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D. Melek ER-SABUNCUO? LU, Fulya EKMEN

Profesyoneller ile e?it düzeyde ve ortak bir  
dilde ileti?im  kurmak için rehber  

anne ve baba için
ICF

vücut i?levleri vücut yap?lar? kat?l?m      çevre

Bu proje, Avrupa Komisyonunun deste?i ile sürdürülmektedir. Bu 
sunum yaln?zca yazar?n görü?ünü yans?tmaktad?r ve Komisyon 
bunun herhangi bir ?ekilde kullan?lmas?ndan sorumlu de?ildir. 
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Anne ve Babalar için ICF Rehberi 

Bu kitap, çocu?unuzun yeteneklerini tan?mak, desteklemek için size yard?mc? 
olmak amac?yla haz?rlanm??t?r. Kitab?n içeri?i çocu?unuzun hizmet ald??? 
profesyoneller (hekim, çocuk geli?imci, özel e?itim ö?retmeni, okul psikolojik 
dan??manlar? vb.) ile ayn? dili konu?man?za yard?mc? olacakt?r.

Kitap iki bölümden olu?maktad?r:

1. ICF?nin ebeveynlere tan?t?lmas?

2. ICF?nin Aile Dostu Uyarlamas?n?n tam listesi

Bu kitap Türkçe, Almanca ve Makedonca olarak üç dilde haz?rlanm??t?r.

Önsöz
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Giri? 

6

Siz ebeveynler için haz?rlanan bu rehber çocuklar?n?zla ilgilenen farkl? 
uzmanlar?n (hekim, çocuk geli?imci, özel e?itim ö?retmeni, okul psikolojik 
dan??manlar? vb.) size verdikleri bilgileri kolayl?kla anlaman?z? sa?layacakt?r. 
Bu rehber ile siz de çocu?unuzun ihtiyaçlar?n? ve tespit etti?iniz durumlar? 
uzmanlara do?ru ?ekilde iletebileceksiniz.

K?saca bu rehber çocu?unuzla ilgilenen uzmanlarla kar??l?kl? olarak birbirinizi 
daha iyi anlaman?z için ?ortak bir dil? olu?turmak amac?yla haz?rlanm??t?r.

Amaç nedir?

Amaç, sizin uzmanlar taraf?ndan, ekibin bir parças? olarak kabul edilmenizi 
kolayla?t?rmakt?r. Çocu?unuzun destek ve tedavi hedeflerini ICF?yi 
kullanarak ortak dilde tan?mlayabilmenizi sa?lamakt?r. Böylece, ekibin tüm 
üyeleri çocu?unuza yönelik ortak çaba gösterebilir ve çocu?unuz için en iyi 
ö?renme, destek, tedavi f?rsatlar?n? ortakla?a olu?turabilirler.

Bu rehberi okurken baz? yeni kelimeler ve k?saltmalarla kar??la?acaks?n?z. Bu 
yeni kelimelerin ve k?saltmalar?n aç?klamalar?n? a?a??da sizin için haz?rlanan 
tabloda bulacaks?n?z.  

Bu rehberi okudu?unuzda ?u konularda bilgi sahibi olacaks?n?z:

- ICF?nin tan?m? nedir?
- ICF ile ne yap?labilir ne yap?lamaz?
- ICF çocu?unuz ile ilgili hangi alanlara odaklan?r?
- ICF?nin genel yakla??m? nedir?
- ICF?yi bilmek ve kullanmak neden önemlidir?
- ICD10 nedir? Ne için kullan?l?r?

Rehberin içinde sayfan?n en alt?nda, daha küçük yaz?larla yaz?lm?? ve 
ba??nda bir say? olan baz? dipnotlar görebilirsiniz. Bu dipnotlar?, daha ayr?nt?l? 
ve daha teknik bilgilere ula?mak isteyen anne babalar için koyduk. Ama bu 
rehber, dipnotlar? okumadan da yeterli bilgiye sahip olman?z? sa?layacak 
?ekilde haz?rlanm??t?r.
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ICF içinde yer alan baz? k?saltma ve tan?mlar (DSÖ,2004); 

ICF ? ??levsellik, Yeti Yitimi ve Sa?l?k Uluslararas? S?n?fland?rmas?: 
Çocu?unuzun e?itim, rehabilitasyon, bak?m ve tedavi ihtiyaçlar? ile 
yeteneklerini do?ru ?ekilde tan?mlayabilen bir araçt?r. Dünya Sa?l?k Örgütü 
taraf?ndan haz?rlanm??t?r. 

Vücut i?levleri: Vücut sistemlerinin fizyolojik ve psikolojik i?levleridir. Yani 
burada çocu?unuzun vücudunun fiziksel ve psikolojik olarak nas?l çal??t??? 
kastedilir. 

Vücut yap?s?: Çocu?unuzun vücudunun organ, kol ve bacaklar ve di?er 
bölümleri gibi k?s?mlar?d?r. 

??lev veya yap? bozukluklar?: Çocu?unuzun vücudunun çal??mas?nda 
veya ?eklinde önemli bir kay?p ya da ayk?r?l?k gibi problemlerdir. 

Etkinlik: Çocu?unuzun bir görevi veya bir hareketi yapmas?d?r. 

Kat?l?m: Çocu?unuzun geli?imine, ya??na ve bulundu?u ortamlara uygun 
olarak ya?am?n içinde olmas?d?r. 

Etkinlik s?n?rl?l?klar?: Etkinlikleri yerine getirirken çocu?unuzun 
kar??la?abilece?i zorluklar, engellerdir. 

Kat?l?m k?s?tl?l?klar?: Çocu?unuzun ya?ad??? çevredeki ya?am etkinliklerine 
kat?l?mda kar??la?abilece?i problemlerdir. 

Çevresel etmenler: Çocu?unuzun ya?ad??? çevredeki (ev, okul, mahalle, 
bölge vb.) fiziksel, sosyal ve dü?ünsel çevreyi olu?turur. 

ICD10- Uluslararas? Hastal?klar?n S?n?fland?r?lmas?, 10.revizyon: 
Çocu?unuzun t?bbi olarak tan?lanmas?n? sa?layan bir araçt?r. Türkiye?deki 
tüm hastanelerde kullan?lmaktad?r. Dünya Sa?l?k Örgütü taraf?ndan 
haz?rlanm??t?r. 

DSÖ- Dünya Sa?l?k Örgütü = WHO- World Health Organization: 
Birle?mi? Milletler çat?s? alt?nda 194 üye ülke ile herkes için daha iyi sa?l?k 
imkanlar? sa?lanmas? için çal??an uluslararas? bir örgüttür. ICF ve ICD10?i 
de bu örgüt haz?rlam??t?r.
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1. ICF Nedir?  

??levsellik, Yeti Yitimi ve Sa?l???n Uluslararas? S?n?fland?rmas? (ICF), sizin ve 
ilgili uzmanlar?n, çocu?unuzun olas? geli?imsel problemi ile ilgili müdahaleleri 
daha kolay planlay?p daha iyi koordine etmesine yard?mc? olan bir sistemdir. 

Bu sistemi kullanmay? ö?rendi?inizde, çocu?unuzun geli?imini
destekleyen planlara daha etkili katk? verebilir, kayg?lar?n?z? ve önerilerinizi 
uzmanlarla e?it seviyede tart??abilirsiniz. 

Uzmanlar?n ortak olarak kulland??? Dünya Sa?l?k Örgütü taraf?ndan 
olu?turulan 2 sistem vard?r. 

1. Bunlardan biri çocu?unuzun t?bbi olarak tan?lanmas?n? sa?layan, ad? 
k?saca ICD-10 olan bir sistemdir. Tam ad? Uluslararas? Hastal?klar?n 
S?n?fland?r?lmas?, 10.revizyon olarak geçer. Hekimler bu sistemi 
hastal?klar?n tan?lanmas?, raporland?r?lmas? ve tedavi süreçlerinde 
kullanmaktad?r.  

2. Bunlardan ikincisi, çocu?unuzun destek, e?itim, rehabilitasyon, bak?m ve 
tedavi ihtiyaçlar?n? do?ru ?ekilde tan?mlayabilen, ad? k?saca ICF olan 
sistemdir. ICF?yi ö?renmeniz gerekir. Bunu ö?rendi?inizde çocu?unuzun 
özelliklerini daha detayl? tan?mlayabilirsiniz. Böylece hekim, fizyoterapist, 
konu?ma terapisti, çocuk geli?imci veya ö?retmene çocu?unuz 
hakk?ndaki bilgileri en do?ru ?ekilde aktarabilir ve onlar?n öneri ve tedavi 
planlar?n? da daha do?ru ?ekilde anlayabilirsiniz.  
K?saca, ICF ile çocu?unuza destek veren tüm ekip birbirini do?ru bir 
?ekilde anlayabilecektir. 
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1.1. ICF i?leyi?i nas?ld?r? 

ICF çocu?unuzun durumunu pek çok aç?dan tan?mlama olana?? sunar.  

a.  Çocu?unuzun bireysel olarak ki?ili?ini tan?mlar.  

b.  Çocu?unuzun içinde ya?ad??? yak?n çevresini tan?mlar: Bunlar ev,  
     anaokulu, okul, bak?m merkezi veya di?er yerler olabilir. 

c.  Çocu?unuzun vücut yap?s? ile ilgili her ?eyi tan?mlar: Örne?in, vücut 
     büyüklü?ü veya organlar?n durumu gibi. 

d.  Çocu?unuzun i?levlerini tan?mlar: Örne?in, ö?renme, duyma, görme, 
     tansiyon, sindirim ve hareketleri gibi. 

Bu tan?mlamalar neden önemlidir?    

Çünkü bu tan?mlamalar çocu?unuzun, ya??tlar?n?n yapabildikleri her ?eye 
nas?l kat?labilece?ini çözebilmeniz için sizin ve uzmanlar?n bir yol haritas? 
ç?karmas?na yard?mc? olacakt?r. Önünüzdeki en önemli sorun çocu?unuzun 
?Kat?l?m? sorunudur. Çocu?unuza yönelik tedavi, deste?in do?ru ve tam 
anla??lmas?nda temel amaç, çocu?unuzun ya?am?n tüm alanlar?na kat?l?m?n? 
mümkün oldu?unca desteklemek, te?vik etmek ve art?rmakt?r.

Daha iyi anlaman?z için ?KATILIM? ile neyi kastediyoruz örnekler verelim. 
Kat?l?m ?artlar? çocu?un ya??na, sa?l?k ve çevresel ko?ullar?na göre de?i?iklik 
gösterebilir. Bu ?artlar?n farkl? oldu?unu her zaman akl?m?zda 
bulundurmal?y?z. 

Mesela 2 ya??ndaki bir çocuk;

Evde veya aç?k alanda yürüyebilir ve ba??ms?z olarak hareket edebilir.  

Yeme?ini ka??k, bazen de parmaklar?n? kullanarak kendisi yiyebilir ve bardaktan 
su, süt vb. içebilir.

Kitaplara ilgi gösterir, hikayeleri dinler, oyuncaklarla oynar veya anne ve 
babas?n?n yapt?klar?n? taklit eder.  

Basit cümleler veya birkaç kelime ile konu?ur veya eliyle i?aret ederek, yüz 
ifadelerini kullanarak ne istedi?ini veya istemedi?ini anlatabilir.  

Çevresindeki çocuklar? (karde?, arkada?) gözlemleyerek veya onlarla do?rudan 
olmasa da ayn? ortamda oyun oynayarak çe?itli ?ekillerde kat?l?m sa?lar.

Bu beceriler 2 ya? çocu?unun kat?l?m?n? belirler.

Kat?l?m Örnekleri: 
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Çocu?unuz için yukar?daki örneklerde belirtilen kat?l?mda bazen s?n?rl?l?klar 
olabilir. Mesela çocu?unuzun i?itmede sorunu varsa, etkinlik s?ras?nda 
dinleme ya da sözel olarak kendini ifade etme ve di?er çocuklarla ya da 
ö?retmenle ileti?im kurma konusundaki kat?l?m? s?n?rl? olabilir. Çocu?unuzun 
görme yetersizli?i varsa, tan?d??? veya tan?mad??? alanlarda kendi ba??na 
(ba??ms?z) hareket kat?l?m? s?n?rl? olabilir, özel bir ekran? veya okuma arac? 
yoksa, çocu?unuzun okuma-yazmay? ö?renme kat?l?m? zor olabilir. 
Çocu?unuzun a??r? hareketlili?i (hiperaktivite) varsa okulda bireysel 
görevlerin yerine getirilmesi s?ras?nda zorluklar ya?ayabilir, öfkeyi kontrol 
etme ve beklemede zorluklar çekebilir, tüm bunlar okul ya?am?ndaki 
kat?l?m?n? etkiler. 

Yani bir tak?m konularda daha fazla deste?e ihtiyac? olan, özel gereksinimi 
olan çocuklar çe?itli alanlarda ya?ama kat?l?mlar?nda (dahil olmada), 
s?n?rl?l?klar (engellerle kar??la?abilir) ya?ayabilir. 

Yukar?da da bahsetti?imiz tan?mlamalar?n amac? çocu?unuzun ya??tlar? ile 
yapabildikleri her tür etkinli?e (oyun, ö?renme vb.) nas?l kat?labilece?ini 
çözebilmeniz için sizin ve uzmanlar?n bir yol haritas? ç?karmas?na yard?mc? 
olmakt?r. Çocu?unuzun s?n?rland??? durumlar? tespit ederek, hedefinize en 
uygun ve do?ru hizmetler, destekler ve özel cihazlarla (gözlük, i?itme cihaz? 
vb.) s?n?rl?l?klar?n azaltman?z? sa?lamakt?r. 

5 ya??ndaki bir çocuk; 

Anaokulunda uzun süre kal?r, aileden ba??ms?z zaman geçirir, arkada?lar?yla 
oynar. 

Kendi ba??na yemek yiyip içebilir, tuvaleti kullanabilir.  

Kendi pantolonunu giyip, k?yafetlerini ç?karabilir.  

Bir bulmacay? tamamlama, dili anlayabilme veya bireysel cümleleri (benim, 
kitab?m vb.) kullanarak kendini ifade etme gibi küçük görevleri 
gerçekle?tirebilir. 

Yukar?da anlat?lan davran??lar 5 ya? çocu?unun kat?l?m?n? belirler.  

Çocu?un okulda kat?l?m?n? belirleyen becerileri ?unlar olabilir.  

Okumay? ve yazmay? ö?renmeye ba?lar.

Okula servisle gidip gelebilir.

Okulda ba??ms?z olarak hareket eder, ara ö?ünü kendi ba??na yer, di?er 
çocuklarla ve ö?retmenlerle ileti?im kurar ve konu?ur, dersin konusuna 
odaklanabilir.  
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 1.2. ICF bir tan?lama arac? de?ildir!  

   ICF çocu?unuzun özel gereksinimi, engelini veya hastal???n? tan?lamaz. 
Yani ICF kullanarak çocu?unuza ?Down Sendromu, Serebral Palsy, DEHB 
veya Disleksi? gibi bir te?his koymak mümkün de?ildir.  

ICF çocu?unuza 3 önemli fayda sa?lar. Bunlar; 

1. ICF bir tan? veya te?his arac? olmad??? için çocu?unuzun te?hisine 
bak?larak, ba?ka çocuklar veya ki?iler taraf?ndan herhangi bir ?ekilde 
d??lanmas? veya ayr?mc?l??a u?ramas?na yol açmaz. 

2. ICF, çocu?unuzun pek çok önemli alandaki yeteneklerini tan?mlama 
olana?? sa?lar. Dolay?s? ile ICF sadece geli?imsel zorluklar? olan 
çocuklar için de?il, her bir çocuk için kullan?labilir.  

3. Çocu?unuzu ICF terimleri ile bireysel olarak tan?mlayarak, neler 
yapabilece?ini ve hangi alanda destek veya terapiye ihtiyac? oldu?unu 
do?ru bir ?ekilde tan?mlamak mümkün olur. 

Peki ICF?i nas?l kullanabilirsiniz? 

1. ?lk ad?m olarak, uzmanlarla birlikte (hekimler, okul psikolojik 
dan??manlar?, çocuk geli?imciler, konu?ma terapistleri, ö?retmenler 
veya di?er uzmanlar) çocu?unuzun neler yapabildi?ini tan?mlay?n. 

2. Çocu?unuzun yapabildiklerini ICF çerçevesindeki terimlerden biri ile 
adland?r?n. 
- Örne?in, 3 ya??ndaki çocu?unuz susad???nda i?aret parma??ile bir 

?i?e suyu i?aret ediyorsa siz bunu ?jestlerle gösterme durumu? olarak 
adland?rabilirsiniz. 

- 2 ya??ndaki çocu?unuz evde elektrikli süpürgeyi taklit ediyorsa ICF ile 
bu davran???n ?taklit etme? alan?nda oldu?unu anlars?n?z. 

- Çocu?unuz sizi kitap okurken dinliyorsa, bunun ICF yard?m?yla bunun 
?dinleme? alan?nda oldu?unu anlars?n?z. 

- 2,5 ya??ndaki çocu?unuz kumda oynayan bir ba?ka çocu?u 
izledi?inde, ICF yard?m?yla, bunun ?gözlem? ve ayn? zamanda da 
oyun içindeki di?er çocukla olan ili?kisi ile ilgili oldu?unu 
anlayabilirsiniz. 

ICF'yi sizin ve di?er uzmanlar?n birlikte kullanmas?, çocu?unuzun 
yeteneklerini ortakla?a olarak tan?mlaman?z? ve bunlar?n kapsam?n? 
geni?letmenizi sa?layacakt?r. Ancak ICF'nin orijinalindeki ifadeler, 
anlaman?z?n zor olabilece?i pek çok teknik terim içermektedir. Bu yüzden bu 
teknik dili, anne babalar ve ailenin di?er bireyleri için kolayca anla??labilir bir 
hale getiren ve ekipteki di?er uzmanlar ile ayn? dilin kullan?lmas?n? 
sa?layacak olan ?Anne Babalar ?çin ICF? haz?rlanm??t?r.  
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1.3. Çocuk lardak i geli?im sel 
zor luk lara ICF i le gelen yeni anlay??   

T?bbi tan?, genellikle bir çocu?un sa?l?k durumunu belirleyen t?bbi bir terim 
(ya da te?his) verir. Örne?in çocuk doktorunuz ?geli?imsel bir gecikme? 
hakk?nda konu?tu?unda çocu?unuzun geli?iminin her alanda gecikti?ini 
dü?ünebilirsiniz ya da çocu?unuz ?Down Sendromu? te?hisi al?rsa genellikle 
çocu?unuzla ilgili her ?ey bu te?his üzerinden tan?mlan?r. Ancak 
çocu?unuzun ?Down Sendromu? te?hisinden öte birçok güçlü yönü ve 
yetene?i de bulunmaktad?r. Çocu?unuza t?bbi olarak neler oldu?unu 
anlamak için t?bbi tan? önemlidir. Ancak, t?bbi tan? çocu?unuzun güçlü 
yönlerinin ve yeteneklerinin tan?mlanmas?nda yeterli olmaz. Mesela, Down 
sendromu olan bir çocu?un müzi?e yetene?i olabilirken, ba?ka bir Down 
sendromu olan çocuk çok farkl? geli?imsel yönlere ve yeteneklere sahip 
olabilir. 

T?bbi tan?, çocu?unuzun mevcut yeteneklerinin dikkate al?nmas?n? 
önleyebilmektedir. Bir çocu?un dil geli?imi ya??tlar? ile ayn? iken yazma, 
resim yapma veya dikkat ile ilgili gecikmeleri olabilir. Çocu?unuzun bireysel 
özelliklerini ve yeteneklerini ald??? t?bbi te?his ile tarif etmek çok yanl?? ve 
yetersizdir. 

Çocu?unuzu ICF terimleri ile bireysel olarak inceleyerek, neler 
yapabilece?ini ve hangi alanda destek veya terapiye ihtiyac? oldu?unu do?ru 
bir ?ekilde tan?mlamak mümkün olur. 

Tablo 1?e bakt???n?zda, ICF?nin bu özelli?ini daha iyi anlayabilir ve t?bbi tan?s? 

olan çocu?un hangi alanlarda yetenekleri oldu?unu görebilirsiniz. 

Bu noktada destekleyici çevre ko?ullar?ndan bahsetmemiz gerek. 
Destekleyici çevre ko?ullar?, çocu?unuzun (baz? zorluklar yokmu? gibi) ak?c? 
bir ?ekilde geli?mesine katk?da bulunan çevre ko?ullar?d?r. Mesela; 

- Çocu?unuzun ihtiyaçlar?na kar?? duyarl?, uygun bir ?ekilde yan?t vermeniz, 
- Çocu?unuzun çevresinde düzenli olarak i?leyen bir sa?l?k sisteminin 

olmas?, 
- Çocu?unuzla ilgilenen nitelikli uzmanlar?n olmas?, 
- Tüm çocuklar?n gereksinimlerine göre e?itim sa?layan bir okulda okumas? 

destekleyici çevre ko?ullar?d?r.  

