
 

www.rarechromo.org 

 

Çeviri: Çocuk Gelişimi Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri 

Düzenleme: Öğr. Gör.  Ümmühan Çöpkes 

E-posta: ummuhan.copkes@istinye.edu.tr 

Ders: Duyu Bütünleme ve Uygulama Dersi 

Dönem: 2020-2021 Güz Dönemi 



 

Davranış ve Duyusal 

Kromozom veya genom bozukluğu olan çocukların ebeveynleri, çocukları için doğru tedavi 

ve destek eğitime erişmek isterler. Çocuklarının engelinin ve bunun aile hayatının geri kalanı 

üzerindeki etkisini bilmek isterler. Ebeveynler genellikle kendilerini sert bir şekilde yargılar 

ve eğer çocukları diğer çocuklar gibi 'davranmazsa' başarısız olduklarını düşünürler.  

Çocukların davranış sorunları ciddiyse, çocuğun olumlu değerlendirmesini  görmek zor 

olabilir. Bazen bu, ebeveyn-çocuk ilişkisini o kadar etkileyebilir ki, 'olumlu' davranışı 

'olumsuzdan ayırmak imkansız hale gelir.  

Çocuğunuzun neyi iyi yaptığı hakkında düşünmek önemlidir; belki insanlara gülümser, 

televizyon izlerken kıpırdamadan oturur veya kaşık tutar. Bunlar ebeveynlerin herhangi 

sayıdaki küçük başarısı olabilir ve sonra sonuçlarına bakılır.  

Ebeveynlerin bakışı; çocuklarına bakıldıkları, sevildikleri, eğitim gördükleri ve kendilerini 

güvende hissettikleri sevgi dolu yuva verdikleri hatırlatılmalıdır. ‘Çocuğunuzun hayatındaki 

hiç kimse onları sizin kadar iyi bilmeyecek veya anlamayacaktır’. ‘Kendiniz ve çocuğunuz 

hakkında olumlu hissediyorsanız, davranışta ne zaman değişiklik olduğunu görmenize izin 

verecektir’.  

Çoğu durumda, zorlayıcı davranış ortaya çıkar. Davranış bozukluğu ve öğrenme güçlüğü olan 

kişi, başkalarının neye ihtiyaç duyduğunu veya ne istediğini anlamasını sağlayamamasından 

dolayı hayal kırıklığına uğrar.  

Çocuğunuz, hayatının bir döneminde, alışılmadık veya yönetilmesi zor davranış bozukluğu 

belirtileri gösterebilir. Bu davranışsal sorunların çoğu ‘zorlayıcı davranış’ olarak adlandırılır. 

Ayrıca ‘davranış sorunu’ çocukta yeni olabilir ve her yaşta ortaya çıkabilir. Zor davranışlar 

arasında saldırganlık, kendine zarar verme, yıkıcılık ve rahatsız görünüm olabilir. Kromozom 

veya genom bozukluğu olan bazı çocuklar erken yaşlarında, yaşları ilerledikçe gelişen ve daha 

iyi iletişim becerileri geliştirmeleri için desteklenmelidir. 

 

Bebekler, Çocuklar ve Yetişkinler Belli Bir Şekilde Davranırlar Çünkü … 

• Eylemlerinin kendilerine bir cevap ya da ödül vereceğini öğrenirler.   

• İletişim kurma ihtiyacı, tercihi veya arzusu vardır.   

• Davranışa yol açan veya devam ettiren tıbbi, duygusal veya fiziksel ihtiyaçları vardır.   

• Duyusal hassasiyetleri var.   

Davranıştaki ani değişiklikler, teşhis edilmemiş tıbbi, fiziksel veya duygusal bir sorun 

olduğunu gösterebilir.  Bireyin iletişim güçlüğü varsa, bu her yaşta olabilir.  Örneğin, bir 



çocuk ağrı çekiyorsa veya işitme güçlüğü çekiyorsa her zaman başını çarpmaya veya 

ağlamaya başlayabilir mi?  Bir yetişkin, alışılmadık derecede agresif hale gelebilir veya 

kendine zarar vermeye başlayabilir.  Öncelikle çocuğunuzun herhangi bir fiziksel veya tıbbi 

problemi olup olmadığını kontrol etmeniz önemlidir. 

 

Davranışsal Zorluklar: Ne demek istiyoruz?  

Davranış Türleri 

• Fiziksel (ısırma, vurma, tepme, sıkıştırma, saç çekme, tokatlama, tükürme). 

• Saldırganlık fiziksel olmayan ( bağıran, bağırış, öfke nöbetleri, bağırma) 

• Tahribat (eşyalara zarar vermek veya fırlatmak, kıyafetleri yırtmak, kirletmek) 

• Yenmeyen nesneler yemek (pika) 

• Sallanmak 

• Kaçmak veya uzaklaşmak 

• Kendine zarar veren davranışlar (ısırma, saç çekme, kafa vurma, kendi kendine vurma, 

deri yolma bozukluğu gibi daha birçok davranış 

Bu davranışı gösteren bir çocuk alınabilir ve birkaç dakika konuşulabilir. Çok fazla hareketli 

ve gürültülü bir çocuk için bu oldukça ödüllendirici bir deneyim olabilir. Bir çocuk eğer 

sıkılırsa, yakın birini ısırmanın çok ilginç bir sonuç üreteceğini çabucak öğrenecektir. Eğer 

kendilerini ısırırlarsa, biri hasarı varsa kontrol edip bandajlamalıdır. Böylece çocuk ilgiyle 

ödüllendirilmiş olur yani daha fazla ilgiyle. 

Davranış şu durumlarda bir sorun haline gelir: 

 

• Kişiyi veya bir başkasını incitirse, 

• Kişinin dahil edilmesini engellese, 

• Kişisel gelişimi durdurursa, 



• Aile yaşamında büyük aksamalara neden olursa, 

• Sosyal olarak kabul edilemezse, Sorun haline gelir. 

Engelli olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm ebeveynler çocuklarıyla sorun yaşayabilirler. 

Oyun oynama, yemek yeme, yatak toplama veya banyo yapmada zorluklar yaşanabilir. 

Ayrıca, tuvaletini altına kaçırma; ya da tanımadığı çocuklara vurma, ısırma, itekleme 

davranışları görülebilir. Bu davranışları bazen "zorlayıcı" olarak tanımlanabilir. 

Ne anlama geliyor? 

Genel olarak kişinin kendisine veya başkalarına çevresine ciddi şekilde zarar verebilecek bir 

eylem tanımıdır: Tekmelemek, ısırmak, nesneleri fırlatmak, bebek bezinin içeriğini 

bulaştırmak, yiyecek veya içecek fırlatmak, kaçmak, mobilya veya eşyalara zarar vermek. 

Aynı zamanda sonu gelmeyen ağlama, çığlık atma, nesneleri çiğneme, etrafta dolaşma, 

uyumama veya düzgün yemek yememe, kıyafetleri çıkarma, vücudun bazı kısımlarıyla 

oynama, kendine zarar verme, sallanma veya titreme vb. sürekli tekrarlanırsa ve görünürde bir 

neden olmaksızın, ebeveynlerin bunu yönetmesi çok zor ve sinir bozucu olabilir. 

 

Neden olur? 

Belli davranışlar bariz bir sebeple gerçekleşir.  Bebekler yüksek sesle ağlamayı öğrendikleri 

zaman aç, ıslak veya sıkılmışlardır. Çünkü onlar ağlamanın onlara istedikleri veya ihtiyaç 

duydukları şeyi verdiğini öğrenmişlerdir.       Çocuklar büyüdükçe nasıl davranmaları 

gerektiğini öğrenmişlerdir; çünkü onların davranışları onlara erişim sağlar neye ihtiyaçları 

varsa veya ne istiyorlarsa başkaları tarafından karşılanır.  

 



  Bir çocuk konuşmakta güçlük çekiyorsa veya işaret dilini kullanmıyorsa veya çok az 

anlıyorsa çocuğun ebeveyne ne olduğunu göstermesinin tek yolu bu davranıştır. 

 

“Oğlum kırıldığında ya da üzüldüğünde, yüzünü ağzını ya da ellerini oldukça sık çizer. 

www.scratchsleeves sitesinden aldığım bu eldiven ve kolluk oldukça işe yarıyor. 

Sakinleşmesine yardımcı oluyor. Eğer tek parmaklı eldiven elindeyken yüzünü çizerse, 

ipekten yapılan bu eldiven sayesinde kendine zarar veremez ya da bir yerini kesemiyor. Biz 

bu ürünleri özellikle yeni bir ortama girdiğimizde üzülmesini ve endişelenmesini engellemek 

istediğimizde kullanıyoruz. Bu teknik bizde çok işe yaradı. 

 

Acı ve Rahatsızlık: 

Çocuğunuzun diş mi çıkardığını yoksa diş ağrısı mı olduğunu kendinize sormayı unutmayın. 

Bebekler objeleri/eşyaları keşfetmek için ağızlarını kullanırlar, çünkü bu onlara birçok bilgi 

verir. Çiğnemek ve ısırmak ayrıca ses çıkarmayı sağlayan ağız kaslarının gelişmesine 

yardımcı olabilir. Kolunuz veya bacağınız yerine yumuşak bir oyuncak ya da diş halkası gibi 

daha güvenli bir alternatifi deneyin. Çocuk ‘zorlayıcı’ bir şekilde davranmayı başka 

sebeplerden dolayı da öğrenebilir. Asıl zorluk, bunun nedenini ve çocuğun gönderdiği 

‘mesajı’ anlamaya çalışmaktır.  

