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Hacettepe Üniversitesi Çocuklarda Habilitason ve Uygulama Merkezi  

“Her Yönüyle Çocuk” Sempozyumu Raporu 

Çocuklarda Habilitasyon ve Uygulama Merkezi’miz (ÇUHA) tarafından Hacettepe Üniversitesi S 

Salonu’nda gerçekleştirilen 15 Kasım 2017 tarihli “Her Yönüyle Çocuk” adlı sempozyumu 

gerçekleştirilmiştir.  

Sempozyumumuz İstiklal Marşı’mızın okunması ve saygı duruşu ile başlamıştır. Açılış konuşmasında 

ÇUHA müdürümüz Prof. Dr. Mintaze Kerem Günel merkezimizin kuruluşu ve sempozyumumuzun 

içeriği hakkındaki bilgi vermiştir. Sağlık Bilimleri Dekanımız Prof. Dr. Fatma Gül Şener, kıymetli 

katılımları ile merkezimize desteklerini göstermiş ve merkezimizin kuruluş amacını içeren 

disiplinlerarası işbirliğinin önemini konuşmasında vurgulamıştır. Açılış konuşmalarını, “Çocuk Gözüyle 

Çocuk Olmak” adıyla çocuklarımızın videoları takip etmiştir. Katılımcıların ilgiyle izlediği videoda 

çocuklar “Çocuk kimdir?” sorusuna kendi bakış açılarıyla cevap vermişlerdir. Dr. Fzt. Hilal Hotaman 

Keklicek tarafından başlatılan ve ÇUHA’daki uzmanlarımız tarafından genişletilerek düzenlenen 

“Gelişimi İzle” bukleti tanıtılmıştır. Merkezimiz kapsamındaki üretilen ilk ürün olması yanı sıra, ailelerin 

çocuklarının gelişimlerini kolayca takip edebilecekleri değerli bir araç olduğu düşünülmektedir. 

Sempozyum konuşmaları sanatçı Tamer Yılmaz tarafından “İçinden Çocuk Geçen Tiyatro” adlı 

konuşmasıyla devam etmiştir. Katılımcıların ilgiyle dinledikleri konuşmasında, sanatçımız Türkiye’de 

çocuk tiyatrosunun başlangıcından yola çıkarak günümüzdeki bakış açısından söz etmiştir. Çocuk 

tiyatrosunun geliştirilmesine yönelik önerilerini de bizimle paylaşarak, okullardaki ve farklı 

merkezlerdeki tiyatro oyunlarına eleştirel bir gözle bakabilmemizi sağlamıştır.  

Kısa kahve arasından sonra merkezimiz yönetim kurulu üyelerinden Hacettepe Üniversitesi Ergoterapi 

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esra Akı’nın başkanlığını yaptığı panelde “Çocuk ve Çevre” ilişkisi Ankara 

Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Elif Gökçe Arslan Çifçi ve Hacettepe 

Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Uzm. Psk. Hüseyin Nergiz ile ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Prof. Esra 

Akı’nın ergoterapinin çocuğun çevreyle ilişkisine yaklaşımına ilişkin ilgi çekici ve çevremize farklı gözle 

bakmamızı sağlayan konuşmasını, Doç. Dr. Elif Gökçe Arslan Çifçi’nin sosyal yaşamda çocuğun yerine 

vurgu yapan konuşması izlemiştir. Sosyal yaşamda çocukların yaşadıkları zorluklar, radyo ve televizyon 

haberlerinde sıklıkla karşılaştığımız çocukların ihmal ve istismarına ilişkin vakalar tartışılmıştır. Panel’in 

son konuşmasını Uzm. Psk Hüseyin Nergiz, Dr. Psk Sevginar Vatan ile birlikte hazırladıkları bilgileri 

bizimle paylaşmıştır. Çocuklar çevrenin ilişkisinde başlangıç noktası olan aile ve anne – çocuk ilişkisinin 

psikolojik bakış açısıyla sunulduğu konuşma sonrasında ilgiyle takip edilen panel üyelerine sorular ve 

katkılar gelmiştir. Paneli dinlemeye gelen diş hekimliği, nöroloji, çocuk gelişimi bölümlerinden 

hocalarımızın da değerli katkıları ile bütüncül bir bakış açısı panel sonrasındaki görüşlerde gözlenmiştir. 