ICF, geli?imsel bir problemin alg?lanmas?nda tamamen yeni bir yol 
sa?lamaktad?r. Çünkü ICF, geli?imsel problemi sadece çocu?unuzun veya 
sizin bir sorununuz olarak görmez. Çocu?unuzun içinde bulundu?u 
çevresinin onun için oynad??? rol her zaman hesaba kat?lmal?d?r. Bu ne 
anlama gelir? Çocu?unuzun geli?imi çevresi ile kar??l?kl? bir etkile?im 
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Bu destekleyici çevre ko?ullar?, çocu?unuzun birçok ö?renme f?rsat?na, pek 
çok farkl? ?eyi denemesine, sizden övgü almas?na, yeterince oyun, e?itim 
malzemesine sahip olmas?na imkan tan?r. 

Her geli?imsel problem, her aile için farkl? bir anlam ta??r. Çocu?un 
geli?iminde endi?elendikleri konularla ilgili daha fazla bilgisi olan, 
çevrelerinde kendilerini ve çocuklar?n? destekleyecek ki?ilere (anneanne, 
dede, kom?u, akraba, bak?c? vb.) sahip olan, yak?n çevrelerinde çocuklar?n?n 
geli?imini destekleyen bir okul veya erken müdahale merkezi olan aileler, 
çocuklar? ile ilgili kayg? duyduklar? konular ile daha kolay ba?a ç?kabilirler. 

Öte yandan, çocu?unun ?geli?imsel sorunlar?n?n? yan? s?ra i?sizlik, bir 
ebeveynin hastal???, evdeki ili?kilerde ya?anan zorluklar veya bir okula ya da 
rehabilitasyona ula?ma (eri?im) sorunu gibi sorunlara sahip olan aileler 
çocuklar?n?n geli?imsel sorunlar?yla ba?a ç?kmada daha fazla zorlan?r ve 
dolay?s?yla daha fazla yard?m ve deste?e ihtiyaç duyarlar. 

K?saca bütün bu çevresel etmenler de ICF?de dikkate al?nmaktad?r. Yani 
ICF'yi uzmanlarla birlikte kulland???n?z zaman, çevrenizin nas?l oldu?u 
konusunda durum belirlemesi yap?lmas? çok önemlidir. Bu sonuca giderken 
sadece çevrenizin nas?l oldu?unu ve çevrenizde ne tür imkanlar?n 
bulundu?unu tespit etmeniz yeterli olmaz. Ayn? zamanda, bu imkanlar?n 
çocu?unuzun geli?imini te?vik edici, destekleyici, kolayla?t?r?c? m? oldu?unu, 
yoksa tekerlekli sandalye kullanan bir çocuk için rampa, asansör vb. 
olmamas? veya tedavi kurumlar?n?n evden çok uzakta olmas? gibi engeller mi 
olu?turdu?unu tespit etmelisiniz.  

ICF?nin getirdi?i, çocuklar?n geli?imsel sorunlar?n?n anla??lmas?ndaki bu yeni 
yakla??m, çocu?unuza daha önceden bir te?his konulmu? dahi olsa 
hayat?n?n geri kalan?nda "o te?hisin s?n?rlar? içerisinde de?erlendirilmesini" 
engeller. Ona etkinlik ve ö?renme için pek çok f?rsat sunan bir çevreyi nas?l 
sa?layaca??n?z? dikkatlice dü?ünmenize yol açar. 
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1.3.1. Ekibin üyesi olarak , ICF?yi 
kullanabilm ek için neler i bi lm elisin iz?   

A. ICF?yi anlamak 

ICF?yi di?er uzmanlarla birlikte ayn? düzeyde, ortak bir dil olarak 
kullanabilmeniz için ICF?nin çal??ma ?eklini anlaman?z önemlidir. ICF?nin bir 
tan? koyma arac? olmad???n? ve ICF?yi kullanmak için çocu?unuzun bir tan?s? 
olmas? ön ?art? olmad???n? daha önce belirtmi?tik. 

Genellikle, çocu?unuzda geli?imsel bir sorun tespit edilmesi veya 
?üphelenilmesi sebebi ile bir de?erlendirmeye ihtiyaç duyulur. ICF birkaç 
bölümden olu?maktad?r. E?er çocu?unuzun özel bir sa?l?k problemi veya 
te?hisi bulunuyorsa ?Büyük 6? diye adland?r?lan bölümler, te?hisin olmad??? 
veya dahil edilmedi?i durumlarda ise ?Büyük 5? diye adland?r?lan bölümler 
dikkate al?n?r. 

Büyük 6 ?u bölümlerden olu?ur Büyük 5 ?u bölümlerden olu?ur 

Sa?l?k Problemleri -

Ki?isel faktörler (Bireysel ya?am 
ko?ullar?) 

Ki?isel faktörler (Bireysel ya?am 
ko?ullar?) 

Çevre Çevre 

Vücut Yap?s? Vücut Yap?s? 

Vücut Fonksiyonlar? Vücut Fonksiyonlar? 

Kat?l?m Kat?l?m 

Tan? veya sa?l?k problemi genellikle ICD-10 kullan?larak hekimlerce A?dan 
Z?ye harfler ve rakamlar?n olu?turdu?u bir kombinasyon ile tan?mlan?r.  F ile 
ba?layan tüm tan?lar  zihinsel/ruhsal geli?imini ifade eder. Örne?in;  F84 
Otizm, F90 Sosyal Davran?? Bozuklu?u, F70 Zihinsel Engel, F83 Karma 
(birden fazla geli?im alan?nda) Geli?imsel Bozukluktur. Baz? durumlarda 
tan?lar çevreyi veya do?um öncesi geli?imi tan?lar. Örne?in; P02 Prematüre 
Do?um, R62 Temel Geli?im Alanlar?nda Gerilik veya Z tan?lar? Karde?in 
Do?umu veya di?er önemli durumlarla ilgilidir. 
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ICD-10 tan?lar?nda amaç dünyadaki tüm hekimlerin ayn? te?hisi 
konu?malar?n? ve birbiri ile kar??la?t?r?labilir en iyi tedavi yöntemlerini 
önermelerini ve uygulamalar?n? sa?lamakt?r. Bazen doktoru, çocu?unuzun 
olas? tan?s?n? geli?iminde gecikme, yava? geli?im, öfke patlamas?, di?er 
çocuklarla ileti?imde veya konu?mada zorlanma gibi sözcüklerle 
tan?mlayabilir. Bu tan?lar genellikle çe?itli muayene ve test yöntemleri 
kullan?larak gerçekle?tirilir. Genetik farkl?l??? olan çocuklara kromozomlar?nda 
belirgin farkl?l?klar olup olmad???n? anlamak amac?yla farkl? genetik testler 
yap?l?r. Metabolik hastal?klarda genellikle laboratuvar testleri yap?l?r. 
Geli?imsel bozukluklarda, geli?imsel testler, konu?ma testleri ile gözlem gibi 
di?er de?erlendirme yöntemleri uygulan?r.

K?saca ?unu bilmek gerekir ki; ICD 10 sadece bir t?bbi tan? verir. ICF ise 
tan?lama yapamaz ama çocu?unuzun geli?imini çevresi, ona özel ya?am 
ko?ullar?, vücut yap?s?, vücudunun çal??ma ?ekli, çevresine kat?l?m? gibi çok 
geni? bir alan? göz önünde tutarak de?erlendirir. 

Bir tan? her çocukta farkl? etkiye sahip olabilir. Ayn? tan?y? alan her çocuk 
?tan??dan ayn? düzeyde etkilenmez. 
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B. BÜYÜK 5 

1. Çocu?unuzun ya?am ko?ullar? (Ki?isel Faktörler) 

ICF, çocu?unuzun içinde ya?ad??? ko?ullar? geni? bir alanda tan?mlar. 
Çocu?unuzun cinsiyeti, ya??, karde? say?s?, ebeveyn olarak sizin içinde 
ya?ad???n?z ko?ullar, sizin için hangi de?erlerin önemli/öncelikli oldu?u vb. 
bilgileri kapsar. Bu bilgiler sizin inanc?n?za, çocu?unuzun iki dilli bir ortamda 
büyüyüp büyümedi?ine, çocu?unuzun özellikle ho?land??? veya 
ho?lanmad??? bir ?eyin olup olmad???na da de?inebilir. Bu bilgilerin her biri, 
ekibin bir parças? olarak sizin için önemlidir. Böylece çocu?unuzu daha iyi 
tan?yabilirsiniz. 

2. Çocu?unuzun içinde bulundu?u çevre 

ICF? nin di?er önemli bölümü çocu?unuzun içinde bulundu?u çevre ile 
ilgilidir. ICF ile çocu?unuzun çevresini 5 alan? dikkate alarak tan?mlars?n?z.

1. Çocu?unuzun maddi olanaklar?n? tan?mlars?n?z. Burada çocu?unuzun 
yeteri kadar ilaç, besin, giyecek veya gereksinimi olan yard?mc? 
teknolojilere (tekerlekli sandalye, protez, gözlük vb.) sahip olup olmad??? 
gibi bak?m? ile ilgili olarak mevcut durumunu anlat?rs?n?z.

2. Havan?n kalitesi gibi çocu?unuzun ya?ad??? çevredeki ko?ullar? da 
dikkate alabilirsiniz. Çocu?unuzun hava kirlili?i olan büyük bir ?ehirde 
ya?amas? ile küçük bir köyde ya?amas? birbirinden farkl?d?r. 

3. Çocu?unuz ile etkile?imde bulunan tüm insanlar? (akraba, karde?, 
kom?u, ö?retmen vb.) dikkate al?rs?n?z.

4. Çocu?unuz ile etkile?imde bulunan insanlar?n ona ve onun durumuna 
yönelik tutumlar?n? dikkate al?rs?n?z.

5. Çocu?unuz için uygun destek ve tedavi hizmetlerinin varl???n? (hekim, 
terapist, çocuk geli?imci, e?itmen, anaokulu, okul) ve buralara gitmek 
için ula??m sistemlerini tan?mlars?n?z.
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3. Vücut yap?s? 

ICF?nin bölümlerinden bir di?eri vücut yap?lar? ile ilgilidir. Bu bölümde 
çocu?unuzun iskelet yap?s?n?n veya organlar?n?n durumunu, ya??na uygun 
geli?ip geli?medi?ini, ayr?ca bir problem olup olmad???n? ve olmas? 
durumunda bu problemlerin teknik yard?mlar, ilaçlar veya önleyici desteklerle 
telafi edilip edilemeyece?ini tan?mlayabilirsiniz. Ço?u zaman bu fiziksel 
muayeneler doktorlar taraf?ndan yürütülür.  

Örnek verecek olursak; baca??n?n bir bölümünü kaybetmi? olan bir çocuk, 
kat?l?ma yönelik (okula gitmek, yürümek, ya??tlar? ile vakit geçirmek vb.) 
s?n?rl?l?k ya?amas?n?n önlenmesi için protez kullanabilir. Basit bir ameliyat bir 
çocu?un dil fonksiyonlar?n? tam olarak kullanmas?na yard?mc? olabilir ya da 
kalbinde yap?sal bozukluk olan bir çocukta kalp ameliyat? mevcut yap?sal 
hasar? giderebilir.  

Bununla birlikte geli?iminden endi?e duyulan her çocukta yap?sal farkl?l?klar 
bulunmayabilir, her yap?sal farkl?l?k da çocu?un kat?l?mda güçlük ya?ayaca?? 
anlam?na gelmeyebilir. Örne?in mikrosefali  (ba? ve ba? çevresi boyutlar?n?n 
standartlardan küçük olmas? ) her çocukta ö?renme güçlü?üne sebep olmaz 
veya çocu?un beyninde bulunan her kist nöbete sebep olmaz.
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4.  Vücut fonksiyonlar? 

Vücut fonksiyonlar? çocu?unuzun vücudunda olu?an süreçleri ifade eder. 
Sindirim süreci, nefes alma, besin al?m?, d??k?lama, kas gerginli?i veya a?r? 
sürecinin ya?anmas? (a?r? hissi) vücut fonksiyonlar?na örnek olarak verilebilir. 
Uyku süreci, dikkat, kontrol, ileti?im için dil ö?renmek, kendi duygular?m?z?n 
kontrolü, görme, i?itme veya tatma gibi süreçler de bu alan içerisindedir. 
Bunlar?n her biri, çocu?unuzun vücudunun düzgün çal??mas?n? sa?layan 
fizyolojik veya bedensel süreçlerdir.  

Ancak baz? anne babalar bu süreçlerden görme, i?itme veya tatma gibi 
süreçleri daha çok kat?l?mla ilgili olarak gördü?ü için vücut fonksiyonlar? ve 
kat?l?m? ay?rt etmekte zaman zaman zorlanabilmektedir. Halbuki burada 
bahsedilen tüm bu süreçler temel olarak kimyasal-elektriksel i?lemlere 
dayan?r. Çocu?unuzun bir ?ey görebilmesi için retinan?n ???kla harekete 
geçirilmesi gerekir; çocu?unuzun duyabilmesi için ses dalgalar? iç kulaktaki 
sinir hücrelerine ula?abilmelidir. Bütün bu süreçler çocu?unuzun bedensel 
fonksiyonlar?na aittir. 

Vücut fonksiyonlar? ço?u zaman testler, bulgular ve laboratuvar de?erleri gibi 
çe?itli te?his prosedürleri ile belirlenir. Bu tür incelemeler do?al olarak çe?itli 
uzmanlar taraf?ndan gerçekle?tirilir: örne?in çocuk geli?imciler geli?imsel 
testleri uygularken, konu?ma terapistleri konu?ma testlerini, fizyoterapistler 
kas gerginli?i veya kas hareketlili?i için testler yaparlar.  
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5. Kat?l?m  

Belirli bir ortamda vücut yap?lar? ve vücut i?levleri aras?ndaki etkile?im, 
çocu?unuzun ki?ili?inin de etkisiyle, onun belirli bir durumda belirli bir ?ekilde 
davranmas?na, yararl? bir ?ey yapmas?na ve aktif bir ?ekilde çevresini 
etkilemeye çal??mas?na neden olur. Bütün bunlar kat?l?m demektir.

Çocu?unuzun vücut fonksiyonlar?ndaki, vücut yap?s?ndaki veya çevresindeki 
problemler her zaman kat?l?m?n?n s?n?rlanmas?na sebep olmaz a fakat 
genellikle geli?imsel zorluklar? veya belirli bir te?hisi olan çocuklar?n 
kat?l?mda da s?n?rlamalar ya?ad?klar? görülmektedir.     

Çocu?unuzun a??r? hareketlilik (hiperaktivite) sorunu varsa okulda, bir ?eyler 
ö?renirken, okurken, okul malzemelerini kullan?rken veya arkada?lar?yla 
oynarken baz? zorluklar ya?amas? muhtemeldir. Ancak, bu mutlaka böyle 
olmak zorunda de?ildir; e?er okuldaki s?n?f küçükse, ö?retmen çocu?unuza 
kar?? duyarl? ve anlay??l? ise, çocu?unuz spor gibi motor aktiviteleri için 
yeterli olanaklara sahipse, a??r? hareketlilikten kaynakl? zorluk çekmeyebilir.  

Öte yandan vücut fonksiyonlar?nda herhangi bir problemi olmayan 
çocu?unuzun da okuldaki arkada?lar? (akranlar?) ile sosyal sorunlar 
ya?amas? mümkündür (mesela stresli hayat ?artlar? sebebi ile evde ya?anan 
zorluklara ba?l? olarak sorunlar ortaya ç?kabilir).   

Kat?l?m üzerinde çal???rken, çocu?unuzun vücut fonksiyonlar?n?, vücut 
yap?s?n?, çevresini ve ki?ili?ini dikkate alman?z gerekti?ini unutmay?n. Ayr?ca 
bunlar? uzmanlarla görü?ürken ICF?in hangi alan? ile ilgili konu?tu?unuzu 
aç??a kavu?turmak da yararl? olabilir. ?? imdi te?his hakk?nda konu?uyoruz 
veya ?imdi bu te?hisin vücut fonksiyonlar? üzerindeki etkisini, kat?l?m? veya 
çevresi üzerindeki etkisini konu?uyoruz. ? gibi aç?klamalar yapabilirsiniz veya 
uzmandan bu aç?klamay? yapmas?n? isteyebilirsiniz.

ICF?yi uygulaman?z?n amac?, sizin uzmanlarla birlikte çocu?unuzun kat?l?m 
hedeflerini belirlemenizdir. Çünkü çocu?unuz ne ö?renirse ö?rensin veya ne 
yaparsa yaps?n bunu gerçek bir ortamda ve anlaml? davranmak için yapar. 
Yani bu, KATILIM demektir.  

ICF?nin tüm alanlar? (BÜYÜK 6) birbiri ile kar??l?kl? ili?ki içindedir ven 
önemlidir hepsi çocu?unuzun alaca?? destek ve tedaviyi te?vik etmek 
aç?s?ndan önemlidir. ICF?nin önemli ilkelerinden biri bu alanlar?n tümünü 
anlamak ve sahip olduklar? etkileri göz önünde bulundurmakt?r. 
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Bu bölümde, anne baba olarak ICF?nin yap?s? ve temel bölümlerinin birbirleri 
ile dayan??mas? hakk?nda bilgi edineceksiniz. Ancak sadece bilgi edinmek 
size çok yard?mc? olmaz. Bu sebeple bir sonraki ad?m?n?z uzmanlarla birlikte 
çocu?unuzun durumunu de?erlendirmek olmal?d?r. 

Durum de?erlendirmesi, ihtiyaç duyulan yard?m?n ve önleyici desteklerin 
belirlenmesi demektir. Çocu?unuzun de?erlendirmesi konusunda tüm ekibin 
ayn? fikirde olmas? gerekmez. Bazen, belirli bir geli?imsel sorun sizin 
taraf?ndan küçük bir sorun olarak kabul edilirken, anaokulu ö?retmeni 
taraf?ndan büyük bir sorun olarak görülebilir. De?erlendirmeler her zaman 
uzmanlar ile sizin aras?ndaki önemli bilgi payla??mlar?na dayan?r. Bu bilgi 
payla??mlar? ki?isel ve keyfi olmamal?, bir test sonucu, bir süre tahmini, 
yard?m ihtiyac?n?n de?erlendirilmesi ve bunlara benzer net bilgilere 
dayanmal?d?r. 

Uzmanlar taraf?ndan sunulan ve de?erlendirmede size yard?mc? olabilecek 
çe?itli araçlar vard?r. Çok küçük çocuklar için yap?lan de?erlendirmelerin 
genellikle gözlemlere dayand???n? belirtmemiz gerekir. ICF, geli?imsel bir 
sorunu de?erlendirmek için 0?dan 4?e bir numaraland?rma önermektedir: 

 .0 = problem YOK

 .1= HAF?F düzeyde problem

 .2 = ORTA düzeyde problem

 .3 = C?DD? düzeyde problem

 .4 = TAM problem

"Çevre" (e-Kodlar) alan? için de?erlendirme göstergeleri de pozitif de?erler 
içeriyor (+):

 +4 = TAM kolayla?t?r?c?

 +3 = C?DD? düzeyde kolayla?t?r?c?

 +2 = ORTA düzeyde kolayla?t?r?c?

 +1 = HAF?F düzeyde kolayla?t?r?c?

  .0 = kolayla?t?r?c? YOK/ engel YOK

  .1 = HAF?F düzeyde engel

  .2  = ORTA düzeyde engel

  .3 = C?DD? düzeyde engel

  .4 = TAM engel

 1.4. Geli?imsel sorunlar?n ve yard?m ihtiyac?n?n de?erlendirilmesi 
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Yukar?da belirtildi?i gibi, bu de?erlendirmeyi siz ve uzmanlar?n daha kolay 
anlayabilece?i dilsel araçlar da vard?r. Mesela, çocu?unuzun kendi ya??na 
uygun olan beceri ve görevleri ba??ms?z olarak yerine getirmesi 
de?erlendiriyorsa; 

 .0 = Bunlar? kendi ba??na yapabildi?i anlam?na gelir; 

 .1 = Mesela çocu?unuzun ileti?im konusunda yard?ma ihtiyac? veya ileti?im 
        zorlu?u oldu?unu anlat?r. 

 .2 = Bir yeti?kine veya yard?mc?ya ihtiyac? oldu?u anlam?na gelebilir; 

 .3 = Çocu?unuzun görevi bir yard?mc? ile birlikte yapmas? gerekti?i
        anlam?na gelebilir;  

 .4 = Bir görevi çocu?unuzun yerine bir yard?mc?n?n yapmas? gerekti?i
        anlam?na gelebilir. 

Benzer ?ekilde bu araç, problemin s?kl???na ili?kin olarak a?a??daki ?ekilde 
kullan?labilir: 

 .0 = problemin asla gerçekle?medi?i  

 .1 = problemin nadiren gerçekle?ti?i  

 .2 = problemin bazen gerçekle?ti?i  

 .3 = problemin s?kl?kla gerçekle?ti?i  

 .4 = problemin her zaman gerçekle?ti?i anlam?na gelir. 