 



Ebeveynler beklenmedik bir anda ortaya çıkan alışılmadık davranışlarla başa çıkmakta 

zorlanır; bunun çocuklarının kişiliğinin bir parçası olduğunu ve bununla ilgili hiçbir şey 

yapılamayacağını düşünmeye başlarlar. Ebeveynler genellikle bu davranışlara belirli yollarla 

tepki vermeyi öğrenmişlerdir ve belki de tepkilerinin, davranışların defalarca kez meydana 

gelmesine izin verdiğini ya da olumsuz davranış kalıplarını pekiştirdiğini fark etmezler. 

 

Çocuğunuzun kulak ağrısı, diş ağrısı veya başka bir ağrısı olabilir. Tam olarak kontrol 

ettirmek için pratisyen hekime, çocuk doktorlarına veya diş hekimlerine götürün. Acı, 

herkesin farklı şekilde davranmasına neden olabilir. 

Bazı Sendromlarda Neden Zorlayıcı Davranış Daha Yaygındır? 

Bazı davranış türlerinin bazılarında daha yaygın olduğu bilinmektedir.  Ama çoğu 

çocuk/yetişkinlerde bu davranışın sebebi genellikle sadece kromozom bozukluğu değildir. 

Ortaya çıkan ağrı / rahatsızlık ve bozulmuş iletişim becerileri bozukluğundan kaynaklanan 

davranış kökeninde olma olasılığı çok daha yüksektir. Bu davranışların kaçınılmaz olmadığını 

anlamak önemlidir ve müdahaleler yararlı olabilir. 

Herhangi bir davranışsal yaklaşım denemeden önce, ağrı ve rahatsızlık her zaman ilk 

etapta ekarte edilmelidir. 

Genetikçi veya çocuk doktorundan erken tanı, bozuklukla ilişkili olabilecek davranışların bir 

tanımını içermelidir ve bunları yönetmek için en iyi yaklaşımı belirlemeye yardımcı olur. Bu 

bir veya daha fazla profesyoneli içeren çok disiplinli bir ekip yaklaşımı gerektirir örneğin: 

çocuk gelişimciler, davranış, eğitim veya klinik psikologlar; sosyal çalışanlar; psikiyatrist; 

pratisyen; fizyoterapist; konuşma ve dil terapisti; ve ergoterpistler. Çocuğunuz okuldaysa 

Özel Eğitim İhtiyaçları Koordinatörü veya öğretmeni dahil olabilir. Ebeveynler yerel Çocuk 

Gelişim Merkezi, Portage (taşıma) servisi, Sağlık Ziyaretçisi veya okullarından tavsiye ve 

yardım isteyebilir.  



Çocuğun otizmi varsa, bu onların zorlu davranışlarına katkıda bulunabilir. Çocuğun otistik 

spektrum bozukluğu olabileceğinden şüpheleniyorsanız, değerlendirme yapmak önemlidir, 

çünkü otizmli çocuğa davranışlarını yönetmesine yardımcı olacak belirli yöntemler vardır. 

Otizm ve duyusal hassasiyetler hakkında daha fazla bilgi için lütfen sayfa 27'ye gidin. 

Kendine Zarar Verme Davranışı 

Kendine zarar verme davranışı nedir? Bir kişinin kendi vücuduna kasıtlı olarak zarar 

vermesidir, örneğin kendini kesmesi ya da ısırması gibi. Genellikle duygusal acı, yoğun öfke 

ve hayal kırıklığı ile baş etmenin bir yoludur. Veya duygusal gelişim ihtiyaçlarını karşılamak 

için.  

Zihinsel engelli çocuklarda kendine zarar verme davranışı 

http://bit.ly/1OvOcjk 

Prof. Chris Oliver, Dr Louise Davies ve Dr Caroline Richards tarafından yazılmış bir 

araştırma makalesi. Cerebra Center for Neurodevelopmental Disorders, University of 

Birmingham. 

Bu makale, zihinsel engelli çocukların ebeveynlerinin ve bakıcılarının kendine zarar vermenin 

ne olduğunu, nedenlerinin ne olduğunu ve hangi müdahalelerin etkili olduğunu anlamalarına 

yardımcı olmak için yazılmıştır. Brifing, otizm spektrum bozukluğu veya bir genetik 

sendromu da olabilen, ileri ve orta derecede zihinsel engelli çocuklara odaklanmaktadır. 

Challenging Behavior Foundation, kendine zarar verme davranışları hakkında Glynis Murphy, 

Tizard Center, University of Kent tarafından yazılmış bir bilgi sayfasına sahiptir:  

http://bit.ly/2mPWAiQ 

Amerika Otizm Araştırma Enstitüsü 

Stephen M. Edelson, Ph.D. tarafından yazılmıştır.  

http://bit.ly/2uFAozn  

Kendine Zarar Veren Davranışı Anlama ve Tedavi Etme adlı bir bilgi kılavuzu. 



 El ısırma 

Ebeveynler Ne Yapabilir? 

Bir çocuğun çok sayıda veya sadece bir davranış problemi olabilir. Bu problemlerden 

hangisinin en önemli ihtiyaç olduğuna karar verirken dikkat etmek zorundasın. Bütün 

problemleri aynı anda durdurmak imkansızdır. Zaman alacak, enerji ve çaba sarf edeceksin; 

açma / kapama düğmesi veya sihirli değnek yoktur. En çok zorluğa neden olan davranışı 

seçmeli ve üzerinde çalışmaya başlamalısın. Çocuğunuzun davranışını değiştirmek 

istiyorsanız o zaman çocuğunuzun davranışının doğru yolunu bulmak zorundasınız. 

Genellikle ebeveynler davranışsal veya klinik psikolog ile görüşür herhangi bir problemi 

tartışmak için ama genellikle uzun bekleme listeleri vardır. Bu sürece yardımcı olmanın 

yolları vardır ve ebeveynler, bir çocuğun belirli bir davranışın hemen öncesinde, davranış 

sırasında ve sonrasında ne yaptığına bakabilirler. Bir psikolog sizinle en çok endişe 

duyduğunuz problem davranışları konuşacak ve davranışların neden oluştuğunun nedenlerini 

değerlendirebilirler. Eğer bariz bir neden yoksa neden oluştuğuna dair, daha sonra fonksiyonel 

analiz olarak bilinen bir değerlendirme yapacaklar. Bu sizinle ayrıntılı bir görüşmeyi 

içerecektir; ev ve okul gözlemleri ve davranışların kaydı. Belirli bir davranış meydana 

geldiğinde bunu bir kağıda not almanız istenecek. Ayrıca davranıştan hemen önce neler 

olduğunu, davranışın tam olarak ne olduğunu, ve hemen sonrasında sizin tepkilerinizin ne 

olduğunu not almanız istenecektir. Bu kayıt ABC şeması olarak bilinir. 

 



ABC Şeması 

Öncüller : Davranış ortaya çıkmadan hemen önce olan şeylernedir  

Davranış: Davranış neydi ? 

Sonuç : Davranış gerçekleştikten sonra ne oldu ? 

Çocuğunuzun davranışını birkaç hafta gözlemlersiniz ve bir modelin ortaya çıkıp çıkmadığına 

bakarsınız. Çok basit bir şey olabilir.  

 

 

ÖRNEĞİN: Dışarı çıkmak için bir aktiviteyi bırakmayan bir çocuğun aşağıdaki gibi bir 

çizelgesi olur ... 

GÜN, TARİH, SAAT DAHA ÖNCE 

NE OLDU? 

DAVRANIŞ NEDİR? ÇATIŞMALARDAN 

SONRA NE OLDU? 

17/01/17  

Pazartesi 10.00 

Jay Bir video 

izliyor. 

Jay'in dışarı çıkmaya 

hazır olması 

istendiğinde çığlık 

atıyor ve öfke nöbeti 

geçiriyor. 

Annem televizyonu 

kapattı ve Jay'e 

bağırdı. Jay çığlık 

atmaya devam etti. 

Annem sinirlendi ve 

Jay'i sakinleşene  

kadar tuttu 

 

 



 

Kayıt sayfası, Jay'e dışarı çıkma zamanının geldiğine dair hiçbir "uyarı" verilmediğini 

gösteriyor. Bazı çocukların değişimi özümsemek için zamana ihtiyacı vardır.  

Zaman çizelgeleri, çocukların bundan sonra ne olacağını anlamalarına yardımcı olur. Zaman 

çizelgesi, bir saati gösteren görsel bir resim olabilir. Etkinlik - alışveriş, kütüphane, okul vb.  

On dakikaya ayarlanmış küçük bir pişirme zamanlayıcısı, bir çocuğun zil çaldığında aktiviteyi 

durdurma zamanının geldiğini anlamasına yardımcı olabilir. Bir psikoloğa gitmeden önce 

çocuğunuzun davranışıyla ilgili bu bilgileri kaydetmeye başlayabilirseniz, değerlendirmeye 

yardımcı olur ve zamandan tasarruf sağlar. 

 

ALTIN KURALLAR: 

• Çocuklar bir nedenden dolayı belirli bir şekilde davranırlar. İşin zorluğu, biz bu 

nedenin ne olduğunu anlayamayabilir veya bilemeyebiliriz ve davranışı bir problem olarak 

görürüz. 

• Davranışı çocuğunuzun size gönderdiği bir “mesaj” gibi düşünmeye çalışın. 

• İyi davranışı ödüllendirin. Ödüllendirilen davranışlar tekrar edilmeye meyillidir. Bir 

ödül verdiğiniz belli olmayabilir.  

• İstenilen bir davranış gerçekleştiren, belki sadece sessizce oturan veya TV izleyen, bir 

çocuğu ödüllendirmeyi veya övmeyi unutmayın. Anahtar, çocuğunuzun neyi ödüllendirici 

olarak bulduğunu belirlemek ve sonra bunu istenilen davranışları güçlendirmek için 

kullanmaktır. 

