul eder ve 

çocuğunuzun atölyelere katılımına izin verirsiniz. 

Çocuğunuz ve aileniz hakkında bizimle paylaştığınız bilgiler gizli tutulacaktır. … kurumu, kişisel 

bilgilerinizi korumayı ve aşağıdakilerle ilgili gerçek veya şüpheli bir durum olmadıkça, üçüncü 

taraflarla paylaşmama garantisi verir: 

- çocuğun fiziksel, duygusal veya sosyal refahı VEYA

- başkasının hayatı, güvenliği veya iyilik hali tehlikede (örneğin şiddet)

Bu gibi durumlarda, … kurumu, kamu kurumlarına rapor etme sorumluluğuna sahiptir.

PhotoLIFT programı kapsamında çocuklarla kapalı alan ve açık alanda fotoğraf temelli psikososyal 

atölyeler düzenlenecektir. Üç tam gün sürecek atölyelerde çocuklarınızın güvenliği için,  çocuklarınız 

her zaman yürütücüler tarafından gözetim altında olacaktır. 

Çocuğun ebeveyni olarak, … kurumu - PhotoLIFT programına katılmak için 

__________________________________ (çocuğun adı) ve bu formda açıklanan kayıt koşullarını

 kabul etmesi için yetki veriyorum.

Çocuğunuzun katılacağı atölyeler, fotoğraflar ve videolar ile belgelenebilir. Katılan her çocuğun 

ailesinden PhotoLIFT programına dahil olurken çocuklarının fotoğrafını çekmek için … kurumuna 

izin vermelerini rica ediyoruz. Fotoğraflar ve/veya videolar çeşitli eğitimlerde, dergilerde, sergilerde, 

sosyal medya kanallarında kullanılabilir. 

• Atölyeler esnasında çocuğumun çekilen fotoğraflarının ilgili kurum tarafından (yukarıda belirtildiği 

gibi) paylaşılmasına izin veriyorum: ____Evet ____ Hayır

Ayrıca her katılımcı çocuğun ailesinden, atölyeler esnasında çocuklarının çektiği fotoğrafların 

kullanılması için … kurumu’na rıza göstermelerini rica ediyoruz. Çocukların çekmiş olduğu 

fotoğraflar çeşitli eğitimlerde, dergilerde, sergilerde, sosyal medya kanallarında kullanılabilir.  

• Atölyeler esnasında çocuğumun yaptığı sanat eserlerinin ve/veya çekmiş olduğu fotoğraflarının 

ilgili kurum tarafından (yukarıda belirtildiği gibi) 

paylaşılmasına izin veriyorum:  ____Evet ____ Hayır

Rıza veren yetişkinin ismi ve imzası:                                                        Katılımcı ile olan ilişki:

Tarih: ___/___/___

İLK KISIM 

(terapist eşliğinde çocuk tarafından doldurulur)

1) Bana bir gününü nasıl geçirdiğini anlatır mısın? (Sabah uyandığında ne yaparsın? 

Gününün çoğunu nerede/nasıl/kimle geçirirsin?) 

2) Neler yapmaktan hoşlanırsın? Hobilerin/ilgi alanların nelerdir?

3) Fotoğraf sanatı/fotoğraf çekmek ilgini çeker mi?

4) Atölyelerden beklentin neler?

5) Atölyeler Türkçe olarak yapılırsa kendini Tükçe anlamak konusunda

 rahat hisseder misin? Çevirmene ihtiyacın olur mu?

6) Sana fotoğrafla ilgili bazı sorular soracağım, ‘evet’ ya da ‘hayır’ şeklinde cevap verir misin? 

• Fotoğrafla ilgili daha önceden bir deneyimin var mı? Varsa nedir?  

• Evinde fotoğraf makinası var mı? 

• Kamerası olan bir telefonun var mı? Onunla çekim yapar mısın? 

    Fotoğrafla ilgili uygulamalar kullanır mısın? 

• Aile albümünüz veya evde fotoğraflar var mı?