Yukar?da da belirtti?imiz gibi çocu?unuzun de?erlendirmesi konusunda tüm 
ekibin ayn? fikirde olmas? gerekmez. Anne baba olarak sizin ekibin di?er 
üyelerinin görü?lerine kat?lmaman?z veya ekibin di?er üyelerinin kendi 
aralar?nda, belirli bir problemin derecesinin asl?nda geli?imsel bir sorun 
olu?turdu?u veya olu?turmad??? konular?nda ayn? fikirde olmad?klar? 
durumlar olabilir. Bu durumlarda ICF, bu de?erlendirmenin de kodlanmas?na 
olanak sunar;  ?8 (belirlenmemi?)? i?aretlenir, böylece probleme ili?kin soru 
aç?k b?rak?labilir. Ayr?ca bir problemin gerçekten geli?imsel bir problem olup 
olmad??? konusunda ekibinizle bir anla?maya varamazsan?z ortak bir karara 
varmak amac?yla ek gözlemler veya di?er i?lemler için daha fazla zaman 
gerekti?ini önerebilirsiniz. 
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Bu bölümde, ICF kodlar?n? size yönelik olarak aç?klayan bir tablo 
bulacaks?n?z: Bu tabloda, Dünya Sa?l?k Örgütü?nün (DSÖ) orijinal 
versiyonunda bulunan teknik dil sizin için okunmas? kolay, anla??labilir bir dile 
dönü?türülmü?tür.

Burada amaç, uzmanlar?n kulland?klar? teknik terimler ve kodlar?, sizin 
anlayabilece?iniz dile dönü?türmektir. Bu dönü?türme, bu sayede, 
çocu?unuzla ilgilenen uzmanlar?n (çocuk doktoru, çocuk geli?imci, 
fizyoterapist, konu?ma terapisti, ö?retmen vb.) bir konu hakk?nda 
konu?urken ayn? ?eyleri kastetmenizi sa?lar.

B dönü?ümü yaparken, ICF?nin yap?s?n? takip edece?iz. Yani vücut i?levleri  
ile ba?layacak, ard?ndan kat?l?m ve çevre kat?l?m ile devam edece?iz. Dünya 
Sa?l?k Örgütü bu sistemde ki?isel özellikler ile ilgili terimleri kapsam d??? 
b?rakm??t?r (?rk, cinsiyet, din vb.). 

Sonuçta bir problemin de?erlendirilmesi, çocu?unuzun hangi alanda sorun 
ya?ad???n? ya da çocu?unuzun hangi alanda ya??na uygun geli?ti?ini 
gösteren ona özel bir resmin ya da izlenimin olu?mas?n? sa?lar. Bu 
de?erlendirme ayn? zamanda çocu?unuzun hangi alanlarda geli?imsel 
problemleri oldu?unu, yani ya??n?n tipik geli?iminden sapan ve yard?ma 
ihtiyaç duydu?u yeteneklerine karar vermenizi sa?lar[1]. Uzmanlarla birlikte 
çocu?unuzun ihtiyaç duydu?u yard?m ve deste?i tan?mlaman?z çocu?unuz 
için gerekli destek faaliyetlerini ve çe?itli hizmetleri planlayabilmenizi 
sa?layacakt?r (erken müdahale, fizyoterapi, konu?ma terapisi, t?bbi tedavi, 
anaokuluna kabul, yard?mc? ö?retmen ile okulda e?itim gibi).  

[1] Yard?m ve destek sistemlerinin ço?unda, (?u anda Almanya?da, Bulgaristan'da ya da yak?n 
gelecekte de Makedonya'da oldu?u gibi) yard?m ihtiyac? ICF terimleri ve de?erlendirmesiyle 
tan?mlanmaktad?r.

 1.5. ICF ile ilgili daha kolay anla??l?r bir dilden neler beklenebilir? 
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 2. ICF?nin Aile Dostu Uyarlamas?n?n Tam Listesi 

Bu bölümde çocu?unuzu tan?mlayan her türlü terim ve ifadeyi bulacaks?n?z. 
Bu bölüm, Dünya Sa?l?k Örgütü ICF kitab?ndaki gibi bölümlere ayr?lm??t?r.

- ?lk önce vücut i?levleri
- Sonra kat?l?m
- En sonda ise çevre bölümleri bulunmaktad?r.

Bu k?s?mlar?n k?saltmalar? ?ngilizce? deki anlamlar?n?n ilk harflerinden 
gelmektedir;

 "b" VÜCUT ??LEVLER? (body functions) anlam?na gelir,

 ?d? KATILIM (domains),

 "e" ÇEVRE (environment),

 "s" Baz? yerlerde vücut fonksiyonlar?nda "s" k?saltmas?n? da görebilirsiniz.
 ?s?, VÜCUT YAPILARI anlam?na gelir.

Ayr?ca her k?saltmadan sonra NUMARA de?erini göreceksiniz.

Profesyoneller de?erlendirmeler için bu say?lar? kullan?rlar.

"d130" ?Kopyalama? yani ?Ö?renmenin temel unsuru olarak taklit etmek, 
örne?in bir duru?u taklit etmek, bir sesi ya da alfabedeki bir harfi taklit etmek 
gibi.? ifadesinin k?saltmas?d?r. Bu kodlar profesyoneller veya sigorta ?irketleri 
için önemlidir. Ama ebeveyn olarak sizin için bu numaralar ÖNEML? 
DE? ?LD?R.

Proje sayfam?z olan www.icf-school.eu adresini edebilir ve orada bulunan 
bilgi ve dokümanlar? da okuyabilirsiniz.

Her bir listeden önce resimli genel bir bak?? bulacaks?n?z. Bu resimler size, 
ICF'nin  yap?s?n? bir bütün olarak anlaman?z için yard?mc? olacakt?r.

23
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b Çocu?umun vücudu 
nas?l çal???yor.

b1 Çocu?umun beyni nas?l 
çal???yor.

b2 Çocu?umun duyular?  ve 
ac?y? ay?rtetmesi/ hissetmesi

b3 Çocu?umun sesi ve 
konu?mas?

b4 Çocu?umun kalp, dola??m, 
ba????kl?k sistemi ve 
solunumu i?levleri

b5 Çocu?umun yemesi, 
sindirmesi, d??k?lamas?  ve 
vücudunun  büyümesi/ 
geli?imi nas?l?

b6 Çocu?umun besin at?klar?

b7 Çocu?umun vücut 
hareketleri

b8 Çocu?umun deri, t?rnak ve 
saçlar?
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b - b110

b Çocu?umun vücudu nas?l çal???yor

Çocukluk ve ergenlik döneminde çocu?um geli?irken, 
geli?iminde gecikmeler veya gerilemeler olabilir. Bu durum 
çocu?umun farkl? alanlar?n? etkileyebilir. "b" kodlu bölümde, 
çocu?umun vücudunun bireysel çal??ma ?eklini tarif 
ederim. 

Çocu?umun vücut yap?s?s

Çocu?umun beyni nas?l çal???yor

Bu bölüm çocu?umun beyninin nas?l çal??t???yla ilgili iki 
bölümden olu?ur. 1. bölüm genel zihinsel yeteneklere, 2. 
bölüm özel zihinsel yeteneklere ayr?lm??t?r. Genel 
yetenekleri çocu?umun bilinci, psi?ik enerjisi veya içsel 
gücüdür. Özel yetenekleri  haf?zas?, dikkati, duygular?, 
alg?s?, dü?üncesi, aritmetik becerileri, kendisi ile ilgili alg?s?, 
zaman alg?s?, konu?mas? gibi beyninin farkl? özelliklerini 
ilgilendirir.

b1

Çocu?umun sinir sistemis1

Çocu?umun beyin yap?s?s110

Çocu?umun çevresini bilinçli olarak alg?lay???

Çocu?umun zihinsel olarak  fark?ndal?k ve uyan?kl?k 
durumunu, bu durumun devaml?l???n? ve netli?ini tarif eder. 
Çocu?umun bu zihinsel durumu bozuldu?unda bilinç 
bulan?kl???, koma gibi çevresini bilinçli olarak alg?lamas? 
engellenir. Ate? veya epilepsi (nöbet) gibi ?eyler bunlara 
sebep olabilir.

b110

26
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b114 - b130

Çocu?um kendini kendini nas?l yönlendiriyor

Çocu?um kendisinin ve çevresinin fark?ndad?r. Kimlerin 
yabanc? oldu?unu anlar. Kiminle nas?l ili?ki kuraca??n? 
anlar. Çevresindeki nesnelerin isimlerini bilir, onlarla ili?ki 
kurabilir, soru?turur.  Çocu?um yer ve zaman? anlar 
(örne?in, "bugün, yar?n, dün .." gibi kelimeleri anlar).

b114

Çocu?umun zihinsel durumu

Çocu?um ya??na ba?l? olarak çevresindeki ya?ananlar? 
anlayabilir ve buna göre hareket edebilir. "E?er-sonra" 
kelimelerinin ne anlama geldi?ini bilir. Gündelik sorunlar? 
çözebilir.

b117

Çocu?umun ili?kileri ve ba? kurmas?

Çocu?um ba?ka insanlarla ili?kiler ve ba? kurabilir. Bu 
becerilerini geli?tirmeye devam ediyor.

b122

Çocu?umun uyum sa?lamas?, tepkileri

Çocu?um kendine has özel davran??lar gösterir.  Çocu?um 
geli?meye devam etmektedir ve geli?tikçe bu davran??lar? 
da geli?ir ve de?i?ebilir. Bu geli?im onun daha sonraki 
ki?ili?i için de temel olu?turabilecektir. Çocu?um yeni 
durumlara uyum sa?layabilir.

b125

Çocu?umun mizac? ve ki?ili?i

Çocu?um kendine özel ki?ilik özellikleri vard?r. Örne?in; 
d??adönük (ba?kalar? ile kolay ileti?ime geçer, payla??ma 
aç?k), vicdanl?, istikrarl?, deneyimlere aç?k olma, iyimserlik 
vb?

b126

Çocu?umun enerjisi ve enerjisini sürdürebilmesi

Çocu?umu, ihtiyaçlar?n? kar??lamas? ve hedefine ula?mas? 
için harekete geçiren ?eyler vard?r. Enerji düzeyi, 
motivasyonu, i?tah?, a??r? iste?i (kötüye kullan?m? mümkün 
olan maddeler için ?iddetli istek duymay? da kapsar) ve 
dürtü kontrolü gibi.

b130

27
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b134 - b152

Çocu?umun dikkati

Çocu?umun dikkatini sürdürmesi, dikkatinin yönünü 
de?i?tirmesi, dikkatinin bölünmesi, dikkatinin payla??lmas?, 
konsantrasyonu, dikkatinin da??lmas? gibi odaklanmas? ile 
ilgilidir (Çocu?um ne kadar süre için bir ?eye konsantre 
olabilir).

b140

Çocu?umun sempatik sinir sistemis140

Çocu?umun hat?rlamas?

Çocu?um ya?ad??? ?eyleri hat?rlayabilir ve daha sonra 
anlatabilir veya oynayabilir (örne?in, hekim 
muayenesinden geldikten sonra bebeklerini muayene 
eder), ö?rendi?i ?eyleri hat?rlar (örne?in, bir tatilde 
gördü?ü a?aç? vb.).

b144

Çocu?umun davran???n? kontrol etmesi

Çocu?um davran??lar?n? kontrol edebilir.b147

Çocu?umun duygular?n? göstermesi/ifade edebilmesi

Çocu?um, çe?itli durumlarda duygular?yla ba? edebilir. 
Kendi duygular?n? kontrol edebilir veya farkl? duygular? 
ifade edebilir (örne?in, üzgün oldu?unda, mutlu 
oldu?unda, korkutucu veya can s?k?c? oldu?unda, 
endi?elenecek bir ?ey oldu?unda).

b152

Çocu?umun parasempatik sinir sistemis150

28

Çocu?umun uykusu

Çocu?umun uyku süresi, uykuya dalmas?, sürdürmesi ve 
uyku kalitesi ile ilgilidir. (Çocu?um ya??na göre yeterli süre 
uyur. Uykuya rahatça dalar. Çocu?umun düzenli/de?i?ken 
bir uyku al??kanl??? var. Uyurken gözleri kapal?d?r. 
Çocu?um rüya görür gibi )

b134
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b156 - b172

Çocu?umun dü?ünmesi

Çocu?um bir ?ey hakk?nda dü?ünebilir. Bu bir amaca 
yönelik olabilir veya hedefsiz olabilir. Örne?in susad??? 
zaman mutfa?a gider, oyuncaklar?n? oyuncak kutusu 
içinde arar.

b160

Çocu?umun temel dü?ünme ve ak?l yürütme becerileri

Çocu?um basit ?eyleri bilir: örne?in ya?mur ya?d???nda ne 
yapaca??n? bilir (?slanmamak için), olaylara kar?? basit 
sonuçlar ç?kartabilir.

b163

Çocu?umun planlama, organize etme, problem çözme 
becerileri

Çocu?um soyut dü?ünebilir, bir konu hakk?nda plan 
yapabilir, karar verebilir, fikirlerini düzenleyebilir, zaman?n? 
planlayabilir, belirli durumlarda hangi davran??lar?n uygun 
oldu?unu de?erlendirebilir, amac?na yönelik davran??lar 
gerçekle?tirebilir. (Örne?in yüksek bir yere ç?kmak için 
sandalyeyi kullanabilir, resim yapmak istedi?inde ka??t, 
boya al?p masaya oturur vb.)

b164

Çocu?umun ileti?imi

Çocu?um genel olarak konu?ulan ve yaz?lan dili veya 
i?aretler, semboller gibi di?er ileti?im araçlar?n? (örn. ??aret 
dili) anlayabilir ve kullanabilir. 

b167

Çocu?umun matematikle igili becerileri

Çocu?um matematik sembollerini ve i?lemlerini anlar ve 
yapar. Çocu?um miktarlar? ve say?lar? anlayabilir. Basit 
veya zor hesaplamalar yapabilir (sayma, payla?ma,  
problemler).

b172

29

Çocu?umun olaylar? ve çevresini alg?lay???

Çocu?um uyaran ve hisleri alg?layabilir ve anlayabilir. 
Gördüklerini fark eder  ve ne oldu?unu anlar. Örne?in, bir 
foto?raf albümündeki aile üyelerini tan?r.

b156
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b176 - b180

Çocu?umun karma??k görevleri yapmas?

Çocu?um zor hareket kal?plar?n? gerçekle?tirebilir (örne?in, 
örgü örmek). Bunu do?ru s?rayla ve hedefe göre yapar. Bir 
hedef yönelik hareketleri gerçekle?tirebilir. (örne?in, 
cebinden anahtar? al?r ve anahtar deli?ine sokar). ?fade 
hareketlerini ve jestleri do?ru bir ?ekilde kullanabilir ve 
eylemleri taklit edebilir.

b176

Çocu?umun kendini ve zaman? alg?lamas?

Çocu?um ismini bilir, kendisini tan?r, vücut parçalar?n?n 
kendisine ait oldu?unu bilir, nerede oldu?unu, nerede 
durdu?unu, zaman? ve bu zaman içindeki kendi 
konumunu, tarihi ve bu tarih içinde kendi konumunu bilir. 

b180

30
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b2 - b220

Çocu?umun duyular? ve ac?y? ay?rt etmesi/hissetmesi

Bu bölüm çocu?umun duyular? hakk?ndad?r. Çocu?umun 
görme, duyma, tatma, dokunma duyular? ve a?r? hissi ile 
ilgili durumunu belirtir.

b2
Çocu?umun gözleri, kulaklar? ile ilgili yap?lars2

Çocu?umun görmesi

Çocu?um ????? hisseder, alg?lar. Gerek uzak , gerek yak?n 
mesafeden, tek gözle veya her iki gözüyle birden e?yalar?n 
ve nesnelerin ?eklini, boyutunu, rengini görebilir. 

b210
Çocu?umun gözleris210-230

Çocu?umun  göz kapaklar?n? k?rpmas?, gözlerle bir ?ey 
i?aret etmesi, a?lamas? ve görme keskinli?i

Çocu?um göz k?rpabilir. Göz kapaklar?n? hareket ettirebilir 
ve bir nesneye bak??lar?n? yönlendirebilir veya gözleriyle 
bir ?eyi takip edebilir, a?layabilir, net görebilir. 
Gözbebekleri ????a tepki gösterir (örne?in ???kta 
küçülürler).

b215

Çocu?umun göz yap?s?ndaki sorunlar? alg?lamas?.

Çocu?umun gözlerinin yorgunlu?unu hisseder. Gözleri 
kurudu?unda, ka??nd???nda veya yanma hissi oldu?unda 
bunu anlar. Gözünde bir bas?nç veya yabanc? cisim 
oldu?unu hisseder.

b220

31
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b230 - b255

Çocu?umun duymas?

Çocu?um sesleri ve gürültüleri duyar. Nereden geldiklerini 
söyleyebilir. Sesin yüksekli?ini, tonlar?n?  ay?rt eder ve 
seslerin kime veya neye ait oldu?unu anlar.

b230
Çocu?umun kulaklar?s240-260

Çocu?umun denge ile ilgili durumu

 Çocu?um dengesini sa?layabilir.  Örne?in, eklemlerinin 
gerilmi? veya gev?emi? oldu?unu veya ba??n?n nerede 
oldu?unu bilir. Çocu?um hareketlerinin yönünü fark eder.

b235

Çocu?umun ba? dönmesi, kulakta ç?nlama, u?ultu 
veya bas?nç hissi ile ilgili durumu

Çocu?um ba??n?n döndü?ünü hissedebilir. Bir ?ey 
alçald???nda veya yükseldi?inde (örne?in uçakta, dönme 
dolapta, asansörde) bunu hisseder. Kulakta sesleri 
(örne?in bir düdük sesi) veya kulakta bas?nc? hissedebilir. 

b240

Çocu?umun tad alma hissi

Çocu?um ac?, tatl?, tuzlu ve ek?i tadlar? bilir ay?rt eder.b250

Çocu?umun koku alma hissi

Çocu?um kokular? al?r ve farkl? kokular? tan?r.b255
Çocu?umun burnus310

32
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b260 - b280

33

Çocu?umun kendi vücut bölümlerini alg?lamas?

Çocu?um vücudununun bölümlerinin birbirine göre 
durumunu bilir. Örne?in, gözler burunun üzerinde, kollar 
vücudun iki yan?nda gibi.

b260

Çocu?umun dokunma duyusu

Çocu?um yüzeyleri, dokular?n? ve özelliklerini hisseder. 
Örne?in, yumu?ak veya sert zemin gibi.

b265

Çocu?umun, bas?nç, titre?im, s?cakl?k ve di?er zarar 
verici ?eyleri hissetmesi

Çocu?um ?s?, titre?im veya di?er (zarar verici) uyaranlar? 
hisseder. Ör s?cak bir ?eye dokundu?unda kendisine zarar 
verebilece?ini (yanabilece?ini) anlamas? gibi.

b270

Çocu?umun vücuduna yönelik ac?y?/a?r?y? hissetmesi

Çocu?um rahats?zl?k verici duygular?  hisseder. Örnek; 
batma, yanma, s?k??ma olabilir.

b280
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b3 - b340

Çocu?umun konu?ma seslerini ç?karmas?

Çocu?um konu?ma seslerini do?ru olarak ç?karabilir.b320
Çocu?umun ses ç?karma ve konu?mas?n? sa?layan 
vücut yap?lar? (organlar?)

s320-340

34

Çocu?umun sesi ve konu?mas?

Bu bölüm çocu?umun sesi üretmesi ve konu?mas? ile 
ilgilidir.

b3

Çocu?umun sesi

Çocu?umun ses üretmesi, sesinin niteli?i, sesine dair 
özellikleri (tonu, yüksekli?i), ses k?s?kl???, ses 
ç?karamamas? vb. Ses üretiminin yap?ld??? kaslar?n 
solunum  ile birlikte çal??mas? sonucu ses üretebilmesi.

b310

Çocu?umun ak?c? konu?mas?

Çocu?um duraksamadan ak?c? konu?abilir. Ana dilinde 
konu?mas? çok h?zl? veya yava? de?ildir.

b330

Çocu?umun ?ark? söyleme, a?lama, ç??l?k atma gibi 
ses kullan?m?

Çocu?um, farkl? sesler üretmek için sesini kullanabilir. 
Örnek, ?ark? söylerken, bebekçe sesler ç?kar?rken, 
a?larken veya ç??l?k atarken de?i?ik sesler ç?kar?r.

b340



3535353535

b4 - b430

Çocu?umun kalp, dola??m, ba????kl?k sistemi ve 
solunum i?levleri

Bu bölüm çocu?umun kalbinin, damarlar?n?n nas?l çal??t???, 
nas?l soluk ald???, vücudunun mikroplara kar?? direncinin 
nas?l oldu?u, vücudundaki kan?n yap?s? ve nas?l üretildi?i 
ile ilgilidir.

b4

Çocu?umun kalp-damar, ba????kl?k ve solunum 
sistemini olu?turan vücut bölümleri

s4

Çocu?umun vücudundaki kan dola??m?

Çocu?umun kan damarlar? (atardamarlar, damarlar, k?lcal 
damarlar, venöz kapakç?klar) vücudunda kan ta??rlar.

b415

Çocu?umun tansiyonu

Çocu?umun tansiyonu normal düzeydedir.b420

35

Çocu?umun kalbinin çal??mas?