• Tehlikeli veya zararlı davranışları durdurun. Eğer bir davranış çocuğunuz veya 

başkaları için tehlikeli veya zararlı ise durdurulmalıdır. Bir odayı güvenli hale getirmek veya 

kendinizi ve çocuğunuzu korumak için önlemler alabilirsiniz.  

•  Problemleri tahmin edin. Eğer çocuğunuz ısırmayı seviyorsa, çocuğunuzun 

ısırabileceği alternatif bir obje teklif edin – diş çıkarma oyuncağı veya plastik tüp? gibi. Eğer 

herkese tekme atıyorsa, ayakkabılarını çıkarın veya yumuşak terlik kullanın. Alternatif olarak 

bir yastık veya büyük yumuşak bir oyuncak teklif edin. 

• Çocuklara bilgiyi işlemek ve yeni bilgileri kavramaları için zaman verin. Resimlerin 

veya sembollerin günün belirli saatlerinde etkinlikleri temsil ettiği görsel bir zaman çizelgesi, 

çocuğunuzun değişikliği kabul etmesine yardımcı olabilir. 

• Çocuğunuza talimatlarınızı anlamak için yeterli zaman verin. Ani değişim çocuklar 

için çok zor olabilir. Bir etkinliğin bitmek üzere olduğuna dair yeterli uyarıya ihtiyaçları 

vardır. Örneğin, on dakika, beş dakika ve bir dakikalık uyarılar yararlıdır. Yumurta 

zamanlayıcıları bunun için idealdir. 



• Dikkatin dağılmasına yardımcı olur. Çocuğunuz bir öfke nöbeti geçiriyorsa veya 

odadan çıkmayacak veya sizi dinlemeyecekse, durdurmak istediğiniz davranış veya faaliyete 

ilginç bir alternatif sunun. "Bak, merdivenlerden yukarı dans eden, kırmızı çizmeli yeşil bir 

peri gördüm!! Hadi gidip arayalım!’’ onların dikkatini çekecek ve genellikle bu davranışı 

durduracaktır. Çocuğunuz iletişimde zorluk çekiyorsa, o durumda bazen dikkat dağıtacak 

daha fazla görsel olmalıdır: eldiven kuklası, takabileceğin saçma şapkalar ya da komik 

seslerle şarkı söylemek. Çocuğun dikkatini durdurmak istediğiniz belirli aktiviteden 

uzaklaştırın. 

• Tutarlı ve ısrarcı olmaya çalışın. Bir kez karar verdikten sonra bir davranışı görmezden 

gelin ve ödüllendirmeyin, eğer teslim olursanız veya kaybederseniz o zaman çocuğunuz bu 

davranışı kullanmaya devam edecektir- çünkü işe yarıyor. 

• Semboller, nesne referansları ve mümkünse temel işaret dili ile zenginleştirilmiş basit 

'önce bu sonra ...' dilini kullanın, yani çocuğunuza ceketini gösterin ve 'Önce paltonu giyin 

sonra arabaya' deyin. 

 

SAĞLIK UZMANINA BAŞVURMA: 

Çocuğunuzun davranışları hakkında bazı endişeleriniz varsa yardım almanın birkaç yolu 

vardır. 

- Sizi bulunduğunuz yerde bir çocuk gelişim merkezine yönlendirebilecek hekime 

başvurabilirsiniz. 

- Çocuğunuz eğitim alıyorsa, birçok Yerel Eğitim Kurumu (LEAs) davranış yönetimi ile 

ilgili tavsiyelerde bulunacak uzman ekipler ile çalışabilmektedir. Okulunuzdan iletişim 

bilgilerini alabilirsiniz. 

- Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı servisi (CAMHS) kapsamlı bir hizmet alanı sunar. 

Duygusal ya da davranışsal zorluklar yaşayan çocuklara ve gençlere ve zihinsel sağlık 

sorunları ya da bozuklukları, hastalıkları olan çocuk ve gençlere yardım ederek tedavi 

edebilir. Bu hizmetlerden bazıları, çocuk ve aile danışmanlığı hizmetleri, hastanelerin yatarak 

ve ayakta tedavi bölümleri, hekim muayenehanesi (GP) ve sağlık merkezleri gibi NHS( 

Ulusal Sağlık Servisi ) ortamlarda bulunmaktadır. Diğerleri okullar, kolejler ve üniversiteler 

gibi eğitim ortamlarında veya gençlik merkezlerinde bulunur. Bir hekimin gençleri bu 

hizmete yönlendirmesi olağan olsa da, ziyaretçi sağlık görevlisi, toplum veya okul 

hemşireniz, çocuğunuzun okulu, sosyal çalışmacı veya sağlık uzmanı aracılığıyla erişilebilir. 

Bazen onlarla direk iletişime geçmek mümkündür. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı servisi 

(CAMHS) için bir bekleme listesi olabilir, bu yüzden ne kadar erken başvurursanız, 

çocuğunuz o kadar hızlı görülür. 

 

 



Medikal  Tedavi: 

Zihinsel yetersizliği olan bireylerde kendine zarar vermeyi tedavi etmek için, tipik olarak 

anksiyete, depresyon, epilepsi ve psikoz tedavisinde kullanılanlar da dahil olmak üzere bir 

dizi ilaç yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Genel olarak, eğer ilaç kullanılacaksa, Uygulamalı Davranış Analizine dayalı müdahaleler her 

zaman ilaçtan önce denenmelidir. Bu tür ilaçların sayısız ve potansiyel olarak zararlı yan 

etkileri göz önüne alındığında, son çare olarak reçete edilmeli ve etkileri çok dikkatli bir 

şekilde izlenmelidir. 

NICE (Sağlık ve Üstün Bakım Ulusal Enstitüsü) 

Öğrenme güçlüğü ve zorluk yaratan davranışları olan kişilerin bakımında kalite iyileştirmeleri 

sağlamak için kanıta dayalı durumlar. NICE web sitesinde, bir destek planı geliştirmenize 

yardımcı olan etkileşimli bir akış şeması vardır, bkz. 

Bu akış şemasının yanı sıra, web sitesinde çocuklara veya yetişkinlere ve farklı davranış 

türlerine yönelik birkaç başka akış şeması vardır. 

PİKA  

 

Pika Nedir?  

Pika, taşlar, dışkılar, giysiler, kum, salyangoz kirleri vb. gibi gıda dışı yiyeceklerin 

yenmesidir. 

Çoğu küçük çocuk, kum, kir vb. Gibi ağızlarına koymamaları gereken şeyleri toplama 

aşamasından geçer, onlar için bu, etraflarındaki dünyayı her şeyi "ağzından" çıkararak 

keşfetmenin bir yoludur. Ancak kromozom veya genetik bozukluğu olan birçok çocuk ve 

yetişkin, yememeleri gereken şeyleri yemeye devam ediyor. 

Pika adı verilen bu davranış, çocukta gelişimsel, davranışsal, duygusal, beslenme veya sağlık 

sorunu olduğunun bir işareti olabilir. Pika olan bazı çocukların vücutlarındaki demir veya 

çinko seviyelerinde düşüklük vardır. Pikanın riskleri boğulma, kusma, enfeksiyonlar, 

tıkanmalar ve zehirlenmeler olabilir. Duyusal veya dikkat sorunu olabilir. Herhangi bir sağlık 



problemi için çocuğunuzu veya yetişkini pratisyen hekime kontrol ettirmek en iyisidir veya 

gerçekten endişeleriniz varsa tavsiye için yerel veya acil tedavi merkezine gidin. Zorlu 

davranış vakfının web sitesinde pika hakkında yararlı bir kılavuz vardır. (Sayfa 20’deki 

bağlantılara bakın) 

Chewelry kullanılabilir. Kolye veya anahtarlık üzerinde çiğnenebilir silikon şekillerdir. Diş 

çıkarırken kullanılabilen ve rahatlık kazandıran güvenli yol sağlar. Çocuğun eline alabildiği 

her şeyi çiğneme alışkanlığı vardır (hatta okul giysisinin düğmelerini ısırırlar.  

  

STIMMING 

Stimming, parmakları hareket ettirmek, ileri geri sallamak, nesnelerle tekrar tekrar oynamak 

veya uğraşmak gibi tekrarlayan, uyarıcı davranışları içermektedir. Bu tür davranışlar otistik, 

gelişimsel engelleri veya zorlukları olan kişilerde yaygındır. 

Stimming, kanat çırpma gibi kendini uyaran davranıştır, sallanma veya dönüp durmak, 

zararsız ve rahatlatıcı bir yol olabilir. Durduramayan çocuk veya yetişkin için, öğrenmelerini 

engelleyebilir; çünkü stimming davranışlarına çok odaklanmışlardır. Diğer uyarılar kendine 

zarar verebilir (kafa vurma veya tekrar tekrar kafasına veya yüzüne vurmak, aşırı stimming 

biçimleridir). Çocuklarımızın çoğunun neden bu şekilde davrandığını anlamak zordur. 

Kromozom veya genom bozukluğu olan birçok çocuk ve yetişkinin ağrı eşikleri yüksektir. 

Yani, çoğu insanın yapacağı gibi her zaman acı hissetmezler. Kendilerine vurmaktan 

hissettikleri his, aslında oldukça rahatlatıcı veya hoşnut edici olabilir veya onları kaygı veya 

acılarından uzaklaştıran katlanılabilir rahatsızlık olabilir. 

Sözlü stimming 

Sözlü stimming nedir? 

- Çocuk, ses çıkarmak için ağızını kullanır. Örneğin, yuhalamak, mırıldanmak, 

tekrarlamak aynı kelime veya kelimeleri defalarca söyler. Çocuğun sözlü stimming 

ipuçları değerlendirilmeli ve bu davranışın nasıl değiştirileceği düşünülmelidir. 