7) Eğer atölyede farklı kültürden (din, dil, ırk), mesela Türkiyeli veya Afgan yaşıtının 

olması gibi, yaşıtların olsa nasıl hissedersin? Neden?
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İKİNCİ KISIM 
(terapist eşliğinde ebeveyn tarafından doldurulur) 

B: Çocuk ile ilgili psikososyal desteğe dair bilgiler:

1. Ne kadar zamandır Türkiye’de ne kadar zamandır İstanbul’da yaşamaktasınız? 

Çocuğun adı soyadı: 

Cinsiyet:

Yaş:

(Eğer aileninkinden farklıysa) Varış tarihi:

Açıklayınız: 

1) Çocuğunuzu bilinen herhangi bir sağlık problemi, engeli var mı? 

(Fiziksel ve zihinsel sağlık problemleri astım, bilişsel yetersizlik gibi) ve/veya tanı almış bir hastalığı? 

Evet / Hayır 

Evet ise lütfen belirtiniz: 

2) Çocuğunuz herhangi bir alerjisi var mı? 

Evet / Hayır 

Evet ise lütfen belirtiniz: 

3) Size göre çocuğunuzun yaşadığı psikolojik sorun/sorunlar neler? Lütfen sorunu tanımlayınız. 

(Sorun ne zaman başladı? Ne kadardır? Problem daha iyi veya daha kötü hale getirenler?) 

4) Çocuğunuz hiç kendisine fiziksel olarak zarar vermeyi denedi mi?

5) Çocuğunuz hiç başkasına fiziksel olarak zarar vermeyi denedi mi?

6) Fizyolojik veya psikolojik olarak çocuğunuza zarar verecek başka herhangi bir durum oldu mu?

7) Çocuğunuzla ilgili dikkat etmemiz gereken riskli durumlar veya ihtiyaçlar var mı?

8) Çocuk okula gidiyor mu?  Hayır ise, neden?

9) Çocuk çalışıyor mu?

Evet / Hayır

Evet ise:

APA detaylı araştırma ve klinik değerlendirme için bir dizi “yeni gelişen tedbir” sunmaktadır. Bu hasta 

değerlendirme tedbirleri ilk hasta görüşmesinde uygulanmak ve tedavinin ilerleyişini izlemek üzere 

geliştirilmiştir. Araştırma ve değerlendirmede, klinik tanının tek dayanağı olarak değil, klinik karar 

alma sürecini geliştirme potansiyeli bulunan araçlar olarak kullanılmalıdır. Talimatlar, puanlama 

bilgileri ve yorumlama ilkeleri sunulmuştur, detaylı arka plan bilgileri DSM-5’te verilmiştir. APA 

klinisyen ve araştırmacıların ilgili araçların hastanın durumunun nitelendirilmesi ve hasta bakımının 

iyileştirilmesi hususundaki faydalarına ilişkin olarak http://www.dsm5.org/Pages/Feedback-Form.

aspx adresinden detaylı bilgi sunmalarını talep etmektedir.

Ölçek: DSM-5 Kişinin Kendisi Tarafından Derecelendirilen Düzey 1 Kesitsel Belirti Ölçeği 11-17

Verilen haklar: Bu ölçek hastalarıyla birlikte kullanım için araştırmacılar ve klinisyenler tarafından 

izin almadan kopyalanabilir.

Hak sahibi: Amerikan Psikiyatri Derneği

Yukarıda açıklanan durumlar dışında kullanım izni talep etmek için: 

http://www.appi.org/CustomerService/Pages/Permissions.aspx

Ne yapıyor?    

Günlük çalışma saati:

Yer:

10) Uygun günler ve zaman:

Pazartesi:         Salı:         Çarşamba:          Perşembe:         Cuma:         Cumartesi:         Pazar:

EK:8. DSM-5 Kişinin Kendisi Tarafından Derecelendirilen Düzey 1

Kesitsel Belirti Ölçeği 11-17
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NOTLAR
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