Çocu?umun kalbi, uygun bas?nçla, uygun ve gerekli bir 
miktarda kan? vücuduna pompalamakt?r.

b410
Çocu?umun kalp damar sistemis420

Çocu?umun kan düzeyi ve dola??m?

Çocu?umun vücudu kan üretir, oksijen ve metabolik ara 
maddeleri ta??r. Kan p?ht?la?mas? normaldir.

b430
Çocu?umun ba????kl?k sistemis420
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b435 - b450

Çocu?umun ba????kl?k sistemi ve hastal?klara kar?? 
direnci nas?l?

Çocu?umun kendi vücudunu savunma sistemi çal???yor. 
Yabanc? cisimlere, hastal?klara ve iltihaplara tepki gösterir 
(ate?, k?zarma, ka??nma vb.). 

b435

Çocu?umun solunumu

Çocu?um kolayca nefes al?p verebilir. Düzenli olarak 
yeterli miktarda nefes al?r. Soluk alma ve soluk verme 
aras?ndaki de?i?im uygundur. Çocu?um yeterince nefes 
al?r.

b440

Çocu?umun solunum sistemi (akci?erler, bron?lar)s430

Çocu?umun soluk al?rken gö?üs kaslar?n?n durumu

Çocu?um nefes al?rken gö?üs kaslar?, solumuna yard?mc? 
olacak kaslar ve diyafram? düzenli çal???r. 

b445

Çocu?umun öksürme, hap??rma, esneme gibi i?levleri

Çocu?um öksürebilir, hap??rabilir, esneyebilir, nefes nefese 
ve a??zdan nefes alabilir. Bu s?rada burun ve a??z içi s?v? 
üretilir ve do?al yolla aktar?l?r. Örne?in hap??rd???nda 
a?z?ndan veya burnundan tükrük veya burun s?v?s? 
gelebilir.

b450

36
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b455 - b460

Çocu?umun kalbi ve solunumu nas?l?

Çocu?umun kalp ve solunumu ile ilgili gö?sünde çarp?nt?, 
nefes darl???, gö?üste s?k??ma veya düzensiz kalp at??? 
gibi belirtiler

b460

37

Egzersiz ve fiziksel hareketlere kar?? dayan?kl?l???, 
performans?

Çocu?umun solunum sistemi, kan dola??m? ve kan 
damarlar?, fiziksel hareketleri ve dayan?kl?l?k gerektiren 
hareketleri esnas?nda düzgün çal???r . Çocu?um yürüyü?, 
ko?ma, yüzme gibi dayan?kl?l?k gerektiren hareketleri 
yapabilir. Solunum sistemi düzgün çal???r (akci?er, burun 
bo?lu?u, sinüs, a??z bo?lu?u, farenks, larenks, trakea, 
bron?lar, bron?iyoller vb.) 

b455
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b5- b520

38

Çocu?umun yemesi, sindirmesi, d??k?lamas?  ve 
vücudunun büyümesi/geli?imi nas?l?

Bu bölüm çocu?umun yemesi, sindirimi, bo?alt?m? ile ilgili 
durumunu ve metabolizmas?n?n tiroid bezi, paratiroid bezi, 
hipofiz bezi gibi büyümeden sorumlu k?s?mlar?n?n nas?l 
çal??t???n? anlat?r.

b5

Çocu?umun sindirim, metabolizma ve hormonal 
sistemi

s5

Çocu?um nas?l yiyor?

Çocu?um yiyecekleri emer, çi?ner, ?s?r?r ve a?z?nda 
yiyecek tutabilir. Yiyece?i a?z?nda dili ve di?lerini 
kullanarak çi?neyebilir, yutabilir. 

b510
Tükürük bezleri, karaci?er, yemek borusu, mide, 
ba??rsaklar, pankreas, karaci?er ve çocu?umun 
bezleri

s510-580

Çocu?umun yemekleri sindirmesi

Çocu?um yemek yedi?inde, yedi?i yiyecekler sindirim 
sistemine geçer.  Yiyecekler sindirim sisteminde kolayca 
parçalan?r ve besinler emilir. Çocu?umun midesinde ve 
ba??rsa??nda, yiyecekler sindirilir.

b515

Çocu?umun besinleri vücudunda depolamas?

Çocu?umun vücudu, yedi?i yiyecekleri vücudu için gerekli 
olan maddelere dönü?türebilir.

b520
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b525 - b550

39

Çocu?umun vücut a??rl???

Çocu?umun vücudu, ya??na ve vücuduna göre kilosunu 
koruyabilir. Vücudunun geli?imi do?rultusunda yeterli kilo 
al?r.

b530

Çocu?umun midesi ile ilgili sorunlar?

Çocu?um, yeme ve içme s?ras?nda ortaya ç?kan  mide 
bulant?s?, ?i?kinlik, kar?n kramplar?, dolgunluk hissi veya 
mide yanmas? gibi sindirim hislerini alg?layabilir.

b535

Çocu?umun karbonhidrat, ya?, protein al?m?

Çocu?umun vücudu karbonhidratlar, proteinler ve ya?lar 
gibi gerekli besinleri sindirebilir ve bunlar? ihtiyac? olan 
enerjiye dönü?türebilir.

b540

Çocu?umun su ve s?v? al?m?

Çocu?umun vücudu, su ve s?v?larda bulunan mineralleri 
(çinko veya demir gibi) ve elektrolitleri (sodyum ve 
potasyum gibi)  alabilir ve kullan?r.

b545

Çocu?umun vücut ?s?s?

Çocu?umun vücudu vücut ?s?s?n? koruyabilir ve kontrol 
edebilir.

b550

Çocu?umun kaka yapmas?

Çocu?um yedikleri yiyeceklerin i?e yaramayan k?s?mlar?n? 
(posalar?n?) vücudundan kaka olarak atar.

b525
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b555 - b560

40

Çocu?umun büyümesi

Çocu?umun vücudunun büyümesi ya??na göre uygundur. b560

Çocu?umun hormonlar?

Çocu?umun vücudu yeterince hormon üretir ve hormon 
seviyelerini kontrol eder. 

b555
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b6 - b630

41

Çocu?umun besin at?klar?

Çocu?umun vücudunda, çi?ini yapabilmesi ve üreme ile ilgili 
çal??an bölüm hakk?nda bilgi verir.

b6
Çocu?umun bo?alt?m ve üreme sistemis6

Çocu?umun idrar üretimi

Çocu?umun böbrekleri çi?i süzer ve toplar.b610
Çocu?umun idrar yollar? (üreter,mesane) ve 
çocu?umun pelvik yap?s?

s610-620

Çocu?umun idrar yapmas?

Çocu?um kolayca çi?ini yapar.b620

Çocu?umun idrar?n? hissetmesi

Çocu?um çi?i geldi?inde hisseder ve yapar.b630
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b640 - b670

42

Çocu?umun cinsel i?levleri

Çocu?umun cinsel geli?imi ya??na uygundur. Çocu?umun 
vücudu - uygun ya?ta ise - cinsel ili?ki kurmak için gerekli  
zihinsel ve fiziksel i?leyi?e sahiptir. Bu, örne?in, 
heyecanlanma, ön sevi?me, orgazm ve sonras?ndaki 
rahatlama a?amalar?n? kapsar.

b640

Çocu?umun cinsel organlar?s630

Çocu?umun adet görmesi

Genç k?z?m düzenli adet görür. Bu yakla??k ayda bir kez 
tekrarlan?r.

b650

Çocu?umun do?urganl???

K?z?m do?urgand?r.  Hamile kalabilir, do?um yapabilir.b660

Çocu?umun adet veya cinsel ili?ki ile ilgili duygular?

Çocu?umun vücudu adet dönemi, menopoz veya cinsel 
uyar?lma, haz?rl?k, birle?me, orgazm ve rahatlamaya e?lik 
eden di?er durumlarla ilgili baz? belirtiler gösterir. Mesela 
adet dönemi öncesi ve sonras?nda vücudu bu dönem ile 
ilgili belirtiler gösterir. Örne?in adet sanc?s? çekiyor olabilir 
veya bir rahats?zl?k hissediyor olabilir. Mesala adet 
döneminde rahats?zl?k hissedebilir ya da cinsel ili?ki 
esnas?nda a?r? duyuyor olabilir.

b670
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b7 - b735

Çocu?umun vücut hareketleri

Bu bölüm çocu?umun hareket ve çeviklik ile ilgili 
durumunu anlat?r. Eklemlerini, kemiklerini, reflekslerini ve 
kaslar?n? da kapsar.

b7
Çocu?umun kas-iskelet sistemi (ba?, boyun, omuz, 
kollar, bacaklar, eller, ayaklar, omurga, pelvis, gövde, 
kemikler, kaslar, eklemler ..)

s7
s710-770

Çocu?umun eklem hareketleri

Çocu?um eklemlerini oynatabilir. Çocu?um için bir veya 
birden fazla eklemi oynatmak mümkündür (örne?in, omuz 
eklemleri, dirsek, bilek,  kalça, dizler, ayak bilekleri veya el 
ve ayaklar?n küçük eklemleri).

b710

Çocu?umun eklemlerinin yap?s?

Çocu?umun eklemleri olmas? gerekti?i yerde ve olmas? 
gerekti?i ?ekildedir.

b715

Çocu?umun kemik hareketleri

Çocu?um kemiklerini uygun ?ekilde hareket ettirebilir. b720

Çocu?umun kas gücü

Çocu?umun tüm vücudunun kaslar?n?n gücü yeterlidir.b730

Çocu?umun kaslar?n?n gerginli?i

Çocu?um dinlenme halindeyken kaslar? olmas? gerekti?i 
kadar gergindir, gerekti?i kadar kas?l?r.

b735
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b740 - b765

Çocu?umun kaslar?n?n gev?ekli?i

Çocu?um kaslar?n? tek tek, gruplar halinde veya 
tümümünü gerekti?i süre kadar kendi kontrolünde 
kasabilir, gerginle?tirebilir.

b740

Çocu?umun refleksleri

Çocu?umun resfleksleri uygun ?ekilde çal??maktad?r. Yani 
hepimizde oldu?u gibi baz? uyaranlar sonucu çocu?umun 
kaslar? istemsiz olarak kas?labilir. Bunlar gerinme hareketi 
yapt???nda olabilir veya doktora gitti?inde dizine 
vuruldu?unda baca?? refleks olarak hareket eder gibi.

b750

Çocu?umun dengesini korumak için vücudunun 
yapt??? istem d???, otomatik hareketleri

Çocu?umun tüm vücut kaslar? istemsiz kas gerginli?ine 
sahiptir.  Ani durumlarda vücut dengesini korumas?  bu kas 
gerginli?i sayesinde mümkün olur.

b755

Çocu?umun, hareketlerini bilinçli olarak kontrolü

Çocu?um basit ve zor istemli hareketleri kontrol edebilir. 
Bilinçli ve kontrollü olarak el-göz koordinasyonu, kol bacak 
hareketleri gibi tüm hareketleri gerçekle?tirebilir.

b760

Çocu?umun kendi kendine hareket edebilmesi

Bebe?in refleks hareketleri gibi k?smi veya genel vücut 
hareketleridir. Çocu?um bebekli?inde, k?p?r k?p?r ve 
k?vranma gibi ya?a özgü genel refleks hareketleri, kol ve 
bacak hareketlerinin orta hatta olmas?, parmak hareketleri 
ve bacak hareketleri gibi do?um sonras? ilk birkaç ayda 
görülmesi normal olan refleks hareketleri yapt?.

b761

Çocu?umun istem d??? hareketleri (tikler)

Çocu?umun kontrol edilemeyen, tikler, sars?lma veya 
kontrol edilemeyen hareketleri vard?r. (Bu ayn? zamanda 
tekrarlanan sallanma, titreme veya ba??n? sallama gibi 
stereotipleme olarak da adland?r?l?r).

b765
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b770 - b780

Çocu?umun yürüme, ko?ma veya di?er tüm vücut 
hareketleri 

Çocu?um yürüme, ko?ma veya di?er tüm vücut 
hareketlerini olmas? gerekti?i ?ekilde yapar. Örne?in 
ko?arken veya yürürken herkes gibi vücudunu ve kol ve 
bacaklar?n? kontrol eder.

b770

Çocu?umun kaslar? ve bunlar?n hareketleriyle ortaya 
ç?kan belirtiler

Çocu?um hareketleri esnas?nda kaslar?nda olan kaslar?n?n 
gerilmesi, kaslar?n?n s?k??mas?, kaslar?n?n çekilmesi gibi 
de?i?iklikleri hisseder.   

b780
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b8 - b830

46

Çocu?umun deri, t?rnak ve saçlar?

Bu bölüm cilt, t?rnak ve saç ile ilgilidir.b8
Çocu?umun cildi ve cildi ile ilgili di?er bölümler (ter 
bezleri, saç veya t?rnaklar gibi)

s8 
s810-840

Çocu?umun derisi

Çocu?umun derisi vücudunu fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
tehlikelere kar?? koruyacak özelliklere sahiptir. (Burada 
mesela yatmaktan olu?an yaralar, güne? veya 
radyasyonun zaralar?, deri incelmesi gibi tehlikelerden 
bahsedilmektedir.)

b810

Çocu?umun cildindeki yaran?n iyile?mesi

Çocu?umun derisi yaralar?, morluklar? ve di?er hasarlar? 
iyile?tirebilir. Mesela yara izleri iyile?ir, yara kabu?u olu?ur.

b820

Çocu?umun terlemesi  ve sonuçta ortaya ç?kan 
kokusu

Çocu?umun cildi s?ca?a kar?? ter üretir.
b830
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b840 - b860

Çocu?umun derisini hissetmesi

Çocu?um cildiyle ili?kili ka??nt?, yanma, batma gibi ?eyleri 
hisseder.

b840

Çocu?umun saç?

Çocu?umun saç?, kafa derisini koruyor. Saçlar? düzgün 
olarak ve do?ru yerlerde ç?kar ve uzar, saç?n?n rengi 
normaldir.

b850

Çocu?umun t?rnaklar?

Çocu?umun, el ve ayak parmaklar?nda t?rnaklar? 
mevcuttur. T?rnaklar düzenli uzar, rengi ve kal?nl??? normal,  
?ekli ve yap?s? düzgündür.

b860
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d

49

d Çocu?umun 
etkinliklere kat?l?m?

d1 Çocu?umun ö?renmesi ve 
ö?rendi?ini uygulamas?

d2 Çocu?umun bir veya 
birden fazla görevi yerine 
getirmesi

d3 Çocu?umun ileti?imi

d4 Çocu?umun hareketleri

d5 Çocu?umun kendine 
bakmas?

d6 Çocu?umun ev ya?am?

d7 Çocu?umun ki?iler aras? 
genel etkile?imi

d8 Çocu?umun temel ya?am 
alanlar?

d9 Çocu?umun toplum hayat?, 
sosyal hayat ve vatanda?l???
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d - d130

d Çocu?umun etkinliklere kat?l?m?

Kat?l?m, çocu?umun di?er çocuklarla birlikte ya?am?n 
içinde bulunmas?d?r.

Çocu?umun ö?renmesi ve ö?rendi?ini uygulamas?

Bu bölüm çocu?umun nas?l ö?rendi?i, ö?rendiklerini nas?l 
kulland???, karar vermesi ve sorunlar? nas?l çözdü?ü 
hakk?ndad?r.

d1

Çocu?umun çevresinde olanlar? izlemesi

Çocu?um kendi?inden etraf?na bakar. Hareketleri alg?lar. 
Amaçl? olarak görme duyusunu kullan?r yani  gözleriyle 
nesneleri takip edebilir veya oynayan çocuklar?, ki?ileri, 
olaylar? izleyebilir.

d110

Çocu?umun anlat?lan? dinlemesi

Çocu?um amaçl? olarak i?itme duyusunu kullanabilir.  
Dinleyebilir ve bu yolla ö?renebilir. Sesleri alg?lar. Örne?in, 
radyoyu, insan sesini, müzi?i, dersi veya anlat?lm?? bir 
hikayeyi dinler.

d115

d120 Çocu?umun, tat, koku almas?

Çocu?um tatma ve koklama duyular?n? kullanabilir ve bu 
yolla nesneleri ö?renir. Bir ?eyin tad?n? ya da kokusunu 
alg?lar. Örne?in, farkl? yüzeyler hissedebilir, yiyecekleri 
tadabilir veya çiçekleri koklayabilir.

d130 Çocu?umun taklit etmesi

Çocu?um çevresinde gördü?ü sesleri, hareketleri taklit 
edebilir. Örne?in, bir yüz ifadesini, bir hareketi, bir sesi 
taklit edebilir.

50



5151515151

d131 - d135

d131 Çocu?umun nesnelerle oynamas?

Çocu?um bir, iki veya daha fazla nesne ile oynar ve bunu 
yaparak ö?renir. Çocu?um "-m?? gibi" yapar, mesela bir 
oyunca?? bir çekiçmi? gibi kullan?r. Ayn? zamanda bir 
oyunca?? amac?na göre oynad??? anlam?na da gelebilir. 
Örnek: bebekle oynarken onu yedirir, giydirir, uyutur veya 
arabalarla oynarken araba sesi ç?kar?r, sürer.

d132 Çocu?umun bilgi edinmesi

Çocu?um insanlar, nesneler ve olaylar hakk?ndaki 
gerçekleri sorar ve böylece bilgi edinir. Bunu, 5N 
1K-sorular?n?n (neden, ne, nerede, ne zaman, nas?l, kim) 
yard?m?yla yap?labilir. ?nsanlara isimlerini sorar.

d133 Çocu?umun konu?ma dili

Çocu?um nesneleleri, olaylar?, insanlar? ve duygular?n? 
kelimelerle, cümlelerle, sembollerle ifade edebilir. 
Kelimeleri veya grafik, el i?aretleri gibi anlaml? sembolleri 
ö?renebilir. Cümleleri do?ru kurar, kelimeleri biraraya 
getirebilir. 

d134 Çocu?umun yabanc? dil ö?renmesi

Çocu?um nesneleleri, olaylar?, insanlar?, duygular?n? 
kelimelerle, cümlelerle, sembollerle ba?ka bir dilde daha 
ifade etmeyi ö?renir (örne?in, i?aret dili veya yabanc? bir 
dil arac?l???yla). 

d135 Çocu?umun ö?rendiklerini uygulamas?

Çocu?um ö?rendiklerini uygular. Bir olaylar dizisini  veya 
sembolleri tekrar edebillir. Ö?rendi?i bir ?eyden bir parçay? 
al?p uygulayabilir. Tekrar edebilir. Mesela onar onar 
(10-20-30) sayar veya bir ?iir ezberler gibi.
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d137 - d160

d137 Çocu?umun kavram ö?renmesi

Çocu?um nesneler, insanlar ve olaylar?n özellikleri ile ilgili 
temel ve karma??k kavramlar? anlar ve kullan?r. Örne?in,  
boyutlar, ?ekiller, e?itlik veya e?itsizlik, renkler vb 
kavramlar? anlar, kullan?r.

d140 Çocu?umun okumay? ö?renmesi

Çocu?um yazmay? ve do?ru okumay? ö?renir. Örne?in 
(Braille için de geçerlidir) karakterleri ve harfleri do?ru 
olarak tan?yabilir. Do?ru vurgu ile kelimeleri ifade eder ve 
cümleleri anlar.

d145 Çocu?umun yazmay? ö?renmesi

Çocu?um do?ru kelimeleri veya cümleleri yazmak için 
sesleri do?ru olarak ö?renir. Dilbilgisi kurallar?n? do?ru 
kullan?r.

d150 Çocu?umun matemati?i

Çocu?um say?larla basit ve karma??k hesaplama yapmay? 
ö?renir. Matematiksel i?aretleri kullanabilir ve problem 
çözebilir.

d155 Çocu?umun becerileri

Çocu?um temel ve karma??k becerilerini geli?tirir. Görevleri 
yerine getirir. Örne?in, satranç gibi oyunlar oynayabilir.

d160 Çocu?umun dikkatini bir noktaya toplamas?

Çocu?um dikkatini belirli bir olaya, ki?iye veya nesneye 
odaklayabilir. Mesela odaklanmas?n? engelleyecek rahats?z 
edici sesleri vb. dikkat da??t?c? ?eyleri dikkate almaz.
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d161 - d172

d161 Çocu?umun dikkatini sürdürmesi

Çocu?um belirli bir eylem veya görev üzerinde belirli bir 
süre odaklanabilir, dikkatini korur.

d163 Çocu?umun dü?ünmesi

Çocu?um dü?üncelerini ve fikirlerini ifade edebilir. Örne?in, 
yaln?z ya da ba?kalar? ile hayal kurabilir, plan yapabilir, 
hayali oyunlar oynayabilir, tahminler yapabilir, fikir 
geli?tirebilir, bir konuyu irdeleyip dü?ünebilir.

d166 Çocu?umun okumas?

Çocu?um okudu?u metinlerin anlam?n? kavrayabilir ve 
yorumlayabilir. Kitap veya gazete okuyabilir - (görme 
engelli ise braille ile). Böylece bilgiye ula??r.

d170 Çocu?umun yazmas?