(http://bit.ly/2lgWyoe and http://bit.ly/2bfMdmD) 



“Kızım kitapları toplamayı ve sayfaları havalandırmayı seviyor. Her zaman ve hala bir çeşme 

gibi su tükürmeyi seviyor ve sopalarla, kumlarla ve taşlarla büyüleniyor. işaret parmağı ile 

orta parmağı arasında (makas gibi) taşları toplayacak ve Bir köpek havlamasını, onu ve 

komşunun köpeğini taklit edin neredeyse sohbet ediyormuş gibi düzenli olarak birbirinize 

havlayın.” 

    

 

ANKSİYETE 

Anksiyeteyi zaman zaman herkes yaşar. Tehdit eden durumlara karşı normal davranış 

durumudur (örneğin sınava girerken endişeli hissetmek doğaldır). Ancak, anksiyetenin 

yararsız olabildiği durumlar vardır, çünkü; 

- Semptomlar rahatsızlık verici olabilir. 

- Anksiyetenin olduğunu bilmiyorsa, anksiyetenin belirtileri korkutucu olabilir  

- Çevresindeki insanları, kendilerinde sorun olduğundan endişelenmeye sevk edebilir.      

Anksiyete uzun süre devam ettiğinde, bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyulabilir. Öğrenme 

güçlüğü çeken insanlar hayatlarının çeşitli noktalarında endişeli olabilirler. Stresli yaşam 

olayları ve geçiş zamanları, ör. okul değiştirmek veya okuldan ayrılmak, koleje veya kreşe 

başlamak, personel desteğindeki değişiklikler, evi taşınmak veya aile dinamiklerinde bir 

değişiklik bazı olası nedenlerdir, ancak bariz bir neden olmaksızın anksiyete de ortaya 

çıkabilir. 

 

AYRILIK KAYGISI  

Ayrılık kaygısı ve yabancılardan korkma çoğu çocukta bebekken yeni yürümeye başlayan 

çocukken çok yaygındır. Bebekler ve yeni yürümeye başlayan çocuklar kısa süre için bile 

onları bırakırsanız yapışır ağlarlar. Bu çocuğunuzun gelişiminin normal parçasıdır ve 

genellikle böyle büyürler. Ancak bir kromozom veya genom bozukluğu olan bazı çocuklar ve 

yetişkinler için bu durumdan çıkmazlar. Yaşlandıkça ve çevrelerindeki dünyaya dair 

farkındalıkları arttıkça kendilerini güvensiz hissedebilir veya yeni durumlarda üzülebilirler.        

Ayrılık Anksiyetesi bozukluğu normal gelişim aşaması değildir, ancak çocuk birincil 



bakıcısından uzaktayken oluşan aşırı sıkıntı ile karakterize ciddi duygusal sorundur. Bununla 

birlikte, normal ayrılık anksiyetesi ve ayrılık anksiyetesi bozukluğu çeşitli semptomları 

paylaştığından, çocuğunuzun sadece zamana ve anlayışa ihtiyacı olup olmadığını veya daha 

ciddi bir sorunu olup olmadığını anlamak zor olabilir. Sağlıklı ayrılık anksiyetesi ile ayrılık 

anksiyetesi bozukluğu arasındaki temel farklar, çocuğunuzun korkularının yoğunluğu ve bu 

korkuların onu normal aktivitelerden uzak tutup tutmadığıdır. Ayrılık anksiyetesi bozukluğu 

olan çocuklar, okul veya aile etkinliklerine katılmaktan kaçınmaya çalışabilir. Onlar belki 

uykuya gitmekte isteksiz kılan şey kabuslar veya hasta olmaları karın veya baş ağrısına sahip 

olmalarıdır. 

 

 

Çocuklarda  ayrılık anksiyetesi bozukluğunun yaygın nedenleri: 

      - Çevre değişikliği: Ayrılmaya yatkın çocuklarda kaygı,çevrede değişiklik olması 

mümkündür,yeni bir okul gibi ev ya da gündüz bakım durumu, ayrılık kaygısı bozukluğunu 

tetikleyebilir. 

     - Stres: Okul değiştirmek gibi stresli durumlar, veya sevilen birinin kaybı,evcil hayvan 

dahil,ayrılık anksiyetesi bozukluğunu tetikleyebilir. 

      - Aşırı koruyucu ebeveyn: Bazı durumlarda, ayrılık kaygısı bozukluğu ebeveynin kendi 

endişesinin bir görünümü olabilir, ebeveynler ve çocuklar birbirlerinin endişelerini 

besleyebilir. 

 

 

 

 

 



BİLİŞSEL DAVRANIŞ TEDAVİSİ (CBT) 

Bilişsel davranışçı terapi nedir? 

(CBT), düşünme ve davranış biçiminizi değiştirerek sorunlarınızı yönetmenize yardımcı 

olabilecek konuşma terapisidir. En yaygın olarak anksiyete ve depresyon tedavisinde 

kullanılır, ancak diğer zihinsel ve fiziksel sağlık sorunları için yararlı olabilir. (CBT), 

sorunlarınızı yönetmenize yardımcı olabilecek bir konuşma terapisidir.  

İngiliz Davranış ve Davranış Derneği Bilişsel Psikoterapiler 

www.babcp.com/Public/What-is-CBT.aspx  

CBT ve nasıl bir terapist bulunacağı hakkında bilgi 

Blues'u Yenmek http://bit.ly/2veqB13 

Ücretsiz Çevrimiçi Bilişsel Davranışçı Terapi 

EBEVEYNLERİN BAKICISI OLARAK BAŞA ÇIKMA MEKANİZMALARI  

Çocuğunuz zorlu davranışlar sergiliyorsa ve bununla başa çıkmakta zorlanıyorsanız, destek 

mevcuttur. Baktığınız kişiden (kasıtlı veya kasıtsız) zarar alıyorsanız, destek istemeniz 

özellikle önemlidir. Öğrenme güçlüğü çeken kişiler için birçok kuruluş, zorlu davranışlarla 

başa çıkma stratejilerine sahiptir. Bu kuruluşların bazıları, bakıcıların benzer durumdaki diğer 

kişilerle (örneğin, aile bağlantı şemaları yoluyla) bağlantı kurmaları için de fırsatlar 

sağlamaktadır. Örneğin, deneyimlerinizi yerel bir bakıcı grubuyla paylaşmak destek almanın 

iyi bir yolu olabilir.  

Bakıcılar direkt yardım hattına başvurabilir ve destek kuruluşuyla iletişime geçilebilir.  

Nasıl başa çıktıklarını sormak için diğer benzersiz ebeveynlerle konuşulur. Bazen diğer 

ebeveynler en iyi bilgi kaynağıdır ve daha önce denemediğin bir şey ile gelebilirler.  

Ek destek sunup sunamayacaklarını görmek için doktorunuzla, çocuk doktorunuzla veya 

sosyal hizmet görevlinizle konuşun. Bazen ebeveynler için sadece bir mola gerekir, bu yüzden 

bazı mühlet bakım / kısa molalar istemek için korkmayın. Kendiniz için bir bakıcı 

değerlendirme hakkına sahip olabilirsiniz. Aile bilgi kılavuzları bölümünde, web sitemizden 

indirmek için kullanılabilir bakıcılar refah, kılavuzumuzu okuyun. http://bit.ly/2vmvKUZ 

DAVRANIŞ BAĞLANTILARI… 

• www.anxietyuk.org.uk/ Anksiyete İngiltere anksiyete bozuklukları etkilenenler için bir 

hayır kurumudur.  

Bilgi hattı: 08444 775 774 E-posta: support@anxietyuk.org.uk BILD http://bit.ly/2vmmKPZ  

Ebeveynleri ve bakıcıları desteklemek: Bir eğitmen kılavuzu, olumlu davranış stratejileri 

konusunda eğitim sunmak için malzemeler ile ebeveynler ve bakıcılar sağlamak için 

tasarlanmıştır. 

http://bit.ly/2vmvKUZ
http://www.anxietyuk.org.uk/
mailto:support@anxietyuk.org.uk


• Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri 

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri Nedir?  Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri Uzman 

Ulusal Sağlık Hizmetleri çocuk ve gençlerin ruh sağlığı hizmetleridir. Çocuğunuzun 

arkadaşlarından, ailesinden, okulundan ve pratisyen hekimlerinin verebileceğinden daha fazla 

yardıma ihtiyacı olabileceğini düşünüyorsanız, lütfen yukarıdaki Genç Beyinler web sitesini 

ziyaret edin. Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri, şiddet içeren veya öfkeli davranışlar, 

depresyon, yeme güçlükleri, düşük benlik saygısı, kaygı, takıntı veya zorlama, uyku sorunları, 

kendine zarar verme ve istismar veya travmatik olayların etkileri konusunda yardımcı olabilir. 

Çocuk Ergen Ruh Sağlığı Hizmetleri ayrıca ciddi ruh sağlığı sorunlarını teşhis ve tedavi 

edebilir. Genç Beyin Ebeveynleri yardım hattı bir çevrimiçi destek hizmetidir, aileleri yüz 

yüze desteklemez veya akıl sağlığı değerlendirmeleri sunmazlar. Yerel Çocuk Ergen Ruh 

Sağlığı Hizmetlerine havale almanız gerekecektir. 

Çocuk ergen ve ruh sağlığı hizmetlerine nasıl yönlendirilebilirim? 

• Çocuğunuzu çocuk ergen ruh sağlığı hizmetlerine yönlendirebilecek aile doktorunuzla 

veya okulunuzla konuşun. 

• İnternette bölgenizin güvenilir ulusal sağlık hizmetinden çocuk ergen ruh sağlığı 

hizmetleri için araştırma yapın. 

