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Kaynaştırma eğitimi yol haritası
Kaynaştırma eğitimi konusunda okullara, 

ailelere yardımcı olabilecek bir kontrol listesi...
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Özel gereksinimli bireylerin eğitim müca-
delesi
Kaynaştırma eğitiminin amacı, çocuğu normal 
hale getirmek değil, onun ilgi ve yeteneklerini 
en iyi şekilde kullanmasını sağlamak, toplum 
içinde yasayabilmesini kolaylaştırmak.
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Otizm hakkında en sık karşılaşılan 7 mit
Otizm hakkındaki yetersiz bilgiler  ve belirsiz-
likler otizm hakkında mitlerin yayılmasına 
neden oluyor....
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Köylerde otizm neden daha az? 
Çocuk Nörolojisi Uzmanı ve “Bana Biraz Otizm-

den Bahset” kitabının yazarı Doç. Dr. Barış 
Ekici, ‘Benim köyden gelen otizmli hastam yok 

gibi bir şey. Ne kadar çok şehir hayatı varsa, 
anne-baba çalışıyorsa, bakıcı devreye giriyorsa 

otizm artıyor’ diyor.

16

Otizm nefesinizi iyi kullanmanız gereken 
uzun bir maraton koşusu

Prof. Dr. Bengi Semerci ile otizmi ve otizmin 
aile üzerindeki etkilerini konuştuk.
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“Köpek eğitimcisi değiliz, Pavlov ile hiç 
alakamız yok!” 
MS, BCBA, EI (ABA Uzmanı) Davranış Terapisi 
Uzmanı ve Algı Aba Terapi Merkezi süpervizö-
rü Nicky Nükte Altıkulaç,  Uygulamalı Davra-
nış Analizi’ni, uygulanırken dikkat edilmesi 
gerekenleri ve problemli davranışlarla baş 
etme yollarını anlattı. 

24

Problem davranışlarla başa çıkma yolların-
da ABA yaklaşımının kullanılması

Problem davranışlar neler ve bu davranışları 
değiştirme süreci nasıl olmalı? 
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“Bir engelliye yapılabilecek en kötü şey 
ona acımak” 
Astroterapist ve yazar HülyaNida Şahin ile 17 
yaşındaki kızı Zehra’yı ve annelik yolculuğun-
da yaşadıklarını konuştuk.
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HABER VE ETKİNLİKLER 
ÖÇED'in aylık çalışmalarından kesitler...
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KÜLTÜR SANAT
Kitap ve sinema haberleri...
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Kaynaştırma eğitimi nedir?
Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların, örgün ve yaygın 
eğitim kurumları içerisinde, yaşıtlarıyla birlikte aldıkları 
eğitime kaynaştırma eğitimi adı veriliyor. Her insanın 
olduğu gibi gelişimsel farklılıklar gösteren çocukların da 
sosyalleşmek, yaşıtlarıyla ilişki kurmak, sevilmek, değer 
görmek gibi ihtiyaçları var. Bu, onların en doğal hakkı 
olduğu kadar toplumun farkındalığının artması için de 
önemli bir süreç. Ancak ne yazık ki kaynaştırma eğitiminde 
ailelerin ve öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar halen 
devam ediyor. Bu yazıyı yazmamdaki amaç kaynaştırma 
eğitimi konusunda okullara, ailelere yardımcı olabilecek bir 
kontrol listesi (check list) oluşturmak.

Bir okuldaki kaynaştırma seminer paylaşımında öğretmen 
arkadaşların kendilerini yalnız hissettiklerine ve bu sorum-
luluğu almaya çok gönüllü olmadıklarına şahit oldum. 
Burada önemli olan konunun ailelere ve öğretmenlere iyi 
anlatılması, kaynaştırmadan sadece öğretmenin sorumlu 
olmadığının farkına varılması. Kaynaştırma yol haritası ile 
check list yaparak idare, aile, öğretmen işbirliğiyle güzel 
ilerlemeler sağlanabilir. 

Checklist’te neler olmalı?
. Okul yönetimleri tarafından tüm öğretmenlere kaynaştır-
ma eğitimi bilgi semineri verilmesi, 
. Okul yönetimleri tarafından "Özel çocuk kimdir?", "Farklı-
lıklara neden ve nasıl kucak açmalıyız" konularında tüm 
öğrenci ve velilere yönelik seminerler düzenlenmesi, 
Okul yönetimlerinin "BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Progra-