Çocu?um, di?er insanlara bilgi aktarmak için harfleri, 
karakterleri, say?lar? veya yaz?l? dili  kullanabilir. Olaylar? 
veya fikirleri yaz?l? olarak kaydedebilir, mektup, e-posta 
veya k?sa mesaj yazabilir. 

d172 Çocu?umun hesap yapmas?

Çocu?um aritmetik problemleri do?ru hesaplama 
yöntemlerini kullanarak çözebilir.Yani problemi çözmek için 
üç say?n?n toplanmas?, iki say?n?n toplanmas?, say?lar?n 
birbirine bölünmesi gibi i?lemler yapabilir.
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d175 - d177

d177 Çocu?umun karar vermesi

Çocu?um seçenekler aras?ndan seçim yapabilir. Karar?n? 
verebilir veya karar?n?n sonucunu tahmin edebilir. Örne?in, 
belirli bir ö?eyi seçebilir ve/veya seçeneklerden birini tercih 
edebilir.

54

d175 Çocu?umun sorunlar? çözmesi

Çocu?um bir soruna veya duruma çözüm bulabilir. Tam 
olarak sorunun ne oldu?unu ö?renir. Olabilecek çözümleri 
tan?mlar ve bu çözümlerin nas?l sonuç verece?ini tartar. 
Sonra seçilen çözümü uygular. (örne?in, 2 çocuk 
aras?ndaki bir anla?mazl??? çözmek gibi).
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d2 Çocu?umun bir veya birden fazla görevi yerine 
getirmesi

Bu bölüm çocu?umun bir veya birden fazla görevi yerine 
getirebilmesi , rutin görevleri düzenlebilmesi, görev 
üstlenmesi ve stresle ba?a ç?kabilmesi ile ilgili durumunu  
aç?klamaktad?r. 

d210 Çocu?umun bir görevi yerine getirmesi

Çocu?um basit tek bir görevi yerine getirebilir. Mesela 
kitap okuma, mektup yazma, yatak toplama gibi.  Veya 
çocu?um karma??k tek bir görevi yerine getirebilir. 
Karma??k görevin içerisinde bir s?ra dahilinde veya ayn? 
anda yap?lmas? gereken birden fazla i?lem olabilir. Örne?in  
ev mobilyalar?n? düzenleme, okul ödevini tamamlama gibi. 
Çocu?um basit  veya karma??k bir görevin nas?l 
üstesinden gelinece?ini bilir. Görev için haz?rl?k yapmay? 
bilir. Ne kadar zamana ihtiyac? oldu?unu, hangi mekan ve 
hangi yard?mc?lar?n onun için gerekli oldu?unu bilir.  Tek bir 
görevi tek ba??na ba??ms?z veya grup ile birlikte yapabilir. 

d220 Çocu?umun birden fazla görevi yerine getirmesi

Çocu?um birden fazla görevi tamamlayabilir, birden fazla 
görevi tek ba??na veya grup içinde yapabilir. Birden fazla 
görev için haz?rl?k yapabilir, zaman?n?, mekan?n? ve ihtiyaç 
duyaca?? ?eyleri planlayabilir. Bu görevleri bir s?ralama 
dahilinde veya ayn? anda birkaç ad?mda yapabilir. Örne?in 
resim yaparken di?er tarafta bebeklerini uyutabilir. 

d230 Çocu?umun günlük görevleri

Çocu?um günlük i?lerini ve görevlerini yapabilir. Bu 
görevleri planlayabilir, tamamlayabilir, bunlar? yapmak için 
gerekli enerjisini ve zaman?n? ayarlayabilir. Örne?in 
giyinmek, kahvalt? yapmak, okula gitmek için gereken 
görev ve i?leri yapar. 

d2 - d230
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d240 - d250

d240 Çocu?umun stres ve krizle ba? edebilmesi  

Çocu?um önemli sorumluluklar gerektiren görevleri 
yapabilir. Bu sorumluluklar? düzenleyebilir, gerekenleri 
de?erlendirebilir, görevi yaparken ya?ayabilece?i bask? ve 
stresle, acil durum, ani tehlike durumlar?yla veya önemli 
karar almas? gereken durumlarla ba?a ç?kabilmek için 
gerekli olan basit veya karma??k i?leri gerçekle?tirebilir.   
Örne?in yo?un trafikte araç kullanmak veya pek çok 
bebe?e bakmak gibi.

d250 Çocu?umun davran???n? kontrolü

Çocu?um yeni durumlara, ki?ilere veya deneyimlere kar?? 
uygun davran??lar sergiler. Bunlar için gerekli olan basit 
veya karma??k ve birbiri ile koordineli davran??lar? tutarl? 
?ekilde gerçekle?tirir. Mesela kütüphanede sessiz durabilir 
veya di?er çocuklar?n hareketlerini göz ard? ederek 
s?ras?nda oturabilir.
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d3 - d325

d3 Çocu?umun ileti?imi

Bu bölüm çocu?umun dil, i?aret ve sembolleri kullanarak 
kurdu?u ileti?im hakk?ndad?r. Çocu?umun kendisine iletilen 
bir mesaj? anlamas?, bir mesaj iletebilmesi, sohbet etmesi 
hakk?ndad?r ve ileti?im araçlar?n?n ve teknolojinin de dahil 
oldu?u ileti?im yöntemlerini kullanarak kurdu?u ileti?imin 
genel ve belirli özelliklerini anlatmaktad?r.

d310 Çocu?umun konu?ulanlar? anlamas?

Çocu?um konu?ma dili kullan?larak iletilen mesaj?n neyi 
anlatt???n?, gerçek anlam?nda m? kullan?ld???n? yoksa ba?ka 
bir ?eyi mi ima etti?ini anlar. Mesela "göze girmek" 
cümlesinin  gerçek anlamda kullan?lmad???n? bir ?eyi ima 

d315 Çocu?umun sözel olmayan  ifadeleri anlamas?

Çocu?um beden duru?u, yüz ifadesi, semboller, çizimler, 
foto?raflar kullan?larak iletilen mesaj?n neyi anlatt???n?, 
gerçek anlam?nda m? kullan?ld???n? yoksa ba?ka bir ?eyi 
ima etti?ini anlar. Mesela gözlerini ovan bir çocu?un 
yorgun oldu?unu, bir boy çizelgesinde yukar? do?ru 
çizginin çocu?un büyüdü?ünü gösterdi?ini anlar veya 
yang?n alarm? çald???nda bunun yang?n anlam?na geldi?ini, 
uyar? sembolünü gördü?ünde dikkatli olmas? gerekti?ini 
anlar gibi.
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d320 Çocu?umun i?aret dili kullan?m?

Çocu?um i?aret dili mesajlar?n?n gerçek anlam?n? ve ima 
edilen anlam?n? anlayabilir.

d325 Çocu?umun yaz?l? mesajlar? anlamas?

Çocu?um yaz?l? mesaj?n anlam?n? anlayabilir (örne?in, bir 
hikayeyi okur ve anlar - görme engelliler için Braille yani 
kabartma yaz? ile iletilen mesajlar anlar) 
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d330 - d345

d331 Çocu?umun konu?ma öncesi sesleri

Çocu?um, gürültüde, gürültülü etkinliklerde veya  çevrede 
bir ba?kas?n? fark ederse ses ç?kar?r. Örne?in ben yak?n 
oldu?umda ses ç?kar?r. 'Dadada' veya 'gagaga' olabilir. 
Çocu?um kendisi ile konu?ulunca kar??l?k verir ve sesleri 
taklit ederek konu?may? cevaplar.

d332 Çocu?umun ?ark? söylemesi

Çocu?um kendi kendine veya bir grup içerisinde ?ark? 
söyleyebilir, melodik sesler ç?karabilir.

d335 Çocu?umun jestlerle ve i?aretle ileti?imi

Çocu?um beden duru?u, yüz ifadesi, semboller, çizimler, 
foto?raflar gibi sözel olmayan yöntemler kullanarak, yani 
konu?madan mesaj?n? iletebilir. Örne?in; kabul etmedi?ini 
ya da 'hay?r' anlam?na geldi?ini göstermek için kafas?n? 
sallar, bir ?eyi aç?kl??a kavu?turmak için bir resim çizer. 
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d340 Çocu?umun i?aret dilini kullanmas?

Çocu?um i?aret dilini kullanarak gerçek anlam?nda veya 
ima ederek mesaj?n? iletebilir.

d345 Çocu?umun yaz?l? ileti?imi

Çocu?um k?sa notlar, elektronik posta veya mektup/kart ile 
duygu ve dü?üncelerini yaz?l? olarak ifade edebilir. Gerçek 
anlam?nda veya mecazi anlamda mesajlar üretebilir.

d330 Çocu?umun konu?mas?

Çocu?um gerçek ya da ima edilen anlam?yla kelimeleri, 
cümleleri veya daha uzun parçalar? kullanarak sözlü olarak 
kendini ifade edebilir. Örne?in, bir hikaye anlat veya 
okulda olanlar? anlat dendi?inde anlatabilir.



5959595959

d350 - d360

d355 Çocu?umun tart??mas?

Çocu?um tan?d??? veya tan?mad??? ki?i ya da ki?ilerle söz, 
yaz?, i?aret dili veya dilin ba?ka yöntemlerini kullanarak 
görü? ve dü?üncelerini payla?abilir. Bir ?eye kar?? m? 
yoksa bir ?eye taraf m? oldu?unu ifade edebilir. Çocu?um 
bu tür bir ileti?imi ba?latabilir, devam ettirebilir veya 
sonland?rabilir.

d360 Çocu?umun ileti?im araçlar?n? ve tekniklerini  
kullanmas?

Çocu?um ihtiyac?na uygun olarak ileti?im ayg?tlar?n? 
(örne?in, cep telefonu, bilgisayar, telefon, faks, teleks, 
daktilo, görme engeli varsa alfabe yaz?c?lar? gibi makinalar, 
i?itme engeli varsa dudak okuma gibi) kullanabilir, bir ki?iyi 
arayabilir veya mesaj yollayabilir. 
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d350 Çocu?umun sohbet etmesi

Çocu?um tan?d??? veya tan?mad??? ki?i ya da ki?ilerle söz, 
yaz?, i?aret dili veya dilin ba?ka yöntemlerini kullanarak 
sohbet edebilir. Fikir ve dü?ünce al??veri?inde bulunur. 
Sohbet ortam? önceden kararla?t?r?lm?? bir yer olabilir veya  
tesadüfen kar??la?m?? olabilir. Çocu?um konu?malar? 
ba?latabilir, devam ettirebilir ve bitirebilir.
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d4 - d430

d4 Çocu?umun hareketleri

Bu bölüm çocu?umun kendi vücudunun hareketleriyle 
ilgilidir. Çocu?um vücut pozisyonunu de?i?tirerek veya 
bedenini bir yerden ba?ka bir yere kayd?rarak, e?yalar? 
veya nesneleri ta??yarak, hareket ettirerek, yönlendirerek, 
yürüyerek, ko?arak, t?rmanarak vb. ?ekillerde hareket 
edebilir. 

d415 Çocu?umun vücut duru?unu korumas?

Çocu?um gerekti?inde ayn? vücut pozisyonunda kalabilir. 
Mesela oturarak veya ayakta durarak bir süre geçirebilir.

d410 Çocu?umun temel vücut duru?u

Çocu?um bir vücut pozisyonundan di?erine veya bir 
yerden ba?ka bir yere geçebilir. Bir taraftan di?erine 
dönebilir, oturabilir, kalkabilir, sandalyeden yata?a 
geçebilir, diz çöküp do?rulabilir gibi.

d420 Çocu?umun kendi kendine vücudunu ta??mas?

Çocu?um vücut pozisyonunu de?i?tirmeden bir yerden 
ba?ka bir yere geçebilir. Mesela bir koltukta otururken 
tekerlikli sandalyeye geçmek gibi veya yatar 
pozisyondayken  bir yataktan di?erine geçmek gibi.

d430 Çocu?umun e?ya ta??mas?

Çocu?um nesneleri kald?rabilir veya ta??yabilir. Ellerini 
kullanarak, ellerini ve kollar?n? kullanarak,  omuzunu, 
kalças?n? veya s?rt?n? ayr? ayr? veya birlikte kullanarak, 
ba??n?n üstünde ta??yarak nesneleri alabilir veya 
ta??yabilir. Ellerini, kollar?n? veya vücudunun di?er 
bölümlerini kullanarak nesneleri bir yere b?rakabilir.  
Örne?in bir barda?? veya oyunca?? eliyle kald?r?r ya da bir 
odadan di?erine elleri ve kollar? ile bebek ta??r, ba?? 
üstünde testi ta??r, nesneleri yere koyar gibi.
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d435 - d450

d435 Çocu?umun, e?yalar? ayaklar? ve bacaklar? ile itmesi

Çocu?um nesneleri bacaklar? veya ayaklar?n? kullanarak 
hareket ettirebilir. Bir topa tekme vurabilir, bisiklet pedal?n? 
çevirebilir, sandalyeyi aya??yla öteye itebilir gibi.

d440 Çocu?umun el ve parmaklar?n? kullan?m?

Çocu?um elleri, parmaklar? ve ba? parmaklar? ile nesneleri 
tutabilir, kald?rabilir, kavrayabilir, yönlendirebilir, bir nesneyi 
dü?ecek veya yer de?i?tirecek ?ekilde serbest b?rakabilir.  
Örne?in, bir masadan bozuk para alma, ak?ll? telefonun 
tu?lar?na basma, ç?kard??? giysilerini elinden b?rakma, bir 
alet tutma gibi.

d445 Çocu?umun el ve kol kullan?m?

Çocu?um elleri ve kollar? ile nesneleri hareket ettirebilir, 
kullanabilir veya yönlendirmek için gerekli hareketleri 
yapabilir. Çekme, itme, uzanma, çevirme veya bükme, 
f?rlatma ve yakalama hareketlerini yapabilir. Örne?in kap?y? 
kapatmak için çekme, bir ?eyi kendinden uzakla?t?rmak 
için itme, masadan kitaba uzanma, bir aleti kullan?rken 
döndürme, topu atma, topu yakalama gibi.

d446 Çocu?umun ayaklar?n? ve ayak parmaklar?n? kullan?m?

Çocu?um ayaklar? veya ayak parmaklar? ile nesneleri 
hareket ettirebilir veya tutabilir.

d450 Çocu?umun yürümesi

Çocu?um yürüyebilir. Yürürken bir aya?? muhakkak yere 
basar. Ad?mlar?n? s?ra ile atar. ?leri geri, arka arka, yan yan 
yürür, gezinir, uzun mesafe veya k?sa mesafe yürüyebilir, 
engeller aras?nda yürüyebilir, e?imli, muntazam olmayan 
vb. farkl? yüzeylerde yürüyebilir.
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d455 - d470

d460 Çocu?umun de?i?ik ortamlarda gezmesi

Çocu?um farkl? yerlere gidebilir. Bir evde veya binada bir 
odadan di?erine gidebilir veya evin d???nda bir yerde 
dola?abilir, sokakta yürür. Farkl? binalarda binan?n d???nda 
ve içinde dola?abilir.

d465 Çocu?umun yard?mc? araç sayesinde  dola?mas?

Çocu?um hareket etmesini kolayla?t?racak özel araçlar 
kullanarak veya ba?ka yollar bularak bir yerden bir yere 
gidebilir. Paten, kaykay, kayak veya yüzme aletleri 
kullanarak hareket etmek veya tekerlikli sandalye veya 
yürüteç kullanmak gibi. 

d470 Çocu?umun ta??t arac? kullan?m?

Çocu?um  bir ta??tta "yolcu" olarak bir yerden bir yere 
gidebilir. Bir bebek arabas? veya arabada, otobüste, 
gemide, uçakta, kay?kta, metroda vb. yolculuk edebilir. 
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d455 Çocu?umun yürüme d???nda hareketi

Çocu?um yürüme d???nda ba?ka ?ekillerde de vücudunun 
tümünü bir yerden ba?ka yere götürebilir, yürüme d???nda 
hareket edebilir. Örne?in, t?rman?r, emekler, ko?ar,atlar, 
z?plar, yüzer.
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d475 - d480

d480 Çocu?umun hayvana binmesi

Çocu?um bir hayvan?n s?rt?nda yolculuk yapabilir. Ata, 
öküze, deveye veya file binerek gidebilir.
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d475 Çocu?umun ta??t sürmesi

Çocu?um bir ta??t? kullanarak bir yerden bir yere gidebilir. 
Mesela, bisiklet, üç tekerlikli bisiklet, kay?k gibi insan gücü 
ile çal??an araçlar? veya araba, uçak gibi motorlu araçlar 
ya da at arabas? gibi hayvan gücü ile çal??an ta??tlar? 
sürebilir.
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d5 - d530

d5 Çocu?umun kendine bakmas?

Bu bölüm çocu?umun kendi vücudunun bak?m?n? yapmas? 
(y?kanmas?, kurulanmas?, vücut bak?m?n? yapmas? vb), 
giyinmesi,  yeme-içme ve kendi sa?l???na özen göstermesi 
ile ilgilidir.

d510 Çocu?umun y?kanmas?

Çocu?um banyo yapabilir. Banyo yaparken su, sabun, 
?ampuan, lif  gibi  ?eyler kullanarak vücudunu ve vücut 
k?s?mlar?n? y?kayabilir, sonras?nda bir havlu ile kurulanabilir.

d520 Çocu?umun vücut bölümlerinin bak?m?

Çocu?um y?kand?ktan sonra cilt, yüz, di?, kafa derisi, 
t?rnaklar ve genital organlar gibi vücut k?s?mlar?na bak?m 
yapabilir. Krem sürebilir, burnunu temizleyebilir, di?lerini 
f?rçalayabilir, t?rnaklar?n? kesebilir veya benzer ba?ka 
herhangi bir ?ey yapabilir.

d530 Çocu?umun tuvaletini yapmas?

Çocu?um, idrar yapma ve d??k?lama sürecini planlayabilir. 
Yani ihtiyac? oldu?unu anlar, uygun yeri bulur, uygun 
pozisyonu bilir, öncesinde ve sonras?nda k?yafetlerini 
ayarlar ve sonras?nda temizli?ini yapar. Adet dönemi için 
planlama ve bak?m yapabilir. Yani dönemini tahmin eder, 
uygun malzemeleri yan?nda ta??r, uygun ?ekilde kullan?r ve 
temizli?ini yapar.
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d540 - d570

d540 Çocu?umun giyinmesi

Çocu?um havaya ve bulunaca?? ortama uygun olarak 
k?yafet ve ayakkab? giyebilir. Mesela okula gidece?i zaman 
forma, uyuyaca?? zaman pijama giyer. Giysi ve 
ayakkab?lar?n? do?ru s?ra ve ?ekilde giyip ç?karabilir. 
Giysilerini giydikten sonra düzeltebilir. 

d550 Çocu?umun yemesi

Çocu?um ac?kt???nda söyler.Çocu?um haz?rlanan 
yiyecekleri a?z?na götürebilir ve uygun ?ekilde yiyebilir. 
Yiyecekleri  kesebilir veya parçalara ay?rabilir, ?i?eleri  ve 
konserveleri açabilir, çatal, b?çak, ka??k kullanabilir. 

d560 Çocu?umun içmesi

Çocu?um susad???nda söyler. Bir içecek alabilir, a?z?na 
götürebilir ve uygun bir ?ekilde içebilir. ?çmek için s?v?lar? 
bir barda?a dökebilir. ? i?eleri açabilir, pipetle veya 
musluktan  içebilir. Bebe?im ac?kt???n? ve doydu?unu 
gösteren uygun davran??lar? sergiler, memeden veya 
biberondan beslenebilir.

d570 Çocu?umun sa?l???na dikkat etmesi

Çocu?um fiziksel ve zihinsel sa?l???n?n ve fiziksel olarak 
rahat oldu?u durumlar?n ya??na uygun bir ?ekilde 
fark?ndad?r.  Kendini hava durumuna göre s?cak veya serin 
tutabilir. Gerekli durumlarda sa?l??? ile ilgili öneri almay?, 
kimden bu yard?m? alaca??n?, ilaç kullan?m? gibi verilen 
önerileri yönetmeyi bilir. Sa?l???na zarar veren olaylardan 
kaç?n?r. Cinsel olarak aktif ise; güvenli ili?ki yöntemlerini 
bilir. Sa?l??? ile ilgili kontrollerini takip edebilir. Mesela, 
bedenini rahat bir pozisyonda tutar, kendi ?s?s?n? korumay? 
bilir, ????? kendine göre ayarlayabilir, sa?l??? ile ilgili 
uzmanlara dan???r, beslenmesine ve egzersizine dikkat 
eder, bir diyet uygulayabilir, düzenli sa?l?k muaynesi olur 
gibi.
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d571
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d571 Çocu?umun kendini korumas?

Çocu?um yaralanma veya ac? çekebilece?i tehlikeli 
olaylardan kendini korur. Örne?in, yang?n veya trafikte 
riskli bir davran?? gibi.
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d6 - d620

d6 Çocu?umun ev ya?am?