 CEREBRA REHBERLERİ  

http://w3.cerebra.org.uk/help-and-information/guides-for-parents/ 

Bunlar: 

• Kaygı rehberi: Ebeveynler için kılavuz 

• Engelli çocukların tutuklanması ve gözaltına alınması: Ebeveynler için kılavuz 

• Zorlu davranış bilgi formunu yönetme 

• Ağrı: Ebeveynler için kılavuz 

 

 

 



 

• ZORLU DAVRANIŞ VAKFI www.thecbf.org.uk 

Aile Destek Hattı: 0300666 0126 E-posta: support@thecbf.org.uk 

Bu ağ, bakım veren aileler veya şiddetli veya derin öğrenme engelleri (hem çocuklar hem de 

yetişkinler) tipik olarak kendilerini veya başkalarını riske atabilecek davranışlar sergiler veya 

sıradan toplum tesislerinin kullanımını engelleyebilir. 

Zorlu Davranış Vakfı, web sitelerinde aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi bilgi formu 

hazırlamaktadır, dahil web siteleri: 

• Ciddi öğrenme engelli erkek çocuklarda Zor Cinsel Davranış 

• Pika (Yenmeyen nesneleri yemek) 

• Kendine Zarar Veren Davranış 

• Zorlu Davranışı Anlamak 

Aile Destek Hizmetleri bir dinleme kulağı ve ciddi bir öğrenme güçlüğü olan birini 

destekleyen herkese zorlayıcı davranışlar hakkında ücretsiz bilgi sağlar. 

Zorlu Davranış Ailesi Bağlantı Şeması sizi sizinle aynı sorunları yaşayan veya yaşamış başka 

bir aileye bağlamayı deneyecek. 

 

• AİLE YAŞAMLARI  www.familylives.org.uk/ 

Yardım Hattı: Ebeveynliğin tüm yönleri hakkında saatlik yardım hattı. 

Aile yaşamları, ücretsiz, gizli bir yardım hattı hizmeti sunmaktadır. Sabit hatlar ve çoğu cep 

telefonu (daha önce Ebeveyn Hattı olarak biliniyordu). 

Ebeveynliğin herhangi yönü hakkında bilgi, tavsiye, rehberlik, destek ve zorbalık dahil aile 

yaşamıyla ilgili herşey.. 

 

• FIND (Nörogenetik Bozuklukları Daha Fazla Bilgilendirmek) 

www.findresources.co.uk 

Bu web sitesi, yüksek kaliteli araştırma çalışmalarından elde edilen bulguları genetik 

sendromlarla özetlemektedir. Cerebra Center tarafından kurulmuş, Cerebra ile ortaklaşa 

nörogelişimsel Bozukluklar, Ekonomik ve Sosyal Araştırma Konseyi ve sendrom destek 

grupları bulguların ebeveynlere, bakıcılara ve profesyonellere -bilgiye ihtiyaç duyan kişilere 

ulaşmak için harcadığı süreyi azaltmak için oluşturulmuştur. 



Merkezin çalışmaları, zihinsel engelli çocuklar ve yetişkinlerin yaşadığı zorluklar, otizm 

spektrum bozuklukları ve gelişimsel gecikmeyle ilişkili genetik sendromlara odaklanıyor. 

 

• HAYATI DOLU DOLU YAŞAMAK: www.livinglifetothefull.com 

Stresli hisseden kişiler ve onların bakıcıları için ücretsiz çevrimiçi yaşam becerileri kursudur. 

Neden böyle hissettiğinizi anlamınızda; düşüncelerinizde, aktivitelerinizde, uykunuzda ve 

ilişkilerinizde değişiklikler yapmanıza yardımcı olur. 

• MENCAP (BU BİR DERNEK). – learning disability -autism- down syndrome 

(Öğrenme zorluğu- otizm- down sendromu)  help@mencap.org.uk 

• MIND: Akıl, zihin- Ruh sağlığı yardım kuruluşu  info@mind.org.uk 

Ruh sağlığı yardım kuruluşudur. Web sitesinden indirebilecek veya satın alınabilecek yararlı 

broşürler vardır. 

• MINDED www.minded.org.uk ( e-kütüphane gibi) 

Minded, yetişkinlerin ruh sağlığında problemleri olan çocukları ve gençleri tanımlamalarına 

(belirlemelerine) ve anlamalarına yardımcı olan ücretsiz online öğrenme kaynağıdır. Bu, işleri 

dolayısıyla, dışarıda gönüllü şekilde veya yardımseverlik kapsamında olsa da çocuklara ve 

gençlere bakmakla yükümlü olan herkese yöneliktir. Bu danışman, öğretmen ya da polis 

memuru, atletizm veya futbol koçu ile izciler veya pastacılara katılarak olabilir. MindEd’de 

herkes için bir şey vardır.  

Nasıl çalışır? MindEd, yetişkinlerin zihinsel sağlık sorunlarını tanımlamasına yardımcı olmak 

için kısa (en fazla 20-30 dakika) çevrimiçi öğrenme oturumları sunar (sorunların belirli duygu 

veya davranışlarla nasıl ortaya çıktığına bakar) ve çocuğun veya gencin çıkarlarına uygun en 

iyi şekilde hangi eylemlerin yapılması gerektiğini gösterir. Bu oturumlar aşağıdaki gibi 

tamamlanabilir: ‘tek seferlik’. Ziyaretçiler MindEd üyeleri olarak katılabilir ve birkaç seansı 

tamamlayıp kişisel Sayfalarına kaydedebilir ve öğrenim kayıtlarını sertifika olarak 

yazdırabilirler. 

• RUHSAL EGZERSİZ  http://moodgym.anu.edu.au 

Avustralya merkezli bir web sitesidir, sorunlu duyguları tanımlamanıza ve üstesinden 

gelmenize yardımcı olan, depresyonu önlemeye ve azaltmaya yardımcı olan, bilgi, sınavlar ve 

beceri eğitimi kullanan etkileşimli program ile ücretsiz çevrimiçi CBT kaynakları sağlar. 

 

ULUSAL ÇOCUK VE ANNE SAĞLIĞI İSTİHBARAT AĞI   

www.chimat.org.uk/camhs  



Chimat ailelere doğrudan hizmet sağlamaz. Fakat onların web sitelerinde bilgi ve destek için 

linkler vardır. 

 

NICE Anksiyete bozuklukları hakkında kılavuz 

www.nice.org.uk/guidance/qs53  

 

PBIS (Olumlu Davranışsal Müdahaleler ve Destekler) 

www.pbis.org/  ABD merkezli organizasyon. 

 

FOBİKLER TOPLULUĞU www.phobics-society.org.uk/  

Fobi veya anksiyete bozukluğundan muzdarip insanlara bilgi sağlamaya yardımcı olan bir 

web sitesidir. 

 OLUMLU DAVRANIŞSAL DESTEK (PBS) www.pavingtheway.works/resources  

Aile Bakıcıları için Kaynaklar, ücretsiz çevrimiçi olarak mevcuttur.  The Paving the Way 

websitesi, aile bakıcıları için ücretsiz Olumlu Davranışsal Destek kaynakları seti içerir. 

PSYCHNET-UK- Ruh Sağlığı ve Psikoloji Portalı http://bit.ly/2oxjGMe  

ROYAL COLLEGE OF PSYCHIATRISTS http://bit.ly/2qdJMoj  

Genel sorular e-postası: reception@rcpsych.ac.uk  

Web sitesinde, zihinsel tedavilerin tüm yönleri hakkında aileler için çok çeşitli yararlı 

broşürler ve bilgiler bulunmaktadır. 

 

TOPLUM İÇİN DAVRANIŞSAL FENOTİPLERİN İNCELENMESİ  www.ssbp.org.uk/   

E-posta: ssbpliz@gmail.com  

Profesyoneller için yararlı bir iletişim: Davranışsal Fenotipler Araştırma Derneği, genetik 

bozukluğu olan bireylerin öğrenme ve davranış problemlerini incelemek için uluslararası, 

disiplinler arası bir araştırma topluluğudur. 

TRIPLE P (ÜÇLÜ P)– POZİTİF EBEVEYNLİK PROGRAMI  http://bit.ly/2gatyqC 

Triple P ebeveynlik programıdır, ancak size nasıl ebeveyn olunacağını söylemez. Daha çok 

fikirlerin alet çantası gibidir. İhtiyacınız olan stratejileri siz seçersiniz. Onları kullanmak 

istediğiniz yolu seçebilirsiniz.  



• BİRÇOK DAVRANIŞ KAYNAĞINA SAHİP ABD TABANLI WEB SİTESİ 

http://bit.ly/2u4Girz  

 

- GENÇ ZİHİNLER 

https://youngminds.org.uk/  E-posta: enquiries@youngminds.org.uk  

Genç Zihinler ebeveynler ve profesyoneller için bilgi sağlar. Çeşitli konularda broşürler, 

çocuk rehberliği, psikiyatri ve psikolojik hizmetler rehberi ve bir haber bülteni üretir. 

 

KİTAPLAR 

Kelimelerin Ötesinde-Sheila Hollins https://booksbeyondwords.cou.uk/ 

Kelimelerin Ötesinde kitabı, resimleri kelimelerden daha rahat anlayan insanlar için imkan ve 

eğitim sağlayan bir kitaptır. Öğrenme güçlüğü veya iletişim zorluğu olan kişileri destekler. Bu 

kitaplar resimlerle güçlendirilmiştir. 

Otizmli Kişiler için Fonksiyonel Davranış Değerlendirmesi (Functional Behavior 

Assessment for People with Autism-Otizm Konuları),Beth Glasberg. 

http://amzn.to/2tHCTkQ  

Bazen otizmli insanlara bakan ebeveynler ve profesyoneller şaşırtıcı, uyumsuz zor 

davranışlar, saldırganlık veya nasıl durduracaklarını bilmedikleri tekrarlayan eylemlerle 



karşılaşırlar. Bu problemli davranışları çözmenin anahtar noktası ilk olarak davranışın 

amacını belirlemek için fonksiyonel davranış değerlendirmesi yapmaktır.  