mı) nedir, nasıl hazırlanılmalı, özel çocuğun kaynaştırma 
mantığı ve topluma kazanımı" seminerlerini tüm öğret-
menlere vermesi,
. Rehber öğretmen ve aile arasında tanılama konusunda 
uzlaşı sağlanması, işbirliği içinde görüşmeler yapılması, 
işbirliğinin kabullenilmesi,
. Ailenin gölge abisi, ablası var mı? Yoksa sağlanacak sınıfta 
bulundurulacak mı?
. Çocuğun özel eğitim alması sağlandı mı?
. Çocuğun özel eğitim merkeziyle işbirliği sağlandı mı?
. Çocuk psikiyatri konsültasyonu aldı mı, ilaç kullanımı 
takip ediliyor mu?
. Çocuk nöroloji konsültasyonu aldı mı?
. Çocuk beslenme metabolizma konsültasyonu aldı mı?
. Çocuğun takvim yaşı, gelişim yaşı ayrıntılı testlerle rapor-
landı mı?
. Çocuk için BEP kurulu ne sıklıkta işbirliği içinde?

Tüm bunların komplike bir çalışma ile rehber öğretmen ve 
aile işbirliğinde takip edilmesi gerekir. Bu yazıyı okuyan 
bazı kişiler "Tüm bunlar nasıl yapılacak?" diye düşünebilir. 
Ama bilinmeli ki, normal kavramı değişiyor, özel çocukların 
sayısı gün geçtikçe artıyor. Ve  bu çocuklar herkesle aynı 
anda, aynı eğitimle ilerlemek zorundalar. Dolayısıyla 
kaynaştırmaya ayak diremeden, bu doğrultuda hareket 
eden okullar ve yöneticiler tecrübe kazanma konusunda bir 
adım öndeler. ÖÇED olarak biz bu konuda ücretsiz seminer-
ler vermekteyiz. Kaynaştırma için nasıl organize olunması 
gerektiği konusunda desteğe ihtiyaç duyanlar konu 
hakkında bizimle iletişime geçebilirler. 
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Özel gereksinimli bireylerin 
eğitim mücadelesi

Parin YAKUPYAN
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Nefesinizi iyi kullanmanız

gereken uzun bir maraton 

koşusu
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Özel Eğitimde Mesleki Gelişim Kampı, özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile 
çalışan eğitimci ve uzmanların mesleki yeterliklerini yükseltmektir. Bu amaç 
doğrultusunda 
(1) Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), 
(2) Öğrenme Güçlüğü (Okuma-Yazma Güçlüğü), 
(3) Motor Bozukluğu (Serebral Palsi, Down Sendromu) alanlarında çalışan eğitimci 
ve uzmanlara yönelik teorik ve uygulamalı seminerler planlanmıştır. Seminerler 
paralel oturum şeklinde yanı anda farklı salonlarda yürütülecektir.

Özel Eğitimde Mesleki Gelişim Kampı 
14-19 Ekim 2017 

Ramada Merter Hotel, Merter, İstanbulİletişim: 

Tel : 0530 546 27 43

E Mail : ozelegitimkampi@gmail.com
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KÖYLERDE

NEDEN
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“Doç. Dr. Barış Ekici Süramin Çalışması Hakkında Bilgi Veriyor”

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

Videoyu QR kodu okutarak veya linkten izleyebilirsiniz.
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Problem davranışlarla başa çıkma 
yollarında ABA yaklaşımının kullanılması

Problem d
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Bugüne kadar toplumun engelli insanlara bakış açısında farkındalık 
kazandırmak için birçok çalışmada bulunan Astroterapist ve yazar 
HülyaNida Şahin ile 17 yaşındaki kızı Zehra’yı ve annelik yolculu-

ğunda yaşadıklarını konuştuk.

“Bir engelliye yapılabilecek 
en kötü şey ona acımak” 
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 “Köpek egitimcisi degiliz,

MS, BCBA, EI (ABA Uzmanı) Davranış Terapisi Uzmanı ve Algı Aba 
Terapi Merkezi süpervizörü Nicky Nükte Altıkulaç, ”Amerika’da in-
sanlar otizm ile yaşamayı öğrenmeye çalışıyor, Türkiye’de ise hala 
ondan kurtulmaya çalışıyorlar” diyor. Kendisiyle Uygulamalı Dav-
ranış Analizi’ni, uygulanırken dikkat edilmesi gerekenleri ve prob-

lemli davranışlarla baş etme yollarını konuştuk.
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https://www.youtube.com/watch?v=FTdpuhwd_Fo

QR kodu okutarak 

veya linki tıklayarak
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Educaturk Üniversite Tercih 
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1. Erdem Gösterişli 
Oğlum

2. Anıl Can Uğuz 
Gözlerini Benden Kaçırma

3. Berk Bayter 
Rahatsız mı Etti?

KISA FİLMLER

EYLÜL 2017 | ÖÇED | 30



LA LA LAND IN CONCERT
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