Bu bölüm ev ya?am? ile ilgilidir. Örne?in bu, günlük 
ya?am için gerekli yiyecek, giysi veya ba?ka ?eyler almak 
olabilir. Bu ayn? zamanda ki?isel bak?m? ve evdeki di?er 
nesnelerin bak?m? için de geçerlidir (örne?in kendi 
oyuncaklar?na dikkat etmek gibi). Ancak bu, ba?kalar?na 
yard?m etmek anlam?na da gelir. Bu bölümdeki baz? 
aç?klamalar çok küçük çocuklar için her zaman anlaml? 
olmayabilir.

d610 Çocu?umun ya?ayaca?? alan? sa?lamas?

Çocu?um ya??na uygun olarak kendisine ya?am alan? 
olu?turabilir. Örne?in, odas?nda düzenlemeler yapar, 
evde ortak bir alanda kendisine çal??ma veya oyun yeri 
düzenleyebilir...

d620 Çocu?umun al??veri? yapmas?

Çocu?um ya??na uygun olarak al??veri? yapabilir veya 
günlük ihtiyaç duyulan ?eyleri sat?n alabilir, seçebilir, 
ta??yabilir, depolayabilir. Bu, yiyecekleri, içecekleri, 
giysileri, temizlik malzemelerini, yak?t? (yakacak odun 
gibi), ev e?yalar?n?, tencere tavalar? veya oyun 
malzemelerini içerebilir. 
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d630 - d660

d630 Çocu?umun yemek haz?rlamas?

Çocu?um ya??na uygun basit veya zor yemekleri 
haz?rlayabilir, pi?irip, servis edebilir veya bir ba?kas?n?n 
sorumlulu?unda yemek yapmaya yard?m edebilir.  
Çocu?um, bir yemek için gereken malzemeleri 
haz?rlayabilir, yemek haz?rl??? planlayabilir. Örne?in, 
tereya?l? ekmek haz?rlamak, yumurta ha?lamak, sandviç 
haz?rlamak, ekmek ve tereya??n? buzdolab?ndan al?p 
b?ça?? ve taba?? haz?rlamak gibi ?eyler yapabilir. 

d640 Çocu?umun ev i?i yapmas?

Çocu?um ya??na uygun olarak ev temizli?ine yard?m 
edebilir veya bir evi temizleyebilir. Mesela odas?n? temizler, 
çoraplar?n? y?kar, yiyecekleri buzdolab?na yerle?tirir, 
çöplerin atar, kirli çama??rlar? toplar, makinaya atar, 
süpürür, f?rça, paspas ve elektrikli süpürge kullanarak 
temizlik yapar.

d650 Çocu?umun e?yalar?na bak?m?

Çocu?um ya??na uygun olarak  ev ve içindekiler, giysiler, 
ta??tlar, araç ve aletler de dahil olmak üzere, ev e?yalar? ve 
di?er e?yalar? korur, bak?m ve onar?m?n? yapar. Mesela, 
evdeki çiçekleri sular, evcil hayvanlar?n bak?m?n? yapar, ve 
hayvanlar?n? bak?ml? tutar. Oyunca??yla dikkatle oynar 
veya k?yafetlerini temiz tutar. Bozulan oyunca??n? tamir 
eder, protezinin bak?m?n? yapar, müzik sistemini onar?r, 
odas?n? boyar gibi.

d660 Çocu?umun ba?kalar?na yard?mc? olmas? hakk?nda

Çocu?um ya??na göre di?er aile üyelerine yard?mc? olur. 
Örne?in evdeki di?er ki?ilerin iyili?ini önemser veya yard?m 
eder. Mesela karde?ine yemek yedirir, kitap okur, 
babaannesinin aya?a kalkmas?na yard?m eder gibi.
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d7 - d730

d7 Çocu?umun ki?iler aras? genel etkile?imi

Bu bölüm çocu?umun tan?d?k, aile üyesi, yabanc?, sevgili 
gibi farkl? insanlarla kurdu?u kar??l?kl? ili?kiler ve bu 
ili?kilerle nas?l ba?a ç?kt??? hakk?ndad?r.

d710 Çocu?umun ki?ilerle temel etkile?imi

Çocu?um ba?kalar?yla ileti?im kurabilir. Konu?urken 
kar??s?ndakine gerekli sayg?y?  ve takdiri gösterebilir (ya?l? 
insanlara sayg?, küçüklere ?efkat, ya??tlar? ile olumlu 
ili?kiler). Ba?kalar?n?n  duygular?n? do?ru olarak anlar ve 
uygun tepkiler verir (a?layan birisine ilgi göstermek, destek 
vermek gibi) veya ili?kilerde sayg?, s?cakl?k ve ho?görü 
gösterebilir, imalar? anlar ve kar??l?k verir, fikir ayr?l?klar?nda 
uygun kar??l??? verir, ili?kiye ve ki?iye uygun fiziksel temas 
kurabilir ve tepki gösterebilir. Mesela tan?mad??? ki?ilerle 
temas?n? s?n?rlamas?, tan?d??? ki?lerle el s?k??mas? gibi.

d730 Çocu?umun yabanc?larla ili?ki kurmas?

Çocu?um yabanc?larla ileti?im kurabilir. Örne?in 
tan?mad??? birisine saati sorabilir, veya bir yer hakk?nda 
bilgi isteyebilir.

d720 Çocu?umun ki?ilerle karma??k etkile?imi

Çocu?um ba?kalar?yla ili?kileri sürdürebilir, onlarla 
konu?urken  duygular?n? veya davran??lar?n? kontrol 
edebilir. ?li?kiler kurabilir ve sonland?rabilir. (Mesela 
ö?retmenini de?i?tirebiliriz, ta??n?rsak arkada?lar?ndan 
ayr?labilir). Sosyal kurallara göre hareket eder 
(ba?kalar?yla oynayabilir, arkada?l?klar kurabilir, 
büyüklerine sayg?l? davran?r), sosyal kural ve statülere 
uygun ili?kiler kurabilir.
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d740 - d770

d740 Çocu?umun resmi ili?kileri

Çocu?um resmi bir ortamda insanlarla ileti?im kurabilir. 
Örne?in, okuldaki ö?retmenler, bir i?veren, hekim, terapist 
gibi herhangi bir hizmet ald??? ki?i ile ileti?im kurabilir.

d750 Çocu?umun resmi olmayan ili?kileri

Çocu?um oyun arkada?lar?, arkada?lar ya da s?n?f 
arkada?lar?, tan?d??? ancak yak?n arkada?? olmad??? ki?iler 
veya ortak bir alan? payla?t??? ki?iler ile ileti?im kurabilir ve 
sürdürebilir. Örne?in, ayn? okul, apartman, site veya 
mahalledeki çocuklarla konu?ur, oynar vb.

d760 Çocu?umun aile ili?kileri

Çocu?um  ebeveynler veya karde?ler, büyükanne ve 
büyükbabalar, koruyucu aile, üvey aile veya ikinci ku?ak 
kuzenler gibi yak?n ve uzak akrabalar?yla akrabal?k ili?kileri 
kurar ve sürdürebilir. Örne?in abla-a?abey ili?kisi kurabilir 
veya sürdürebilir.

d770 Çocu?umun özel ili?kileri

Çocu?um, özel duygular hissetti?i kar?? cinsten arkada?? 
ile ili?kiler kurabilir ve sürdürebilir.
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d8 - d820

d8 Çocu?umun temel ya?am alanlar?

Bu bölüm çocu?umun e?itim ve ö?retim ihtiyaçlar?, i?e ve 
ekonomik hayata kat?l?m?yla ilgili hareketleri ve görevleri 
hakk?ndad?r. Bu bölüm paras?n? idare etmeyi de kapsar.

d810 Çocu?umun okul/kurum d??? e?itimi

Çocu?um evde e?itim al?r veya okul d??? bir ortamda 
ö?renir. Mesela çocu?um aile üyelerinden sanat ile ilgili 
özel ders al?r gibi.

d816 Çocu?umun okul öncesi deneyimleri

Çocu?um gezi veya kutlamalar gibi okul öncesi etkinliklere 
kat?l?yor.

d815 Çocu?umun anaokulu e?itimi

Çocu?um okul öncesi e?itim kurumuna devam ediyor. 
Örne?in, anaokulu, anas?n?f?, kre?, gündüz bak?mevi.

d820 Çocu?umun okul e?itimi

Çocu?um okula gidiyor ve e?itim görüyor. Çocu?um 
okulda düzenli olarak derslere kat?l?r, di?er ö?rencilerle 
uyumludur, ö?retmenlerin talimatlar?n? dinler, ödevlerini 
yapar, s?navlara girer, s?n?flar?n? geçer. Özel gereksinimine 
ba?l? olarak çocuk EVOKUL sisteminden de yararlanabilir.
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d825 - d850

d825 Çocu?umun mesleki e?itimi

Çocu?um bir mesleki e?itimin tüm gerekli e?itimlerine 
kat?labilir ve mesleki becerisi için gerekli olan bilgileri, 
derslerde anlat?lanlar? ö?renebilir.

d830 Çocu?umun lise sonras? e?itimi

Çocu?um üniversiteler ve yüksekokul gibi sürekli e?itim ve 
ö?retim programlar?na kat?labilir. Diploma alabilmek için 
gerekeli olan ders içeriklerini ö?renir.

d835 Çocu?umun okul ya?am?

Çocu?um okuldaki sosyal kulüplere veya ö?renci birli?ine 
kat?l?r.

d840 Çocu?umun ç?rakl?k e?itimi

Çocu?um, ç?rakl?k e?itimi için gerekli tüm e?itimlere 
kat?labilir. Uygulamalarda, e?itimlerde veya ileri e?itimdeki 
ilgili görev ve ödevlerini yerine getirebilir.

d845 Çocu?umun i? arama, bulma ve ayr?lmas?

Çocu?um kendisine i? arayabilir,  bulabilir ve ona teklif 
edilen i?ler aras?ndan kendine uygun olan? seçebilir.  
Çal??t??? bir i?i sürdürebilir ve hatta bir i? ili?kisini uygun 
?ekilde bitirebilir.
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d850 Çocu?umun maa?l? çal??mas?

Çocu?um  tam zamanl? veya yar? zamanl? ücretli bir i?te 
çal??abilir, bir i? kurabilir,  serbest meslek sahibi bir ki?i 
olabilir. ?? arayabilir, yaln?z veya bir grupla birlikte i?teki  
görevleri yerine getirebilir, i?e zaman?nda gider. ??in tüm 
alanlar?na kat?labilir. Mesela di?er i?çileri denetleyebilir, 
denetlenebilir. 
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d855 - d880

d855 Çocu?umun maa?s?z çal??mas?

Çocu?um (ya?a göre) ücret almadan yar? zamanl? veya 
tam zamanl? i?lerde çal??abilir, i?in gerektirdi?i görevleri 
yapar.  Örne?in, gönüllü i?lerde veya hay?r kurumlar?nda 
çal??abilir.

d860 Çocu?umun basit parasal i?leri

Çocu?um (ya??na göre) paras?n? idare edebilir. Yiyecek 
sat?n almak gibi basit al??veri?lerde paray? do?ru 
kullanabilir, basit bir de?i? toku? (takas) yapabilir (mesela 
arkada??na kalemine kar??l?k silgisini verebilir gibi), mal ve 
hizmet de?i? toku?u yapabilir veya paras?n? biriktirebilir.

d865 Çocu?umun karma??k parasal i?leri

Çocu?um her zorlukta ve kapsaml? bir i?te yer alabilir, 
çal??abilir. Örne?in bir banka hesab?na sahip olmak, 
ticareti yapmak gibi.

d870 Çocu?umun parasal olarak kendine yetmesi

Çocu?um mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar?n? 
kar??layabilecek ekonomik kayna?a (para vb.) sahiptir, bu 
kaynaklar? idare edebilir. Bu kaynaklar kendisine ait olabilir 
veya kamu taraf?ndan sa?lan?yor olabilir (sosyal yard?m, 
maa? vb.).

d880 Çocu?umun oyuna kat?l?m?

Çocu?um ya??na uygun olarak tek ba??na veya ba?kalar? 
ile birlikte oyuncaklar? ile oynar, oyunlara kat?l?r veya 
oyunlar? izler, bunlar? uzun süre devam ettirir. Örne?in, tek 
ba??na oynayabilir, oynayanlar? izleyebilir, bir arkada?? ile 
yan yana oynayabilir veya arkada?? ile ortak oyun kurup 
oynayabilir.
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d9 - d930

d9 Çocu?umun toplum hayat?, sosyal hayat ve 
vatanda?l???

Bu bölüm çocu?umun aile d???ndaki toplum ya?am?na 
kat?l?m? hakk?ndad?r. Bunlar, oyun ve spor aktivitelerini, 
kültürel etkinlikler gibi sosyal ya?am  veya seçimlere 
kat?lmak gibi vatanda?l?kla ilgili alanlar? içerir.

d910 Çocu?umun toplum hayat?

Çocu?um (ya??na göre) toplumdaki sosyal ya?am?n?n tüm 
k?s?mlar?na kat?l?yor. Örne?in, spor kulüplerine, sosyal 
kulüplere, meslek birliklerine, derneklere, evlilik ve cenaze 
törenleri gibi törenlere kat?l?yor, oyun alan?, park, kafe gibi 
toplumsal hayata kat?ld??? alanlarda bulunuyor.

d920 Çocu?umun e?lence ve serbest zaman?

Çocu?um her türlü oyuna, serbest zaman etkinliklerine, 
e?lenceli ortamlara, müsabakalara kat?l?r, hobilerle u?ra??r, 
seyahat eder, arkada? veya akrabalar ile bulu?ur. Örne?in 
spor kar??la?malar?, sinema, tiyatro, konser, müze, sergi 
ziyareti vb. etkinliklerde yer al?r. Kendisi için kitap okur, 
müzik aleti çalabilir.

d930 Çocu?umun dini ve manevi yönü

Çocu?um dini veya manevi olaylara kat?labilir. Bununla 
ilgili kurulu?lara veya gruplara dahil olabilir. Örne?in, 
çocu?um bir camide, tap?nakta veya kilisede dini törenlere 
kat?l?r.
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d940 - d950

d940 Çocu?umun insan haklar?ndan yararlanmas?

Çocu?um, insan, çocuk veya engelli bir birey olarak 
uluslararas? haklardan yararlan?r.

d950 Çocu?umun politik ya?am? ve vatanda?l???

Çocu?um topluma, politik ve devlet hayat?na yeterince 
kat?l?yor. Bir vatanda? olarak bir yasal statüye ve ilgili 
haklara sahiptir. Örne?in seçme  ve seçilme hakk?n? 
kullanabilir, di?er ki?ilerin sahip oldu?u tüm haklardan 
yararlanabilir, bir nüfus cüzdan? vard?r.
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e Çocu?umu etkileyen 
çevresel etkiler

e1 Çocu?umun çevresindeki 
ürünler, ekipmanlar ve teknik 
yard?mlar

e2 Çocu?umun çevre 
ko?ullar?

e3 Çocu?umun çevresindeki 
insanlardan veya 
hayvanlardan ald???  deste?in 
miktar?

e4 Çocu?uma kar?? tutumlar

e5 Kamu, özel vb. taraf?ndan 
sa?lanan hizmetler, 
yap?land?r?lm?? programlar ve 
hükümet taraf?ndan bunlar?n 
organizasyonu, denetlenmesi 
ve izlenmesi için kurulan 
sistemler ile kanuni ve di?er 
düzenlemeler
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77

Çocu?umu etkileyen çevresel etkiler

Bu bölüm çocu?umun çevresini tan?mlamama yard?mc? 
olur.

e

Çocu?umun çevresindeki ürünler, ekipmanlar ve 
teknik yard?mlar

Bu bölümde çocu?umun çevresinde bulunan onun 
engellili?ini önleyen, telafi eden, hafifleten, etkisini yok 
eden, onun kat?l?m?n? artt?rmak üzere özel olarak 
tasarlanm?? veya uyarlanm?? herhangi bir ürün (yiyecek ve 
ilaçlar gibi), ekipmanlar  (korkuluk, yürüteç gibi), ayg?tlar 
veya teknolojiler tan?mlanmaktad?r.

e1

Çocu?umun besinleri ve ilaçlar?

Çocu?umun kullan?m? için yeterli miktarda yiyecek, ilaç, 
vitamin veya destekleyici besinler  vard?r.  

e110

Çocu?umun günlük ya?amda kulland??? ürünler ve 
teknolojiler

Çocu?umun günlük etkinliklerinde kulland???, herhangi bir 
uyarlama yap?lmam??, özellikle tasarlanmam?? günlük 
olarak kulland??? yeteri kadar e?yas? veya günlük 
etkinliklerinde yard?mc? olarak tasarlanm??, uyarlanm??  
günlük olarak kulland??? yeteri kadar e?yas? vard?r. Örne?in 
uyarlanmam?? giysi,  mobilya, temizlik ürünleri  veya protez 
ve ortez aletleri veya ev içi ya?am? kolayla?t?ran uzaktan 
kumanda sistemleri, sesle kontrol sistemleri, zamanlama 
dü?meleri, küp, top, küçük nesne gibi oyuncaklar veya 
uyarlanm?? oyun park? araç-gereçleri gibi oyun oynamaya 
yard?mc? özel olarak tasarlanm?? oyuncaklar? vard?r.

e115

Çocu?umun  ev içinde ve d???nda hareketini 
sa?layacak araçlar ve teknolojiler

Çocu?umun ya?ad??? yerde, binalar?n içinde ve d???nda 
hareket etmesine yard?mc? olan ekipman, ürünler ve 
teknolojiler var. Örne?in, tekerlekli sandalye, yürüteç, 
koltuk de?ne?i, özel donan?ml? araba, üç tekerlekli bisiklet  
veya ortez olabilir.

e120
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e125 - e140

78

Çocu?umun ileti?im kurmas?na yard?mc? olacak araçlar

Çocu?um, ya?ad??? ortamda ileti?imi için gerekli destek 
ürünler ve teknoloji bulunmaktad?r. Örne?in; optik ve i?itsel 
aletler, ses kay?t cihazlar? ve al?c?lar, televizyon ve video 
cihazlar?, telefon cihaz?, ses nakil sistemleri ve yüz yüze 
ileti?im?cihazlar? özel görme cihazlar?, elektro-optik 
cihazlar, özel yaz?c?lar, çizim veya el yaz?s? cihazlar?, sinyal 
sistemleri ve özel yaz?l?m ve donan?m bilgisayarlar, kulak 
içi cihazlar, i?itme cihazlar?, FM çal??t?r?c?lar?, ses protezleri, 
ileti?im tahtalar?, gözlük ve kontakt lensler.

e125

Çocu?umun e?itimi için materyaller ve teknolojiler 

Çocu?um herhangi bir düzeyde bilgi,  beceri kazanmak için 
uyarlama yap?lmam?? ürün, yöntem, metot ve teknolojilere 
veya uyarlanm?? ya da özel olarak tasarlanm?? ürün, 
yöntem, metot ve teknolojilere sahiptir. Örne?in, kitaplar, 
kitapç?klar, e?itici oyuncaklar, bilgisayar, tablet gibi ürünler 
ve bu ürünleri kullanmak için yaz?l?mlar, mobil uygulamalar 
gibi ?eyler.

e130

Çocu?umun i? hayat? için araç gereç ve teknolojiler

Çocu?um çal??ma hayat? içerisinde i?ini yapmas?n? 
sa?layan uyarlanm?? veya uyarlanmam?? araç, alet ve 
teknolojilere sahiptir. Mesela, ayarlanabilir masa sandalye, 
uzaktan kumanda sistemleri, ses sistemleri gibi.

e135

Çocu?umun kültür, spor ve e?lence hayat? için araç  
gereç ve teknolojiler

Çocu?um  kültürel etkinliklere, e?lence ve spor 
aktivitelerine kat?lmas?na yard?mc? olacak uyarlanmam?? 
ürünlere, araç ve gereçlere, teknolojilere veya bunlar?n 
uyarlanm?? ya da özel olarak tasarlanm?? olanlar?na 
sahiptir. Örne?in, spor yapmas? için özel bir tekerlekli 
sandalye, oynayabilmesi için içinde zil olan bir top gibi.

e140
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e145 - e155

Çocu?umun kamu binalar?n? kullanabilmesi için kamu 
binalar?n?n yap?m, tasar?m ve teknoloji aç?s?ndan 
uygunlu?u

Çocu?umun ya?ad??? çevredeki kamu binalar? herkesin 
ula?abilece?i ?ekilde in?a edilmi?tir. Yani çocu?um binaya 
rahatl?kla girip ç?kabilir, kap?lar? açabilir, bina içinde yolunu 
bulabilir, güvenli bir ?ekilde binada dola?abilir. Örne?in, 
ak?ll? asansörler, elektrikli kap?lar veya braille tabelalar?, 
uygun zemin düzenlemeleri, rampalar, ses sistemi, 
ula??labilir dan??ma masalar?, uygun geni?likte kap? ve 
koridorlar vard?r.

e150

Çocu?umun ev olarak yap?lm?? binalar? kullanabilmesi 
için bu binalar?n yap?m, tasar?m ve teknoloji aç?s?ndan 
uygunlu?u

Çocu?umun ya?ad??? ev ve apartman onun ihtiyaçlar?na 
göre tasarland? ve gerekli düzenlemeler yap?ld?. Örne?in, 
apartmana girip ç?kabilmesini sa?layacak düzenlemeler 
var, bina içinde ve hemen d???nda yolunu bulmas?n? 
sa?layacak, evde ve bina içinde tehlikelerden korunmas?n? 
sa?layacak düzenlemeler var gibi. Mesela bina içi 
korkuluklar, tehlikeli maddelerin kilitli olarak tutuldu?u bir 
dolap, asansör, engelli tuvaleti, geni? koridorlar, kaymaz 
tabanlar, merdiven asansörü var.

e155

Çocu?umun dini ve manevi yönüne yönelik araç gereç 
ve teknolojiler

Çocu?umun ya?ad??? alanda dini vazifelerini yerine 
getirmek için gerekli teknolojilere, ürünlere, araç gereçlere 
veya bunlar?n uyarlanm?? ya da özel olarak tasarlanm?? 
olanlar?na sahiptir. Mesela görme engeli var ise braille dini 
kitaplara, seccadeye, ibadet yerlerinde tekerlekli sandalye 
ile ilgili özel düzenlemelere eri?ebilmektedir.

e145
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e160-e165

Çocu?umun çevresindeki mali, somut ve soyut 
de?erler

Çocu?um, ?u anda ve gelecekte ihtiyaçlar?n?n 
kar??lanabilece?i kadar para, alt?n gibi mali de?erlerin veya 
ev, arazi, giyecek, yiyecek , teknoloji gibi somut de?erlerin 
veya bunlar? sa?lamaya yetecek kültürel birikim ve bilgi 
birikimi gibi soyut de?erlerin oldu?u bir ortamda ya??yor.

e165

Çocu?umun çevresindeki alanlar? kullanabilmesi 

Ya?ad??? çevrede daha geni? alanlar (k?rsal alan, banliyö, 
kentler, parklar, ormanlar, yabani ya?am için koruma 
alt?nda olan yerler) çocu?umun serbestçe hareket etmesini 
sa?layan ürün ve teknolojilerle düzenlenmi?tir. Örne?in 
çocu?um eri?imine uygun tar?m alanlar?, patikalar vard?r. 
Karayollar? tabelalar?, kald?r?m ta?lar?, sokak 
ayd?nlatmalar?, park levhalar? uygun olarak düzenlenmi?tir.

e160
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e2-e225

Çocu?umun çevre ko?ullar?