Endişeli veya Takıntılı Çocuklara Yardım Etmek (Helping children who are anxious or 

obsessional) Margot Sunderland & Nicky Armstrong. http://bit.ly/2h2EN66 

Çocuklara: 

• Güvensiz ve çok fazla endişelenen, 

• Fobilerden ve kabuslardan acı çekenler, 

• Bırakıp gitmekte ve eğlenmek için konsantre olmakta zorlanan, 

• Travma yaşayan, 

• Endişe verici derecede iyiler veya küçük yetişkinler gibi görünenler, 

• ‘dağınık’ duygularla başa çıkmak için rutini ve düzeni kullananlar, 

• Dünyada ki varlıklarının üstesinden gelmek için içlerine kapananlar, 

• Güçlü duygularını korumak için obsesif-kompulsif davranışlar geliştiren, 

 

Çocukların Zorlu Davranışları Nasıl Yönetilir Bill Rogers.  http:amzn.to/2hivZZu  

Dr. Bill Rogers, eğitim danışmanı ve yazar olmadan önce uzun yıllar öğretmenlikyaptı. 

Davranış yönetimi, disiplin, aktif öğretme, stress yönetimi ve öğretmen sağlığı hakkında 

Birleşik Krallık genelinde ve Avrupa, Avusturalya ve Yeni Zellanda da  geniş konferanslar 

veriyor. Bill Rogers ayrıca akıl öğretmeni olarak, zorlu okullarda takım öğretimi olarak 

çalışıyor. O bugün okullarda öğretmen lideri olarak zorlukların farkındadır. Bill Rogers, 

pratik öğretmenlerin katkılarını bir araya getiriyor, yıkıcı ve zorlu davranışlarla başa çıkmanın 

yollarını öneriyor. Bill, temel ilkeleri belirleyerek her bölüm hakkında bilgi vererek yorumlar 

ve böyle popüler olur tarzında liderlik davranışları yazar. Her biri uygulamada öğretmenin 

durumu nasıl yönettiğini ve sonucun ne olduğunu göstermek amacıyla elde edilen çok sayıda 

vaka çalışması vardır. Bu uygulama örnekleri: öğrencilerin kendi davranış, tutum, öz-yapmak 

saygısı ve eş kabul gibi öğretmenlerin yapabileceği farkı vurgulamaktadır. 

Bölümlere bakın: uygunsuz bir şekilde geri dönmenin yolunu bulmak davranış; günlük olarak 

çok karmaşık davranışlarla başa çıkmak; 

Jessica Kingsley Publishers www.jkp.com 

e-posta: post@jkp.com Jessica Kingsley büyük çeşitlilik var davranış sorunları, engellilik, 

pratik, yasal, sosyal kitapların sorunlar, terapiler vb. Ayrıca broşür için telefonla da iletişime 

geçebilirsiniz. 

Living Life Mağazası http://shop.llttf.com/llttf-resources/llttf-books 



Living life, aşağıdakileri içeren faydalı kitapçık seçeneklerine sahiptir: 

“Neden kendimi kötü hissediyorum?” ve “Öfkenizi koruyacak kadar güçlü müsünüz?” 

ANLAMSIZ (GÖRÜNÜŞTE) DAVRANIŞI DURDURUN ! 

Otizmli kişilere yönelik Fba Tabanlı Müdahaleler (Otizmde Konular) Beth. A. Glasberg 

http://amzn.to/2soMicX  

 

Etkili bir davranış geliştirme rehberi istenmeyen vurma gibi davranışlar, çığlık atmak veya 

tekrarlayan soru sorma müdahaleyi planlar. Ebeveynler ve öğretmenler için eğitim yaklaşımı 

özetleniyor ve sadece azaltan servis sağlayıcılar problem davranışını ama aynı zamanda 

bireysel otizm ihtiyaçlarını karşılıyor. 

SON DERECE HASSAS BİR ÇOCUĞU DESTEKLEMEK;   James Williams ve Lucy 

Skye tarafından, 

Bu basit, özlü kitap yüksek hassasiyetin temel bir anlayışının ötesine geçerek son derece 

hassas çocuklar için neden olabileceği zorluklara ve sıkıntılara bakmaktadır.  

The Special parent’s handbook; Özel ebeveynler el kitabı.                          

Yvonne Newbold  tarafından yazılmıştır. http://yvonnenewbold.com/  

Yvonne Newbold email : yvonne@yvonnenewbold.com 

http://amzn.to/2soMicX


Yvonne Newbold bir yazar,konuşmacı,atölye yöneticisi ve engellilik ile ilgili konularda 

danışmandır.Kendi engelli çocuklarını yetiştirme deneyimleri üzerine özel ebeveyn adlı bir el 

kitabı yazdı. 

DUYGUSAL VE DAVRANIŞSAL ZORLUKLARI OLAN ÇOCUKLARI 

ANLAMA VE  DESTEKLEMEK      

(Understanding and Supporting Children with Emotional and Behavioural Difficulties) 

Paul Cooper tarafından yazılmıştır. Bu çocukların okulda ve evde yıkıcı hale gelmesine neden 

olabilecek bazı zorluklar ve bozukluklar için kapsamlı bir rehberdir. 

EBD (Emotional and Behavioural Difficulties)’lerin doğasını ve potansiyel nedenlerini, 

sosyal,psikolojik veya biyolojikk olarak inceler ve değerlendirmelerinde yer alan 

profesyoneller için ortaya çıkabilecek sorunları tartışır. Kullanılan çeşitli yöntemleri analiz 

eder.  

 

ÇOK  FAZLA ENDİŞELENDİĞİMİZDE NE YAPMALIYIZ ? 

Dawn Huebner, Doktora ve Psikolog  tarafından Anksiyetenin Üstesinden Gelmek İçin 

‘’Bir Çocuk Rehberi ‘’ hazırlamışlardır. 

 

6- 12 yaşındakilere ve ebeveynlerine, yaygın anksiyetenin tedavisinde en sık kullanılan 

tekniklerle rehberlik etmek için tasarlanış  kendi kendine yardım kitabıdır. İlgi çekici,teşvik 

edici ve takip etmesi kolaydır. Bu kitap eğitir, motive eder ve çocukları, değişime doğru 

çalışmaya  motive eder, güçlendirir.        http://amzn.to/2h2G8u3  



 

DUYUSAL DUYARLILIKLAR VE OTİZM (SENSORY SENSITIVITES AND 

AUTISM ) 

Otizmi olan çocuklarda sıklıkla duyusal hassasiyet gelişir. Tipik olarak gelişen çocuk arka 

plan seslerini kapatabilir (rahatsız olmaz) ve ihtiyaç duydukları tek sesi duyabilir.  

Otizmi olanlar, farklı sesleri kapatmakta zorlanırlar ve herhangi gürültüyü engellemek için 

genellikle ellerini kulaklarının üzerine koyarlar. 

Otizmli çocuklar, genellikle çevrelerinde neler olduğunu anlamakta ve diğer insanlarla 

iletişim kurmakta zorlanırlar. 

GÜZEL Yollar (NICE pathways ),  (http://bit.ly/2kQhNNf) 

Çocuklar ve gençler için otizm teşhis değerlendirmesi  

Ulusal Otistik Toplum (The National Autistic Society) (www.autism.org.uk) 

Otizm yardım hattı (Yaşamları dönüştürme ve tutumları değiştirme): Otizm spektrumundaki 

insanlar ve aileleri için İngiltere'nin önde gelen hayır kurumudur. 1962'den beri, otistik 

insanların toplumda yer almasına yardımcı olmak için çalışır. Otistik insanlara daha iyi 

haklar, hizmetler ve fırsatlar için kampanyaların yanı sıra destek, rehberlik ve danışmanlık 

sağlar. Email: nas@nas.org.uk 

 

PDA (Patolojik Talep Önleme) 

www.pdasociety.org.uk/what-is-PDA 

PDA nedir?  

Açıklama: 

PDA kitapçığı bireyler, aileler ve profesyoneller için Otizmin Patolojik Talepten Kaçınma 

profiline giriş kılavuzu olarak tasarlanmıştır. 

PDA'ya genel bakış, PDA'nın nasıl hissedebileceği, taleplerin neler olduğu ve bunlardan nasıl 

kaçınıldığına dair içgörüdür. PDA'nın tanımlanması hakkında bilgi, yararlı yaklaşımla, kendi 

kendine yardım ve PDA'yı anlamanın faydalarını kapsar. 

PDA NEDİR? 

Patolojik Talepten Kaçınma (PDA), Otizm Spektrumundaki bazı kişilerde görülen davranış 

profili olarak açıklanır ve giderek daha fazla kabul edilmektedir. PDA davranış profiline sahip 

otizm spektrumundaki kişiler; sosyal iletişimde, sosyal etkileşimde ve kısıtlı ve tekrarlayan 

davranışlar, etkinlik veya ilgi modellerinde başkalarıyla zorluklar yaşarlar.  



PDA davranış profilinin temel özelliği, kişinin alınan istek ve taleplere yüksek düzeyde kaygı 

göstermesidir. Otizm spektrumu dahil olmak üzere çocukların gelişiminde istek talebinden 

kaçınma görülebilir. Sosyal olarak şok edici davranış gösterileriyle birlikte bu kaçınmanın 

kapsamı ve aşırı doğası sebebiyle, bunun "patolojik" olarak tanımlanmasına yol açar.  

