
 

 
 
 
 
 

 

More Than Words®- Otizm Spektrum Bozukluğu ya da Sosyal İletişim 

Güçlüğü Yaşayan Çocukların Ebeveynleri İçin Geliştirilmiş Hanen 

Programı® 

 
 
Eğitimin Yeri 
 

 
Online – Çevrimiçi (Zoom Platformu)  

 
Eğitim Tarihi ve Süresi 
 

19 Ocak-9 Mart 2023, 8 hafta boyunca haftada 1 oturum, 18.00-20.00 
saatleri arasında Zoom programı üzerinden online gerçekleştirilecektir. 

Eğitim Ücreti ve  
Hesap Numarası 

 
6000 TL (2 taksitli ödeme) 
(Kayıt işlemi sırasında 3000 TL ilk ödeme yapıldıktan sonra, kalan ödeme 
için son tarih 6 Ocak 2023’dür.) 
Banka Adı ve Şubesi: Halkbank Hacettepe Tıp Fakültesi Şubesi (1541)  
Hesap Adı: Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Saymanlığı 
IBAN TR 23 0001 2001 5410 0006 0000 63 
 

Eğitimin Amacı 

 
Otizm Spektrum Bozukluğu ya da sosyal iletişim güçlüğü olan çocuğunuzun 
etrafındaki dünyayı fark etmesi ve insanlarla anlamlı bir etkileşim kurabilmesi 
kolay olmayabilir.  
Hanen-More Than Words® programı, Kanada’da bulunan Hanen Merkezi 
tarafından otizm spektrum bozukluğu tanısı olan veya tanısı olmaksızın sosyal 
iletişim güçlüğü yaşayan 5 yaşın altındaki çocukların ebeveynleri için özel 
olarak hazırlanmış, tüm Dünya’da uygulanan, uluslararası bir aile eğitim 
programıdır. Ebeveynlerin, çocuklarını daha yakından tanıması ile başlayan 
program, etkileşimsel stratejiler ile çocukların iletişim becerilerinin 
desteklenmesini içermektedir. Programın hedefi; çocukların sosyal iletişim, çift 
yönlü etkileşim, oyun becerileri ve taklit becerilerinin geliştirilmesidir. 
 

Eğitimin İçeriği 

Çocuğunuzun hayatındaki en önemli kişilersiniz. Çocuğunuzun şu andaki en 
büyük ihtiyacı, kendisi dışındaki dünya ile iletişim kurması ve bu konuda ona en 
çok yardım edebilecek olan kişiler siz, anne babalarısınız. Bu programda, 
çocuğunuzun günlük rutinleri ve aktiviteleri sırasında iletişim kurmasına ve 
etkileşime girmesine yardımcı olacak pratik ve güçlü stratejiler öğreneceksiniz.  
 
Eğitim boyunca aşağıda yer alan soruların yanıtlarını bulacaksınız:  
 

- Çocuğum şu anda nasıl iletişim kuruyor ve atılması gereken adımlar 
neler? 

- Çocuğum iletişim kurmak için nasıl motive olur? 
- Çocuğumla nasıl daha uzun süre iletişim kurabilirim? 
- Çocuğumun günlük aktivitelerini iletişim kurması için nasıl fırsata 

çevirebilirim? 
- Çocuğumun söylenenleri anlamasına nasıl yardımcı olabilirim? 
- Çocuğumun oyun becerilerini nasıl geliştirebilirim? 
- Çocuğumun arkadaş edinmesine nasıl yardımcı olabilirim? 



Grup eğitimleri başlamadan önce her bir ebeveyn ile online bir ön-
görüşme seansı yapılacak olup ebeveyn grup seansları sürerken, 
öğrendikleri strateji kullanımlarına yönelik değerlendirme ve koçluğun 
yapılacağı 3 video geridönüt seansı yapılacaktır.  

Not: Kayıt olmadan önce sormak istediğiniz sorularınız için 
aysinnoyan@hacettepe.edu.tr ve merve.dilbaz@hacettepe.edu.tr adreslerine 
mail atabilirsiniz. 

Eğitmenler 

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dil ve Konuşma Terapisi 
Bölümünden 

Dr. Öğretim Üyesi, Dr. Dkt Ayşın Noyan Erbaş 

(Hanen-More Than Words terapisti) 

Arş. Gör., Uzm. Dkt Merve Dilbaz Gürsoy  

(Hanen-More Than Words terapisti) 

Başvuru Kriterleri 

Otizm spektrum bozukluğu tanısı olan ya da tanısı olmaksızın sosyal iletişim 
güçlüğü yaşayan 5 yaşından küçük çocukların ebeveynleri (anne ya da baba) 
bu programa başvurabilir. Katılımcıların her biri oturuma katılmaları 
gerekmektedir. 

Kontenjan  

 
Eğitim; en az 7 en çok 10 ebeveynin katılımı ile gerçekleştirilecektir. Kontenjan 
sınırlı olduğundan başvurular başvuru sırasına göre değerlendirilecektir.  
 

Belgelendirme 

Eğitim sonunda, devam koşulunu yerine getiren ebeveynlere Hacettepe 
Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürü’nün imzasının bulunduğu 
aile eğitimi katılım belgesi teslim edilecektir.  

Eğitime Başvuru 

Eğitime kayıt yaptırmak isteyen ebeveynin (anne ya da baba) 

 TC Kimlik fotokopisini 

 Ücret ödeme belgesini 

Yaşam Boyu Öğrenme Merkezinin web sayfasında bulunan ilgili eğitimin kayıt 
ol kısmına yükleyerek gerçekleştirecektir. 
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EBEVEYN EĞİTİM PROGRAMI- HAFTALIK PROGRAM 
 

Ön-görüşme seansı (bireysel) 

Hafta 1: 19 Ocak 2023  
 

İletişim aşamaları, strateji sunumları  
 

Hafta 2 : 26 Ocak 2023 
 

İletişimi devam ettirme, strateji sunumları  
 

Video geri bildirim seansı 1 (bireysel) 

Hafta 3 : 2 Şubat 2023 
 

Duyusal tercihler, oyunlar, strateji sunumları 
 

Hafta 4 : 9 Şubat 2023 
 

Günlük rutinler, farklı iletişim düzeyleri, strateji sunumları 
 

Video geri bildirim seansı 2 (bireysel) 

Hafta 5 : 17 Şubat 2023 
 

Oyun aşamaları, oyuncaklar, strateji sunumları  
 

Hafta 6 : 23 Şubat 2023 Akran oyunları, strateji sunumları 
 

Hafta 7 : 2 Mart 2023 Çocuk kitapları, strateji sunumları 
 

Video geri bildirim seansı 3 (bireysel) 

Hafta 8 : 9 Mart 2023 Stratejilere bütüncül bakış 
 

Toplam 12 seans 

 


