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«ortak dil» ne demektir?

• Dil iki veya daha fazla kişinin iletişim kurmasını 
sağlayar.



«Ortak dil olarak ICF» den ne 
anlamalıyız?

Ekipte herkes aynı dili mi kullanıyor?

• Almanca, Makedonca veya Türkçe

Herkes diğerinin anlayabileceği ortak terimler mi 
kullanıyor?

Veya herkes yeni bir dil mi öğreniyor?



Ortak dil kimin için?

profesyoneller

Ebeveyn veya bakım verenler



Ekip nedir?



Ekip çalışması ne sağlar?

• Hızlı karar verme

• Hızlı hizmet sunumu

• Yaratıcılım

• Mesleki doyum

• Motivasyon

• Profesyonel bilginin artışı

• Etkinlik



Ekip nasıl çalışmalı?

•Çok disiplinli

•Disiplinlerarası

•Disiplinler üstü

Ekip çalışması modelleri



1. Çok Disiplinli ekip

Ortak bir amaç için birden fazla
disiplinden profesyonellerin paralel
bağımsız çalışması.
Birden fazla disiplinden uzmanlar, 
ortak bir amaç için bağımsız olarak
paralel olarak çalışırlar.

1. Çoklu disiplinler
2. Ortak bir hedef
3. Paralel / koordineli çalışma
4. Bağımsız çalışma



olumlu ve olumsuz yönleri.

•Olumlu (+)

• Profesyonel otonomi

• Çok boyutlu hizmet sunumu

• Koordineli çalışma

Olumsuz (-)

• Düşük iletişim 

• Ortak programın olmayışı

• Çakışan uygulamalar



2. Disiplinler Arası Ekip
Farklı disiplinlerden
profesyoneller belirli bir
amaç için ortak bir şekilde
birlikte çalışmak.

1. Farklı disiplinler

2. Ortak bir hedef

3. Ortak bir yöntem / 
program

4. Birbirine bağlı çalışma



Olumlu ve olumsuz yönler.

Olumlu (+)

• Yüksek uyum ve koordinasyon

• Yüksek düzeyde iletişim ve etkileşim

• Ortak bir uygulama

• Başvuru sahibi odağı

• Bilgi ve becerileri paylaşmak

Olumsuz (-)

• Baskın ekip üyelerinin ekip içi zararlı tutumları

• Ortak alan yaratmanın zorlukları



3. Disiplinler üstü ekip
Farklı disiplinleri, disiplin
sınırlarını aşan bir yönteme
dayanarak ortak bir hedef
etrafında entegre edin.

Farklı disiplinlerden
profesyoneller, disiplin sınırlarını
aşan bir yönteme dayalı olarak
entegre bir şekilde çalışırlar.

1. Farklı disiplinler

2. Ortak bir hedef

3. Disiplinlerarası yöntem / 
program

4. Bütünleşik bir çalışma



Disiplinler üstü ekip modeli ve ICF 



Herşey bize (profesyonel olarak) bağlı? 

Nasıl çalışmalıyız?

ICF kodları ekip içinde aynı dili 
konuşmamıza yardımcı olur. 

https://www.youtube.com/watch?v=iBqgr5xZLz0


Thanks for listening…

melek.sabuncuoglu@gmail.com