  

 

Ciddi Davranışsal Zorluklar (Severe behavioural difficulties):  

PDA profiline sahip kişilerin büyük bölümü, özellikle öfke olmak (anksiyete) üzere 

duygularını kontrol etme ve düzenleme konusunda gerçek sorunlar yaşayabilirler. Çocuklarda 

uzun süreli meltdown (ağlama nöbetleri-erime) ile birlikte dikkat dağıtma ve mazeret verme 

gibi daha az dramatik kaçınma stratejileri şeklinde olabilir. Bunu aşırı anksiyete veya 'panik 

atak' olarak görmek ve onlara öyle davranmak çok önemlidir. Güven verme, sakinleştirici 

stratejiler ve gerilimi azaltma tekniklerini kullanmayı denemelidir. 

PDA, otizm spektrumu içinde davranış profili olarak kabul edildiğinden, genellikle otizm için 

tanısal değerlendirmenin ardından tanımlanır. Kaynak: www.autism.org.uk/about/what-

is/pda.aspx 

 

http://www.autism.org.uk/about/what-is/pda.aspx
http://www.autism.org.uk/about/what-is/pda.aspx


  

32 yaşındaki M. ile uğraşırken aklıma gelen başarılı bir fikir ...Odasını temizlemesinin veya 

eşyalarını kaldırmasının söylenmesinden nefret ediyor, ör. odasının zemininde giysi veya 

havlu. Tehlikeli olduğunu ve düşebileceğini açıklamaya çalıştım, bu onu kızdırdı, cevabı bana 

bağırıp "Ne yapacağımı söylemenden nefret ediyorum" demekti. Bu yüzden onunla oturdum 

ve özel bir gizli eylem tasarladık, eylem şu anlama geliyor ..... Size ne yapmanız gerektiğini 

söylemeyeceğim, zaten biliyorsunuz, bu sadece bir hatırlatma. 

Bizimki oldukça komikti, "Denizanası" derdim, sonra kollarımı etrafımda sallayıp "sarkma, 

sarkıklık" sesleri söylerdim, bu her zaman ikimiz de kıkırdayarak ve M. bana göz kırpmaya, 

bana bir başparmak vermeye çalışırken sona erdi ve odadan çıkar çıkmaz (bu yüzden onu 

kontrol ediyormuşum gibi görünmüyordu) katındaki eşyaları alırdı, sonra gururla beni arardı 

ve bana göstermek için ... ve gizli tokalaşmamız ve sarılmamızla kutladık. 

 

PDD 

PDD Nedir? 

PDD, yaygın gelişimsel bozukluk anlamına gelir aşağıdakiler için şemsiye bir terimdir. 

-Otizm 

-Asperger sendromu 

-Rett sendromu 

-Çocukluğun dezintegratif bozukluğu (ÇDB) veya Heller Sendromu 

PDD-NOS ( Başka türlü tanımlanmamış yaygın gelişimsel bozukluk) atipik otizmi 

tanımlamak için kullanılır. 

Başka türlü tanımlanmamış yaygın gelişimsel bozukluk. 

Başka Türlü Tanımlanmamış Yaygın Gelişimsel Bozukluk Nedir? 

Başka türlü tanımlanmamış yaygın gelişimsel bozukluk-aksi belirtilmemiş anlamına gelir. 

Bazen öğrenme ve davranışsal farklılıkları olan bir çocuk, Asperger Sendromu veya otizm 

için tüm tanı kriterlerini karşılamaz, bu da başka türlü belirtilmeyen yaygın gelişimsel 

bozukluk tanısına yol açabilir. Yaygın Gelişimsel Bozukluk –Başka Türlü 

Adlandırılamayan(PDD-NOS) bu kategoriye girenlere verilen tanıdır. Bazı uygulayıcılar 

PDD-NOS’ ‘’atipik otizm’’ olarak adlandırmaktadır. Tıp dergisi özeti: http:///bit.ly/2lztjn9 

Mavi Metin Balonu: Bir çocuğun can sıkıntısını veya ilgiye ihtiyaç duymasını asla 

küçümsenmemelidir. Ebeveynlerin sürekli eğlence görevinde olması imkansızdır .Bu nedenle 



bir çocuğu kısa süre eğlendirecek bir şeyler hazırlamakta fayda vardır .Müzikli cep 

telefonları, etkileşimli oyuncaklar veya DVD’ler yardımcı olabilir. 

 

Duyusal Problem veya hassasiyet nedir?   

Duyusal İşleme Bozukluğu (SPD), beynin duyular yoluyla gelen bilgileri alma ve bunlara 

yanıt vermede güçlük çektiği bir durumdur. Eskiden duyusal bütünleşme bozukluğu olarak 

adlandırılıyordu. Ancak Duyusal İşleme Bozukluğu (SPD) olarak düzenlenmiştir. Duyusal 

işleme sorunları olan çocuklar, görüntülere, seslere, gürültüye, dokulara, tatlara, kokulara ve 

diğer duyusal girdilere aşırı duyarlı olabilir.  Kromozom veya genom bozukluğu olan birçok 

çocuk için 'duyusal sorunlar'  sorun olabilir ve zorluk yaratan davranışlara neden olabilir.   

Örneğin:  

• Giysilerindeki etiketlerden veya dikişlerden nefret edebilirler;  onları kaşıntılı veya 

dayanılmaz bulabilirler.   

• Herhangi bir şekilde dokunulmaktan, yani yüzlerinin ve ellerinin veya saçlarının 

yıkanmasından nefret edebilirler, hatta şampuanı ve / veya yüzlerinden, omuzlarından veya 

sırtlarından akan sudan hoşlanmayabilirler.  

•  Belirli yiyeceklere dokunamazlar veya yiyemezler.   

• Bazı kokulara, kokulara karşı hassas olabilirler.   

• Gıdıklanmaktan veya kucaklanmaktan nefret edebilirler.   

Bazı çocuklar için bu tür davranışlar, giysilerin etiketlerini keserek veya dikişsiz giysiler satın 

alarak ya da su ve sabunun vücutlarının başka bir yerine değmediği yerlerde saçları 

şampuanlamanın bir yolunu bularak yönetilebilir.   

Duyusal aşırı yük, vücudun bir veya daha fazla duyusu çevreden aşırı uyarılma yaşadığında 

ortaya çıkar.  Bir kişiyi etkileyen birçok çevresel unsur vardır.  Bu unsurların örnekleri 

kalabalıklar, gürültü, medya ve teknolojidir.   



• Çok fazla gürültü duyarlar (çoğu insan belirli sesleri kapatmanın bir yolunu bulur, 

ancak duyusal sorunları olan çocuklar ve yetişkinler aynı anda çok sayıda sesi duyabilir ve bu 

ekstra sesleri kapatmakta zorlanabilir).   

Başa çıkması zor sesler veya gürültü bulanlar için gürültü azaltıcı kulaklıklar duyduklarını en 

aza indirmeye yardımcı olabilir. 

 

“Oğlumun gürültüyle ilgili sorunları var, sesleri engellemek için genellikle ellerini 

kulaklarının üzerine koyuyor. Ona ‘zor’ durumlarla başa çıkmasına yardımcı olan bazı gürültü 

önleyici kulaklar aldık”. 

 

ÇOCUKLAR İÇİN GELİŞİM YOLLARI (http://bit.ly/2tKjNGC)  

http://bit.ly/2tKjNGC)
http://bit.ly/2tKjNGC)


DIŞKI BULAŞTIRMA (SIVAMA) 

Dışkı Bulaştırma Nedir? 

     Kulağa korkunç geliyor ancak kakalarıyla oynayan bazı küçük çocukların tuvalet eğitimine 

hazır oldukları ve vücutlarının nasıl çalıştığı konusunda meraklı oldukları anlamına gelir. 

Dışkı maddesini bulaştıran diğer çocuklar/yetişkinler için bir tür dikkat arayışı olabilir veya 

duyusal bir girdi ihtiyacı olarak hizmet edebilir veya kendilerini iyi hissetmiyor olabilirler. 

Birçok zorlu davranışta olduğu gibi, çok fazla olumsuz tepki göstermemek, iyi davranışı 

tutarlı, olumlu övgü ile ödüllendirmek önemlidir. Bu şekilde bir çocuk hangi davranışlarının 

olumlu veya ödül kazandırdığını öğrenecek.  

Çocuğumun Dışkı/Kir Bulaştırmasını/Sıvamasını Nasıl Önleyebilirim? 

-Onları arka bölgelerine erişim sağlayan kıyafetlerle giydirmek zor. ör. arkası fermuarlı veya 

düğmeli pijamalar, bebek tulumları veya dolu alt kısmın altında kalan vücut yelekleri 

yardımcı olabilir. 

-Rutin tuvalet hijyenini ön gören hikayeler anlatmak. 

-Duyusal girdi sağlayacak dağınık (pasaklı) oyun.  

-Pis Koku: ağır koku yapan yiyecekleri koklayın. Örneğin: peynir, kokmuş playdoh.  

-Dokunuş: Playdoh (oyun 

hamuru), terapi hamuru. 

-Görsel: parmak boyama, tıraş 

köpüğü. 

Resim: Somatic Sensations: General 

Organization; The Tactile and 

Position Senses- L7Faisal I. 

Mohammed, MD, PhD 

 

 

“J.Went sıvama aşamasından geçti. Yatak odasının duvarlarının her yerine sıvardı/bulaştırırdı. 

Aklımın ucundaydı ancak bunun duyusal olabileceği ve J’nin duyusal ezici bir arayışta 

olabileceği söylendiğinde ona Olbas yağı ile biraz pıhtı vermem için tavsiye verdiler. Mutfak 

rolosu kullandım ve oldukça güçlü kötü bir koku kokusunu çıkarırdı. İnanılmaz bir biçimde 

işe yaradı ve zamanla kullandığım oluşturan yaklaşık 5 damla yağ uyguladım. J.Went onu 

burnuna tuttu ve güçlü aromanın yağ miktarını azalttım. Mucizevi bir şekilde 

sıvamayı/bulaştırmayı kesti.” 