Bu bölüm çocu?umun ya?ad??? çevrenin da?, ova, tepe 
gibi co?rafi özelliklerini, göller, barajlar gibi su 
kaynaklar?n?n özelliklerini, göçler gibi nüfus ile ilgili 
özelliklerini, o çevreye ait bitki örtüsünün ve hayvanlar?n 
özelliklerini, iklim özelliklerini, do?a olaylar?n?, havan?n 
niteli?ini, ses, ???k, gece/gündüz de?i?imi gibi özelliklerini 
ve ya?ayan insan topluluklar?n?n özelliklerini tarif eder. 

e2

Çocu?umun ya?ad??? co?rafya

Çocu?umun ya?ad??? yerin co?rafi özelliklerini tarif eder. 
Mesela çocu?um da?l?k bir bölgede veya su kaynaklar?n?n 
oldu?u  bir ortamda ya??yor. Bunlar?n çocu?uma etkisi 
destekliyici veya k?s?tlay?c? olabilir.

e210

Çocu?umun ya?ad??? co?rafyadaki nüfusun özellikleri

Çocu?umun ya?ad??? çevrede ya?ayan insanlar?n ve 
ya?am ko?ullar?n?n özelliklerini anlat?r. Bu ya?am ko?ullar? 
çocu?um için elveri?li veya engelleyici olabilir. Mesela göç 
sonucu çocu?umun ya?ad??? kentteki nüfus yap?s?n?n ve 
say?s?n?n de?i?mesi gibi.

e215

Çocu?um ya?ad??? co?rafyadaki bitki örtüsü ve 
hayvanlar

Çocu?umun ya?ad??? ortamda bulunan hayvanlar ve 
bitkiler ile ilgilidir. Örne?in çevredeki a?açlar, çiçekler, 
canl?lar, sarma??klar, vah?i hayvanlar, çiftlik hayvanlar?, 
sürüngenler, ku?lar, bal?klar vb. Bunlar çocu?um için faydal? 
veya engelleyici olabilir.

e220

Çocu?um ya?ad??? co?rafyadaki iklim ?artlar?

Çocu?umun ya?ad??? çevredeki hava durumu ile ilgilidir. 
Örne?in, s?cakl?k, so?ukluk, nem, hava bas?nc?, ya???, 
rüzgar ve mevsimsel de?i?iklikler. Bunlar çocu?um için 
faydal? veya engelleyici olabilir.

e225
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e230 - e245

Çocu?umun ya?ad??? co?rafyadaki do?a olaylar?

Çocu?um çevresinde ya?anan do?al olay veya afetlerden 
yeterince korunabilecek bir ortamdad?r. Örne?in, depremler 
ve ?iddetli hava ko?ullar? (kas?rgalar, ta?k?nlar, orman 
yang?nlar?, f?rt?nalar) durumunda çocu?umun özel 
durumuna göre düzenlemeler yap?lm??t?r. Bu tür ko?ullar 
çocu?um için elveri?li veya engelleyici olabilir.

e230

?nsanlar?n yol açt??? çocu?umun ya?ad??? co?rafyadaki 
olaylar

Çocu?umun ya?ad??? çevrede insanlar?n sebep oldu?u 
de?i?iklik ve bozuklar?n olmas?. Örne?in, insanlar?n 
ülkelerinden zorla ç?kar?lmas?, sosyal altyap? sistemlerinin, 
evlerin ve arazilerin bozulmas?, çevresel felaketler, kara, su 
ve hava kirlili?i (zehirli at?klar gibi).  Bu tür ko?ullar 
çocu?um için elveri?li veya engelleyici olabilir.

e235

Çocu?umun ya?ad??? çevredeki ?????n, ayd?nlatman?n 
özellikleri

Çocu?umun ya?ad??? çevrede güne? ?????na veya mum, 
gaz ya??, ate?, elektrik gibi suni ayd?nlatmaya sahip olmas? 
ile ilgilidir. Bu tür ko?ullar çocu?um için elveri?li veya 
engelleyici olabilir.

e240

Çocu?umun ya?ad??? co?rafyada zamanla ilgili 
de?i?iklikler

Do?al, düzenli veya öngörülebilir geçici zamansal 
de?i?iklikler Bu, çocu?umun hayat?n?n gündüz-gece 
de?i?iklikleri veya ay evresi gibi do?al, düzenli veya 
öngörülebilir geçici de?i?iklikler taraf?ndan belirlenip 
belirlenmedi?i anlam?na gelir. Bu tür ko?ullar çocu?um için 
elveri?li veya engelleyici olabilir.

e245

82
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e250 - e260

83

Çocu?umun çevresindeki ses kaynaklar?

Çocu?um ya?ad??? çevrede herhangi bir güçte, ses 
renginde veya tonda duyulan ya da duyulabilecek, çevre 
ile ilgili yararl? veya dikkat çeldirici bilgi sa?layabilen hangi 
seslere maruz kal?yor? Bunlar çocu?um için faydal? veya 
engelleyici olabilir. Örne?in, köpek havlamas?, ?sl?k, 
hayk?r??, v?z?lt?, ç?nlama, melodik ses, gürültü, yüksek ses, 
dü?ük ses gibi.

e250

Çocu?umun çevresinde olu?an titre?imler

Bu, çocu?umun düzenli veya düzensiz sars?nt?l? 
hareketlere, titremeye veya binalar? veya insanlar? sarsan 
bir ?eylere maruz kal?p kalmad??? anlam?na gelir. Örne?in 
bunlar uçaklardan, trenden, otoyoldan veya patlamalardan 
gelebilir (do?al afetlerle kar??t?r?lmamal?d?r). Bu ko?ullar 
çocu?um için elveri?li veya engelleyici olabilir.

e255

Çocu?umun çevresindeki havan?n kalitesi

Çocu?umun ya?ad??? ev, gitti?i okul ve kurumlar?n içindeki 
ve aç?k havadaki havan?n kalitesinin nas?l oldu?unu 
tan?mlamaktad?r (koku, duman, nem düzeyi gibi). Bu hava 
ko?ullar? çocu?um için elveri?li veya engelleyici olabilir.

e260
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e3 - e320

Çocu?umun çevresindeki insanlardan veya 
hayvanlardan ald???  deste?in miktar?

Bu bölümde çocu?uma destek sa?layan ki?i veya ki?ilerin 
tutumlar?na yer verilmemektedir.  Bu bölümde çocu?uma 
evde, i?yerinde, okulda, oyunlarda veya günlük etkinliklerin 
di?er alanlar?nda fiziksel veya duygusal destek, beslenme, 
korunma, yard?m ve ili?kiler sa?layan insanlar veya 
hayvanlar tan?mlanmaktad?r.

e3

Çocu?umun yak?n aile üyelerinden ald??? destek

Çocu?umun bak?m?n? destekleyen yak?n aile üyelerinin 
bulunup bulunmad??? ve ne kadar destek 
sa?layabilecekleri sorusuyla ilgilidir. Bu ki?iler; kar? koca, 
e?ler, ebeveyn, karde?ler, çocuklar, bakas?n?n çocu?unu 
büyütmü? ebeveyn, evlat edinmi? ebeveyn, büyükanne, 
büyük babalar. Bu ki?ilerin varl?klar? destekleyici olurken 
yokluklar? veya destek vermemeleri çocu?uma engel 
yaratabilir.

e310

Çocu?umun geni? aile üyelerinden ald??? destek

Çocu?umun bak?m?n? destekleyen geni? aile üyelerinin 
mevcut olup olmad??? ve ne kadar destek 
sa?layabilecekleri ile ilgilidir. Bunlar; teyzeler, halalar, 
amcalar, day?lar, k?z ve erkek ye?enlerdir.  Bu ki?ilerin 
varl?klar? destekleyici olurken yokluklar? veya destek 
vermemeleri çocu?uma engel yaratabilir.

e315

Çocu?umun arkada?lar?ndan destek

Çocu?umun güven ve kar??l?kl? deste?e dayal? ili?kilere, 
süreklili?i olan arkada?l?k ili?kilerine sahip olup olmad???n? 
ve bu arkada?lar?n?n ne kadar destek sa?layabileceklerini 
tan?mlamaktad?r. Bu ki?ilerin varl?klar? destekleyici olurken 
yokluklar? veya destek vermemeleri çocu?uma engel 
yaratabilir.

e320
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e325 - e340

Çocu?umun tan?d?klar, akranlar, i? arkada?lar?, 
kom?ular ve topluluk üyelerinden ald??? destek

Çocu?umun i?, okul, e?lence ortam? veya ya?am?n?n di?er 
alanlar?nda, tan?d?klara, akranlara, i? arkada?lar?na, 
kom?ulara ve ait oldu?u bir toplulu?un üyelerine sahip 
olup olmad??? ve bu ki?ilerden ne kadar destek alabildi?i 
ile ilgilidir. Bu ki?ilerin varl?klar? destekleyici olurken 
yokluklar? veya destek vermemeleri çocu?uma engel 
yaratabilir.

e325

Çocu?umun karar verme sorumlulu?una sahip, yetkili 
konumda bulunan ki?ilerden ald??? destek

Çocu?umun hayat?nda ö?retmen, i? veren, vasi, dini lider, 
denetleyici ki?i, e?itimci, uzman gibi yetkili konumlarda yer 
alan destek ki?ilerin olup olmad??? ve bu ki?ilerin ne kadar 
destek olabildi?i ile ilgilidir. Bu ki?ilerin varl?klar? 
destekleyici olurken yokluklar? veya destek vermemeleri 
çocu?uma engel yaratabilir.

e330

Çocu?umun, içinde bulundu?u toplulukta yönlendirici 
özelli?i olmayan, liderlik yapmayan, karar verme 
sorumlulu?unda olmayan ki?ilerden ald??? destek

Çocu?umun i? ortam?, okul ortam? veya di?er ortamlarda 
ö?renci, i?çi, çal??an vb. yetkili konumlarda yer almayan 
ki?ilere sahip olup olmad??? ve bu ki?ilerin ne kadar destek 
olabildi?i ile ilgilidir. Bu ki?ilerin varl?klar? destekleyici 
olurken yokluklar? veya destek vermemeleri çocu?uma 
engel yaratabilir.

e335

Çocu?umun bak?m ve yard?m elemanlar?ndan ald??? 
destek

Çocu?umun günlük etkinliklerini ve i?, okul ya da di?er 
ortamlardaki çal??malar?n? sürdürmesini desteklemek için 
gerek oldukça hizmet veren ki?ilerin olup olmad??? ve ne 
kadar destek verdikleri ile ilgilidir. Mesela bak?c?lar, gönüllü 
veya ücretli yard?mc?lar gibi.  Bu ki?ilerin varl?klar? 
destekleyici olurken yokluklar? veya destek vermemeleri 
çocu?uma engel yaratabilir.

e340



868686868686

Çocu?umun yabanc?lardan ald??? destek

Çocu?umun tan?mad??? alakas?z ki?iler ile bak?m?n? 
destekleyen yabanc? ki?ilerin (ö?retmenler, i? arkada?lar? 
veya bak?m veren insanlar olabilir) mevcut olup olmad??? 
ve ne kadar destek sa?layabilecekleri ile ilgilidir. Bu 
ki?ilerin varl?klar? destekleyici olurken yokluklar? veya 
destek vermemeleri çocu?uma engel yaratabilir.

e345

Çocu?umun evcil hayvanlardan ald??? destek

Çocu?umun bulundu?u ortamdaki evcil hayvanlar?n 
çocu?um için uygun olup olmad??? ve bu hayvanlar?n 
çocu?uma ne kadar destek sa?layabilecekleri ile ilgilidir. 
Bu hayvanlar fiziksel, duygusal veya psikolojik destek 
sa?layan ya da ki?isel hareket ve ta??ma için kullan?lan 
hayvanlar olabilirler. Bu evcil hayvanlar?n varl?klar? 
destekleyici olurken yokluklar? veya destek vermemeleri 
çocu?uma engel yaratabilir.

e350

Çocu?umun doktorlardan ve sa?l?k personelinden 
ald??? destek

Çocu?umun çevremizdeki doktorlar veya di?er sa?l?k 
personelinden uygun olan destek, hizmet ve bak?m? al?p 
almad??? sorusuyla ilgilidir. Bu ki?ilerin varl?klar? 
destekleyici olurken yokluklar? veya destek vermemeleri 
çocu?uma engel yaratabilir.

e355

Çocu?umun sa?l?k sistemi d???nda kalan di?er 
uzmanlardan ald??? destek

Çocu?umun çevresinde sa?l?k sistemi d???nda destek 
veren çal??anlar?n bulunup bulunmamas? ile ilgilidir. Bunlar, 
sosyal hizmet uzmanlar?, hukukçular, ö?retmenler, 
mimarlar ve tasar?mc?lar olabilir. Bu ki?ilerin varl?klar? 
destekleyici olurken yokluklar? veya destek vermemeleri 
çocu?uma engel yaratabilir.

e360

e345 - e360
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e4 - e420

Çocu?uma kar?? tutumlar

Bu bölüm, örf ve adetler, ideolojiler, de?erler, normlar, 
gerçek olaylarla ilgili inançlar ve dini inan??lar?n 
gözlenebilir sonuçlar? olan tutumlarla ilgilidir. Çocu?umun 
çevresindeki ki?ilerin tutumlar?n?n onu desteklemesi veya 
engellemesi ile ilgili bilgi verir.

e4

Yak?n aile üyelerinin çocu?uma kar?? tutumlar?

Yak?n aile üyelerinin çocu?uma kar?? tutum, fikir ve 
inançlar? ile ilgilidir. Bu ki?iler; kar? koca, e?ler, ebeveyn, 
karde?ler, çocuklar, ba?kas?n?n çocu?unu büyütmü? 
ebeveyn, evlat edinmi? ebeveyn, büyük anne, büyük 
babalard?r. Bu tutum, fikir ve inançlar?n (endi?eler, 
duygular, arzular, beklentiler vb.) çocu?um üzerinde yararl? 
veya zararl? etkileri olabilir. Bu ki?ilerin fikir ve inançlar?, 
genellikle çocu?uma kar?? davran??lar?n? etkiler. 

e410

Geni? aile üyelerinin çocu?uma kar?? tutumlar?

Geni? aile üyelerinin çocu?uma kar?? tutum, fikir ve 
inançlar? ile ilgilidir. Bu ki?iler; teyzeler, halalar, amcalar, 
day?lar, k?z ve erkek ye?enlerdir.  Bu tutum, fikir ve 
inançlar?n (endi?eler, duygular, arzular, beklentiler vb.) 
çocu?um üzerinde yararl? veya zararl? etkileri olabilir. Bu 
ki?ilerin fikir ve inançlar?, genellikle çocu?uma kar?? 
davran??lar?n? etkiler.

e415

Arkada?lar?n?n çocu?uma kar?? tutumlar?

Arkada?lar?n?n  çocu?uma kar?? tutum, fikir ve inançlar? ile 
ilgilidir.  Bu tutum, fikir ve inançlar (endi?eler, duygular, 
arzular, beklentiler vb.) çocu?um üzerinde yararl? veya 
zararl? etkileri olabilir. Bu ki?ilerin fikir ve inançlar?, 
genellikle çocu?uma kar?? davran??lar?n? etkiler.

e420
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e425 - e435

Tan?d?klar, akranlar, i? arkada?lar?, kom?ular ve 
topluluk üyelerinin çocu?uma kar?? tutumlar?

??, okul, e?lence ortam? veya ya?am?n di?er alanlar?ndaki 
tan?d?klar?n?n, akranlar?n?n, i? arkada?lar?n?n, kom?ular?n?n 
ve ait oldu?u bir toplulu?un üyelerinin çocu?uma kar?? ve 
onu etkileyen sosyal, politik, ekonomik vb. durumlarla ilgili 
tutumlar?, fikir ve inançlar? ile ilgilidir. Bu tutum, fikir ve 
inançlar (endi?eler, duygular, arzular, beklentiler vb.) 
çocu?um üzerinde yararl? veya zararl? etkileri olabilir. Bu 
ki?ilerin fikir ve inançlar?, genellikle çocu?uma kar?? 
davran??lar?n? etkiler.

e425

Karar verme sorumlulu?una sahip, yetkili konumda 
bulunan ki?ilerin çocu?uma kar?? tutumlar?

Ö?retmen, i? veren, vasi, dini lider, denetleyici ki?i, 
e?itimci, uzman gibi çocu?umun çevresinde yetkili 
konumlarda yer alan ki?ilerin çocu?uma kar?? ve onu 
etkileyen sosyal, politik, ekonomik vb. durumlarla ilgili 
tutumlar?, fikir ve inançlar? ile ilgilidir. Bu tutum, fikir ve 
inançlar (endi?eler, duygular, arzular, beklentiler vb.) 
çocu?um üzerinde yararl? veya zararl? etkileri olabilir. Bu 
ki?ilerin fikir ve inançlar?, genellikle çocu?uma kar?? 
davran??lar?n? etkiler.

e430

Bulundu?u toplulukta yönlendirici özelli?i olmayan, 
liderlik yapmayan, karar verme sorumlulu?unda 
olmayan ki?ilerin çocu?uma kar?? tutumlar?

Çocu?umun i? ortam?, okul ortam? veya di?er ortamlarda 
ö?renci, i?çi, çal??an vb. yetkili konumlarda yer almayan 
ki?ilerin çocu?uma kar?? ve onu etkileyen sosyal, politik, 
ekonomik vb. durumlarla ilgili tutumlar?, fikir ve inançlar? ile 
ilgilidir. Bu tutumlar?n, fikir ve inançlar?n (endi?eler, 
duygular, arzular, beklentiler vb.) çocu?um üzerinde yararl? 
veya zararl? etkileri olabilir. Bu ki?ilerin fikir ve inançlar?, 
genellikle çocu?uma kar?? davran??lar?n? etkiler.

e435
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Çocu?umun bak?m ve yard?m elemanlar?n?n ona kar?? 
tutumlar?

Çocu?umun günlük etkinliklerini ve i?, okul ya da di?er 
ortamlardaki çal??malar?n? sürdürmesini desteklemek için 
gerek oldukça hizmet veren ki?ilerin çocu?uma kar?? ve 
onu etkileyen sosyal, politik, ekonomik vb. durumlarla ilgili 
tutumlar?, fikir ve inançlar? ile ilgilidir. Bu tutumlar?n, fikir ve 
inançlar?n (endi?eler, duygular, arzular, beklentiler vb.) 
çocu?um üzerinde yararl? veya zararl? etkileri olabilir. Bu 
ki?ilerin fikir ve inançlar?, genellikle çocu?uma kar?? 
davran??lar?n? etkiler.

e440

e440 - e450

Yabanc?lar?n çocu?uma kar?? tutumlar?