Panelin olumlu katkıları nedeniyle başka bir sempozyumda daha geniş olarak ele alınması dinleyiciler 

tarafından önerilmiştir.  

Öğle arasından sonra sempozyumumuz son hızıyla devam etmiştir. Katılımın hiç azalmadığı ve 

konuşmaların ilgiyle izlendiği sempozyumumuzun ikinci bölümü, Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı 

ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Nöroloji Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Anlar’ın panel başkanlığı 

ile başlamıştır. Panel başkanı hocamızın alandaki deneyimlerini ve katkılarını paylaşarak yönettiği 

panelde, “Çocuklarda Açık Risk ve Gizil Risk” başlığı altında anne karnından başlayarak erken çocukluk 

dönemine kadar çocukların karşılaştıkları açık ve gizil riskler anlatılmıştır. ÇUHA Yönetim Kurulu Üyemiz 

ve Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Semra Şahin 

gelişimsel açıdan riskleri adım adım açıklamıştır. Hocamız konuşmasında, gelişimin izlenmesinde ailenin 

rolü ve desteklenmesi, çocukların çok yönlü izleminin önemini vurgulamıştır. Hacettepe Üniversitesi Ço
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cuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilşad Foto Özdemir 

psikiyatrinin anne karnından itibaren riskleri tanımlamasını, anne ve babanın riskli bir bebeği beklerken 

ya da onunla tanıştıklarında yaşadıkları duygular ve zihinsel temsilleri ile ilgili bize aydınlatıcı bilgiler 

sağlamıştır. İlgiyle izlenen konuşmalar sonrasında salondaki dinleyicilerin soruları ve katkıları ile 

etkileşimli olarak panelimiz tamamlanmıştır.  Sempozyumumuzun son panelinde merkezimizde görev 

alan araştırma görevlisi üyelerimiz ÇUHA’nın yaklaşımını ortaya koyan vaka sunumunu yaptılar. Vaka 

sunumlarının hazırlanmasında ve panelin moderatörlüğünde Hacettepe Üniversitesi Dil ve Konuşma 

Terapisi Öğretim Üyesi ve merkezimiz yönetim kurulu üyesi Doç. Dr. Ayşen Köse yer almıştır. Vaka 

sunumunda tek vaka üzerinden, farklı bakış açılarının etkileşimi ve değerlendirmede bütüncül bakış 

açısının önemi ortaya konmuştur. Vakada Pediatrik Nörolojinin yaklaşımını Dr. Nesibe Eroğlu, 

Fizyoterapinin yaklaşımını Arş. Gör. Sibel Bozgeyik, Arş. Gör. Kübra Seyhan’la hazırladıkları sunumuyla, 

Ergoterapinin yaklaşımını Arş. Gör. Hatice Abaoğlu, Odyolojinin yaklaşımını Arş. Gör. Filiz Aslan, Dil ve 

Konuşma Terapisinin yaklaşımını Arş. Gör. Ayşın Noyan Erbaş ve son olarak Çocuk Gelişiminin 

yaklaşımını Arş. Gör. Esra Acar Şengül aktarmışlardır. 

Sempozyum sonunda çocukların anne karnından başlayarak erken çocukluk dönemi boyunca bütüncül 

bir yaklaşımla değerlendirilmelerinin önemi ortaya konmuştur. Aile ve çocuk merkezli yaklaşımların 

uzmanların değerlendirmelerinde ve hazırlayacakları destek programlarında kritik bir rol oynadığı bir 

kez daha bildirilmiştir.  
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