 

 



 

FIRÇALAMA VE ORTAKLAŞA SIKIŞTIRMALAR 

Ebeveynlerin çoğu, özellikle bu tür terapiler için duyu bütünleme tedavisinde yer almaktadır. 

Herkes için işe yaramayabilir ama bazılarına faydalı olur. Bu teknik hakkında daha fazla 

bilgiyi burada bulabilirsiniz: http://bit.ly/1WGt1A1 

 

Wilbarger Protokolü (fırçalama terapisi) için Duyusal Entegrasyon duyusal savunmayı 

azaltmak için tasarlanmış özel, profesyonel rehberli tedavi yöntemidir. 

Wilbarger Protokolü duyusal savunmaya sahip çocuklarda kullanılan derin basınç tekniğidir. 

Duyusal entegrasyon teorisinde kökeni vardır ve klinik kullanım yoluyla geliştirilmiştir. 

Gün boyunca derin dokunma basıncı içerir. Patricia Wilbarger, M.Ed., OTR, FAOTA, bu 

tekniği geliştirmiştir. Burada uygulama tekniği ortaya koyan annenin videosu var: Wilbarger 

Fırçalama Protokolü (OT Fırçalama & Eklem Sıkıştırma) http://bit.ly/2msPMMT 

 

 

http://bit.ly/1WGt1A1
http://bit.ly/2msPMMT


ORAL MOTOR GELİŞTİRME 

Oral motor gelişimi nedir? 

Oral motor gelişimi, dudakların, dilin, çenenin, dişlerin ve sert ve yumuşak damakların 

kullanımı ve işlevini ifade eder. Bu yapıların hareketi ve koordinasyonu, konuşma üretiminde, 

güvenli yutmada ve çeşitli gıda dokularının tüketilmesinde çok önemlidir.  Hiposensitif          

(az duyarlı) veya hiposensitif  (aşırı duyarlı) oral motora sahip olabilirsiniz. Bir çocuğun aşırı 

duyarlı olduğunu gösteren işaretler tipik olarak yüzlerinin silinmesini, diş fırçalamaktan 

hoşlanmamayı içerir ve genellikle belirli dokular ile çok seçici yiyicilerdir. Ne yedikleri 

konusunda çok telaşlı olabilirler. Bazı yiyecekleri tuhaf göründüklerinden veya tuhaf 

oldukları için sevmeyebilirler. 

 

• YOLLAR www.pathways.org 

Çocukların duyusal gelişimi hakkında yararlı bilgiler ABD merkezli web sitelerinde. 

• MAKSIMUM POTANSİYEL www.maximumpotential.eu/ 

Duyusal Bütünleşme ve Nörogelişimsel Terapi konusunda uzmanlaşmış bir kliniktir. 

• DUYUSAL DOĞRUDAN www.sensorydirect.com/ 

Ağırlıklı battaniyeler, kıpır kıpır oyuncaklar, giysiler, vb. dâhil olmak üzere duyusal her şey 

için. 

• DUYUSAL BÜTÜNLEŞME www.sensoryintegration.org.uk  

Facebook'ta: www.facebook.com/SensoryIntegrationNetwork/ 

E-posta: support@sensoryintegration.org.uk  

Duyusal bütünleşme nedir? Duyusal bütünleşme/birleşme, beynimizin günlük yaşamımızda 

yapmamız gereken şeyleri yapabilmemiz için bilgiyi nasıl aldığı ve işlediğiyle ilgilidir. 

• DUYUSAL GEZEGEN www.facebook.com/groups/ 



Duyusal sorunlar tartışma grubu. 

• DUYUSAL İŞLEME BOZUKLUĞU - EBEVEYN DESTEĞİ 

https://sensoryprocessingdisorderparentsupport.com/ 

Tüm farklı duyusal davranış türleri hakkında gerçekten yararlı bilgiler. 

DUYUSAL OYUNCAKLAR / AKTİVİTELER / DUYUSAL ODA 

• YAVRU KUŞ  http://www.fledglings.org.uk/ 

01799 541 807 Email: enquiries@fledglings.org.uk 

   Yeni başlayanlar, engelli bir çocukla yaşamın zor olabileceğini anlar ve kromozom ve 

genom bozuklukları gibi engelli çocukların karşılaştığı günlük sorunları ele alan pratik, uygun 

fiyatlı, kaliteli ürünler sağlayarak yardımcı olur. 

• DUYUSAL OYUNCAK DEPOSU http://www.sensorytoywarehouse.com/ 

   Çok Ödüllü, ilham verici duyusal aktiviteler, oyuncaklar ve ekipman konusunda 

uzmanlaşmış yenilikçi bir şirket. 

• DUYUSAL PLUS  http://www.sensoryplus.co.uk/ 

   Duyusal  Plus Ltd, tek katalog ürünlerinden tüm ortamlara kadar bağımsız bir duyusal 

ekipman sağlayıcısıdır. 

• DUYUSAL GÜVEN Bahçe Fikirleri  http://bit.ly/2gMJW6D 

   Duyusal Güven, kapsayıcı ve duyusal tasarım konusunda önde gelen bir otoritedir. 

Engellilik ve sağlık sorunları ile yaşayan insanların, ailelerinin ve bakıcılarının sağlığını ve 

refahını iyileştirmek için doğayı ve dış mekanı kullanırlar. Birleşik Krallık'ta çalışırlar ve 

yaklaşımlarını geniş bir organizasyon ve birey ağıyla uluslararası olarak paylaşırlar. 

• SPD YILDIZ http://www.spdstar.org/ 

   Star Enstitü Tedavi Merkezi, sizin ve çocuğunuzun yaşadığı belirli duyusal zorluklar için 

yaklaşımları özelleştirir. ABD merkezli. 

• ÖZEL İHTİYAÇLAR OYUNCAKLAR http://www.specialneedstoys.com/uk/ 

01299 827820 Email: info@specialneedstoys.com 

Özel İhtiyaç Oyuncakları ve diğer duyusal öğeler. 

• UNDERSTOOD ebeveynler ve bakıcılar için ücretsiz bir kaynaktır (ABD merkezli) 

http://u.org/2lXIoaj 

 



AĞIRLIKLI TERAPİ- BATTANİYELER, ALTLIKLAR, BASINÇLI YELEKLER 

Ağırlıklı battaniyeler, Mesleki terapistlerin Dikkat eksikliği olan çocuklar ve yetişkinler için 

sıklıkla önerdiği duyusal bir araçtır. 

Dikkat eksikliği olan çocuklar ve yetişkinlere tavsiye hiperaktivite bozukluğu, duyusal işleme 

bozukluğu, anksiyete ve otizm sakinleştirici ve uykuya yardımcı olmak için kullanılır. 

Ağırlıklı battaniyeler diz altlıkları, basınçlı yelekleri birçok ayrı şirketten online olarak 

alabilirsiniz. Bunları arama motorlarından bulabilirsiniz ama nereden aldığınıza dikkat edin. 

Ağırlıklı battaniyelerinin vücut ağırlığının %10 unu geçmemesi önerilir. Lütfen güvenlik 

önerilerini takip ediniz.       

      MİNUMUN KULLANCI AĞIRLIĞI BATTANİYE AĞIRLIĞI 

                 25 KG            2,5 KG 

                 30 KG             3,0 KG 

                 36 KG            3,6 KG 

                 45 KG            4,5 KG 

                 60 KG            6,0 KG 

                 70 KG            7,0 KG 

                  80 KG             8,0 KG 

 

 
BÜTÜN ÇOCUKLARIN TERAPİSİ www.wholechildtherapy.com  

Email: info@wholechildtherapy.com  

Bütün çocuk terapisi aile merkezli terapiye odaklanan bir uygulamadır. Hüküm,   

mesleki konuşma ve fizyoterapi kişisel kapsamlı bir eğitimle dahil olmak üzere 

çocuklar için eğitim ve refah programlarıdır. Ebeveynler bakıcılar ve profosyöneller 

için destek ve eğitim hizmetidir. Onların kliniği güneydoğu Londra da bulunuyor. 

Ancak ülke çapında hizmet sunuyorlar. Okullarda çocuk merkezlerinde ve diğer 

alanlarda hizmet verebilirler. 

 

 

 

 

 



LİKRALI YATAK ÇORABI 

Bir aile, bir çift likralı yatak çorabı aldı. Bu çorap gevşemekte zorlanan çocuklar/yetişkinler 

için tasarlanmıştır. Rahatlatır ve uyumak için vücudu sakinleştirir. 

 

ÖZEL İHTİYAÇLI ÇOCUKLAR VE YETİŞKİN BİREYLER İÇİN YOGA 

Yoga, özel ihtiyaçları olan çocuklara ve yetişkinlere rahatlama ve stresi azaltmanın yanı sıra 

kaslarını güçlendirmeye ve sıkılaştırmaya yardımcı olur. Farklı yoga türlerinin çok fazla 

çeşidi vardır bundan dolayı yoga öğretmenleriyle iletişim kurabilir ve onlarla çocuğunuzun 

ihtiyaçları hakkında konuşabilirsiniz. 

Daha fazla bilgi için: www.specialyoga.org.uk   www.specialyoga.com 

Engelliler için yoga hakkında özel ihtiyaçlar makalesi http://bit.ly/2virHsS 

 Hiçbir ebeveyn mükemmel değildir ve hiçbir çocuk 

mükemmel değildir. Herkesin iyi ve kötü yönleri ve günleri vardır. 

 

Ünlü bir Çin atasözü şöyle der: 

"Bin millik bir yolculuk tek bir adımla başlar." Zor davranışları yönetmek uzun bir yolculuk 

olabilir, ancak yalnızca o tek adımla başlamanız gerekir.  

 

 

 

http://www.specialyoga.org.uk/
http://www.specialyoga.com/
http://bit.ly/2virHsS