Yabanc?lar?n çocu?uma kar?? ve onu etkileyen sosyal, 
politik, ekonomik vb. durumlarla ilgili tutumlar?, fikir ve 
inançlar? ile ilgilidir.  Bu tutum, fikir ve inançlar (endi?eler, 
duygular, arzular, beklentiler vb.) çocu?um üzerinde yararl? 
veya zararl? etkileri olabilir. Bu ki?ilerin fikir ve inançlar?, 
genellikle çocu?uma kar?? davran??lar?n? etkiler.

e445

Sa?l?kla ilgili uzmanlar?n çocu?uma kar?? tutumlar?

Hekimlerin, hem?irelerin, terapistlerin, psikologlar veya 
di?er sa?l?k profesyonellerinin çocu?uma kar?? ve onu 
etkileyen sosyal, politik, ekonomik vb. durumlarla ilgili 
tutumlar?, fikir ve inançlar? ile ilgilidir.  Bu tutum, fikir ve 
inançlar (endi?eler, duygular, arzular, beklentiler vb.) 
çocu?um üzerinde yararl? veya zararl? etkileri olabilir. Bu 
ki?ilerin fikir ve inançlar?, genellikle çocu?uma kar?? 
davran??lar?n? etkiler.

e450



909090909090

e455 - e465

Çocu?uma kar?? toplumsal tutum

Toplumun çocu?uma kar?? ve onu etkileyen sosyal, politik, 
ekonomik vb. durumlarla ilgili tutumlar?, fikir ve inançlar? ile 
ilgilidir.  Bu tutum, fikir ve inançlar (endi?eler, duygular, 
arzular, beklentiler vb.) çocu?um üzerinde yararl? veya 
zararl? etkileri olabilir. Bu ki?ilerin fikir ve inançlar?, 
genellikle çocu?uma kar?? davran??lar?n? etkiler.

e460

Toplumsal kurallar, uygulamalar ve dünya görü?ünün 
çocu?uma kar?? tutumlara etkisi

Örf ve adetlerin, toplumsal kurallar?n, ideolojilerin, ahlaki 
felsefelerin, ahlaki ve dini davran??la ilgili sosyal kurallar?n, 
geleneklerin, de?er sisteminin çocu?uma kar?? tutumlar?, 
fikir ve inançlar? ve onu etkileyen sosyal, politik, ekonomik 
vb. durumlarla ilgili tutumlar?, fikir ve inançlar? nas?l 
etkiledi?iyle ilgilidir. 

e465

Sa?l?kla ili?kili çal??an veya bunun d???nda kalan di?er 
uzmanlar?n çocu?uma kar?? tutumlar?

 Sa?l?kla ili?kili çal??an uzmanlar ile özel e?itimci, sosyal 
hizmet uzman? gibi sa?l?k alan? d???nda çal??an uzmanlar?n 
çocu?uma kar?? ve onu etkileyen sosyal, politik, ekonomik 
vb. durumlarla ilgili tutumlar?, fikir ve inançlar? ile ilgilidir.  
Bu tutum, fikir ve inançlar (endi?eler, duygular, arzular, 
beklentiler vb.) çocu?um üzerinde yararl? veya zararl? 
etkileri olabilir. Bu ki?ilerin fikir ve inançlar?, genellikle 
çocu?uma kar?? davran??lar?n? etkiler.

e455
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e5-e515

Kamu, özel vb. taraf?ndan sa?lanan hizmetler, 
yap?land?r?lm?? programlar ve hükumet taraf?ndan 
bunlar?n organizasyonu, denetlenmesi ve izlenmesi 
için kurulan sistemler ile kanuni ve di?er 
düzenlemeler

Bu bölüm kamu, özel vb. taraf?ndan sa?lanan hizmetleri, 
yap?land?r?lm?? programlar? ile hükumet taraf?ndan 
bunlar?n organizasyonu, denetlenmesi ve izlenmesi için 
kurulan sistemleri, sistemleri ve hizmetleri yöneten ve 
düzenleyen kanunlar?, yönetmelikleri, antla?malar?, 
standartlar? vb. di?er düzenlemeleri tan?mlamaktad?r.

e5

Tüketim ürünlerinin üretimine yönelik hizmet, sistem 
ve politikalar

Çocu?um ihtiyaç duydu?u yak?t, yiyecek, ilaç gibi ürünlerin 
üretilebildi?i bir ortamda ya?amaktad?r. Bu ürünlerin 
üretilebilmesi için kamu, özel sektör ve hükumet e?itim, 
teknoloji, ta??mac?l?k, ileti?im gibi gerekli hizmetleri 
sa?lamakta, uygun sistem ve politikalar? olu?turmaktad?r.  
Bunlar?n varl??? çocu?um için faydal? olabilir, eksiklikleri ise 
çocu?um için bir engel yaratabilir.

e510

Mimari ve yap?sal hizmetler, sistemler ve politikalar

Çocu?um kullan?m?na uygun bina ve yap?lar?n 
tasarland???, in?a edildi?i ve bak?m?n?n yap?ld??? bir 
ortamda ya?amaktad?r. Bunun için kamu, özel sektör ve 
hükumet gerekli hizmetleri sa?lamakta, uygun sistem ve 
politikalar? olu?turmaktad?r. Mesela konut in?aatlar? için 
tasar?m kurallar?, in?aat yasalar?, düzenlemeleri ve 
standartlar?, denetlemeler bulunmaktad?r. Bunlar?n varl??? 
çocu?um için faydal? olabilir eksiklikleri ise çocu?um için 
bir engel yaratabilir.

e515
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e520-e525

Kentte, kentlerin yak?n çevresindeki yerle?im 
yerlerinde (banliyö) ve k?rsal alanda kamu ve özel 
arazilerin planlanmas?, tasar?m?, geli?tirilmesi ve 
bak?m? için hizmetler, sistemler, politikalar

Çocu?umun ya?ad??? yer olan kentte, kentlerin yak?n 
çevresindeki yerle?im yerlerinde (banliyö) ve k?rsal alanda; 
e?lence yerleri, koruma alt?na al?nm?? yerler, parklar, 
ormanlar, sahil ?eritleri, aç?k alanda toplant? yerleri ve 
plazalar, pazarlar gibi ticaret yerlerinin ve amaçlanan 
kullan?mlara yönelik yaya ve ta??t yollar?n?n planlanmas?, 
yap?m? ve bak?m?n? hedefleyen hizmetler;  bunlar?n 
yap?lmas? için  idari kontrol ve denetleme sistemleri ve 
yerel, bölgesel ve ulusal planlama , tasar?m kurallar?, miras 
ve koruma politikalar?, ve çevre planlama politikalar? gibi 
bunlar? düzenleyen yasalar, yönetmelikler ve standartlar 
mevcuttur.  Bunlar?n varl??? çocu?um için faydal? olabilir 
eksiklikleri ise çocu?um için bir engel yaratabilir.

e520

Bar?nacak yer için hizmetler, sistemler ve politikalar

Çocu?um bar?nma ihtiyac?n? kar??lamaya yönelik  yap?lar?n 
ve bunlar?n bak?m?n?n yap?lmas? için kamu, özel sektör ve 
hükumet gerekli hizmetleri sa?lamakta, uygun sistem ve 
iskan politikalar?, yasal düzenlemeler gibi politikalar? 
olu?turmaktad?r.  Bunlar?n varl??? çocu?um için faydal? 
olabilir eksiklikleri ise çocu?um için bir engel yaratabilir.

e525
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e530 - e545

Kamu kurulu?lar? taraf?ndan üretilen hizmetler, 
sistemler ve politikalar

Çocu?umun ya?ad??? çevrede kamu kurulu?lar? taraf?ndan 
sa?lanan yakacak ve elektrik gibi temel enerji hizmetleri, 
sa?l?k hizmetleri, su hizmetleri ve acil bak?m, çöp toplama, 
toplu ta??ma gibi di?er temel hizmetler vard?r. Bu hizmetleri 
düzenleyen ve denetleyen sistemler  ve yasal 
düzenlemeler mevcuttur. Bu hizmetlerin varl??? çocu?um 
için faydal? olabilir bu hizmetlerdeki eksiklik ise çocu?um 
için bir engel olabilir.

e530

?leti?im hizmetleri, sistemleri ve politikalar?

Çocu?umun ya?ad??? çevrede bilgi al??veri?i yani ileti?im 
için gerekli hizmetler, sistemler ve politikalar vard?r. 
(Örne?in, internet, faks, telefon, cep telefonu hizmetleri, 
telekomünikasyon düzenlemeleri, ileti?im servislerinin 
eri?ilebilirli?i, gibi ). Bu hizmetlerin varl??? çocu?um için 
faydal? olabilir bu hizmetlerdeki eksiklik ise çocu?um için 
bir engel olabilir.

e535

Ta??mac?l?k hizmetleri, sistemleri ve politikalar?

Çocu?umun ya?ad??? çevrede kendisini ve e?yalar?n? 
ta??ma hizmetleri (örne?in tren, otobüs, uçak, taksi, toplu 
ta??ma), bu hizmetlerin nas?l ve kimler taraf?ndan 
sa?lanaca?? ile ilgili düzenlemeler de dahil olmak üzere 
kurulmu? sistemler ve uygulama kurallar? vard?r. Bu 
hizmetlerin varl??? çocu?um için faydal? olabilir bu 
hizmetlerdeki eksiklik ise çocu?um için bir engel olabilir.

e540

Ki?inin ve mülkünün korunmas?n? amaçlayan 
hizmetler, sistemler ve politikalar.

Çocu?umun ya?ad??? çevrede  polis, itfaiye, ambulans vb. 
hizmetler, sistemler ve bunlarla ilgili yasal düzenlemeler 
vard?r. Bu hizmetlerin varl??? çocu?um için faydal? olabilir 
bu hizmetlerdeki eksiklik ise çocu?um için bir engel olabilir.

e545
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Yasal hizmetler, hukuk sistemi ve politikalar 

Çocu?umun ya?ad??? ülkede kanunla tan?mlanm?? devlete 
yetki sa?layan programlar ve hizmetler, bu hizmetleri 
sunan kurum ve ki?iler ( arabuluculuk, mahkeme, noter 
vb.), adaletin yerine getirilmesini düzenleyen idari kontrol 
ve denetleme mekanizmalar? ve adaleti düzenleyen 
yasalar, yönetmelikler ve standartlar vard?r.  Bu hizmetlerin 
varl??? çocu?um için faydal? olabilir bu hizmetlerdeki 
eksiklik ise çocu?um için bir engel olabilir.

e550

Dernekler ve örgütsel hizmetler, sistemler ve 
politikalar

Çocu?umun ya?ad??? çevrede dernek ve vak?flar gibi sivil 
toplum kurulu?lar? taraf?ndan sa?lanan hizmetler, bunlar? 
denetleyen sistemler ve bu kurulu?lar?n kurulu? ve 
i?leyi?ini düzenleyen programlar vard?r. Bu hizmetlerin 
varl??? çocu?um için faydal? olabilir bu hizmetlerdeki 
eksiklik ise çocu?um için bir engel olabilir.

e555

e550 - e565

Medya hizmetleri, sistemleri ve politikalar?

Çocu?umun ya?ad??? çevrede radyo, televizyon, gazete ve 
internet üzerinden kitle ileti?iminin sa?lanmas? ve kullan?m? 
için hizmetler, ileti?imin içeri?ini, da??t?m?n?, yay?n?n?, 
ula??labilirli?ini ve yöntemlerini düzenleyen standartlar gibi 
sistemler ve politikalar var. Bu hizmetlerin varl??? çocu?um 
için faydal? olabilir bu hizmetlerdeki eksiklik ise çocu?um 
için bir engel olabilir.

e560

Ekonomik hizmetler, sistemler ve politikalar

Çocu?umun ya?ad??? çevredeki tüm mal ve hizmetlerin 
üretimini, da??t?m?n?, tüketimini ve kullan?m?n? sa?layan 
hizmetler; mal ve hizmetlerin üretimi, da??t?m?, tüketimi ve 
kullan?m?n? düzenleyen sistemler ve politikalar vard?r.   Bu 
hizmetler örne?in özel ticari sektör (anonim ?irketler, kar 
amaçl? özel giri?imciler gibi), kamu sektörü (kamuya ait 
ticari hizmetler, örne?in kooperatifler ve anonim ?irketler 
gibi), parasal organizasyonlar (bankalar ve sigorta 
hizmetleri gibi) taraf?ndan veriliyor olabilir. Bu hizmetlerin 
varl??? çocu?um için faydal? olabilir bu hizmetlerdeki 
eksiklik ise çocu?um için bir engel olabilir.

e565
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e570 - e580

Sosyal güvenlik hizmetleri, sistemleri ve politikalar?

Çocu?umun ya?ad??? çevrede ya?, yoksulluk, i?sizlik, 
sa?l?k durumu veya engellilik nedeniyle olu?turulan sosyal 
yard?m programlar?, sosyal sigorta programlar?, vergi 
indirimleri veya sa?l?k sigortalar?, engelli ve emekli maa?? 
düzenlenmesi gibi hizmetler, bunlar için kurulmu? tespit ve 
denetleme sistemleri, yasal düzenlemeler ve politikalar 
vard?r. Bu hizmetlerin varl??? çocu?um için faydal? olabilir 
bu hizmetlerdeki eksiklik ise çocu?um için bir engel olabilir.

e570

Kendine ve ba?kalar?na bak?m gibi alanlarda  destek 
sa?lamay? hedefleyen hizmetler, sistemler ve 
politikalar

Çocu?umun ya?ad??? yerde topluma daha fazla kat?l?m? 
sa?lamak için, ya?, yoksulluk, i?sizlik, sa?l?k durumu veya 
engellilik nedeniyle, al?? veri?, ev i?leri, ta??mac?l?k, 
kendine ve ba?kalar?na bak?m gibi alanlarda kamu 
yard?m?na ihtiyaç duyan ki?ilere destek sa?lamay? 
hedefleyen hizmetler, bunlar için gerekli sistemler ve 
politikalar vard?r.  Bu hizmetlerin varl??? çocu?um için 
faydal? olabilir bu hizmetlerdeki eksiklik ise çocu?um için 
bir engel olabilir.

e575

Sa?l?k hizmetleri, sistemleri ve politikalar?

Çocu?umun ya?ad??? yerde fiziksel, psikolojik ve sosyal 
aç?dan iyi olmas?na yönelik daha sa?l?kl? ya?am ve 
hastal?klar? önleme hizmetleri, temel bak?m, acil bak?m, 
rehabilitasyon ve uzun süreli bak?m hizmetleri, devletin 
ödedi?i ya da özel olarak paras? ödenen, toplum, ev, okul 
ve i?yerleri, özel ve genel hastaneler ve klinikler gibi 
yerlerde uygulanan, k?sa veya uzun süreli, düzenli 
aral?klarla tekrarlanan veya tek sefere mahsus hizmetler 
ve yerle?ik ya da yerle?ik olmayan bak?m hizmetleri gibi 
hizmetler, bunlar? düzenleyen ve denetleyen sistemler ve 
politikalar vard?r.  Bu hizmetlerin varl??? çocu?um için 
faydal? olabilir. Bir eksiklik de bir engel olabilir.

e580
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E?itim ve ö?retim hizmetleri, sistemleri ve politikalar? 

Çocu?umun ya?ad??? çevrede, çocu?umun e?itimine 
katk?da bulunan hizmetler,bunlar?n uygunlu?unu belirleyen 
standartlar?n ve politikalar?n uygulanmas?n? sa?layan 
kurullar, sistemler ve politikalar vard?r. Örne?in gündüz 
bak?m evleri kre?ler, okullar, özel dersler, kurslar, e?itim 
merkezleri, özel okullar, mesleki okullar, sürekli e?itim 
merkezleri, e?itimin her düzeyinde verilen hizmetler, özel 
e?itim hizmetleri ve her türlü e?itim programlar?, bilgi, 
ustal?k, mesleki veya sanatsal beceri kazand?ran e?itimler 
gibi hizmetler sa?lanmaktad?r. Bu hizmetlerin varl??? 
çocu?um için faydal? olabilir bu hizmetlerdeki eksiklik ise 
çocu?um için bir engel olabilir.

e585

e585 - e595

?? ve istihdam hizmetleri, sistemleri ve politikalar?

Çocu?umun ya?ad??? yerde i?siz veya farkl? bir i? arayan 
ki?ilere uygun i? bulmak veya zaten çal??makta olup terfi 
etmek isteyenlere destek sa?lamakla ilgili hizmetler, 
sistemler ve politikalar vard?r. Örne?in i? arama, i?e 
haz?rlama, i?e yerle?tirilme, mesleki takip, mesleki sa?l?k 
ve güvenlik hizmetleri, insan kaynaklar? ve personel 
yönetimi hizmetleri gibi hizmetler; istihdam olu?turma, i? 
güvenli?i, i? yasalar? gibi standartlar ve politikalar ile 
bunlar?n uygulanmas?n? sa?layan sistemler vard?r. Bu 
hizmetlerin varl??? çocu?um için faydal? olabilir. Bir eksiklik 
de bir engel olabilir.

e590

Politik hizmetler, sistemler ve politikalar

Çocu?umun ya?ad??? yerde seçim yap?lmas?n?, oy 
kullan?lmas?n? sa?layan hizmetler, yasama ve yürütme 
organlar? gibi ekonomik ve politik gücü düzenleyen 
sistemler ve anayasa gibi yetkileri ve sistemlerin i?leyi?ini 
düzenleyen  kanun ve politikalar vard?r. Bu hizmetlerin 
varl??? çocu?um için faydal? olabilir bu hizmetlerdeki 
eksiklik ise çocu?um için bir engel olabilir.

e595
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Di?er hizmetler, sistemler ve politikalar

Çocu?umun ya?ad??? çevrede, çocu?umun hizmet 
alabilece?i farkl? meslek gruplar?n?n birlikte çal??t??? erken 
müdahale merkezleri gibi, geli?im sorunlar? olan bebekler, 
çocuklar ve gençleri ile onlar?n ailelerini destekleyen 
kurumlar ve hizmetler vard?r. Bu hizmetlerin varl??? 
çocu?um için faydal? olabilir bu hizmetlerdeki eksiklik ise 
çocu?um için bir engel olabilir.

e598

e598
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Germany

4.  PROJE VE ORTAKLAR 

 "Okullarda Ortak Bir Dil Kullan?m?"  (ww.icf-school.eu) AB'nin Erasmus + program? 
taraf?ndan finanse edilen bir projedir. Proje, 01.09.2018 - 31.08.2021 tarihleri aras?nda, 
a?a??daki on bir ortak taraf?ndan yürütülmektedir.  
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Anne ve Babalar için ICF Rehberi  

???levsellik, Yeti Yitimi ve Sa?l???n Uluslararas? S?n?fland?rmas?", bir çocu?un, 
ergenin veya yeti?kinin durumunu tan?mlayan ve bununla bireyin kat?l?m? ve 
destek süreçleri ile ilgili sunulan önerileri düzenlemeyi sa?layan, küresel 
olarak kabul gören bir sistemdir. 

?Okullarda Ortak Bir Dil? (www.icf-school.eu) Erasmus + projesi kapsam?nda, 
ilk olarak ICF'nin (Dünya Sa?l?k Örgütü, 2001) teknik dilini günlük kullan?m 
(okul) diline dönü?türmeyi amaçlayan ?aile dostu versiyonu? yay?mlanm??t?r. 
Bu, ebeveynlerin ve velilerin yan? s?ra çocuklara ve ergenlere, "Aile Ekibi"nin 
bir parças? olarak sa?l?k durumlar?, engellilik durumlar?, kat?l?m hedefleri ve 
finansman planlama konular?nda profesyonellerle kar??l?kl? konu?ma f?rsat? 
verecektir. ICF ve ?u anda elinizde bulunan ?aile dostu versiyon? arac?l???yla, 
TÜM kat?l?mc?lar ortak bir dilde görü? al??veri?inde bulunabilir, çocuklar?n ve 
ergenlerin kat?l?m?n?n, sa?l?k problemlerinin tan?mlanmas? ve bunlar?n 
de?erlendirilmesi, ortak kat?l?m hedefleri geli?tirebilir ve hedeflenen destek 
önlemleri tan?mlayabilir. Tüm bunlar sa?l?k sorunu olan bir çocu?un veya 
ergenin de kat?l?m hedeflerini tan?mlamas?na ve destek tedbirleri 
alabilmesine, bunlar? de?erlendirmesine ve ayn? zamanda ifade etmesine 
olanak tan?r.  

Kitab?n giri? metni ("ICF Nedir?"), herkese ICF hakk?nda temel bir anlay?? 
kazand?rmak için "Kolay Okunur" bir ?ekilde tasarlanm??t?r. ICF kodlar?n?n ve 
listelerinin çevirisi uluslararas? bir ekip taraf?ndan yap?lm??t?r ve uzmanlar 
taraf?ndan bilimsel olarak gözden geçirilmi?tir. Böylece ilk kez, ebeveynlerin 
ve velilerin yan? s?ra çocuklar?n ve ergenlerin de ortak bir dil kullanarak  
uzmanlarla destekleri ve destek süreçlerini payla?abilmeleri ve ICF ekibinin 
bir parças? olarak süreci aktif bir kat?l?mla ?ekillendirmeye yard?mc? olmalar? 
mümkün olacakt?r. 

ISBN: 978-608-66287-1-0


	ICF-School TÃœRKISCH
	Cover
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100


