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 Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim
gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel
çevrelerinden mümkün olduğu kadar
ayırmadan planlanır ve yürütülür
(Madde 4, c bendi)

Erken Çocukluk Dönemi Eğitimi
Erken çocukluk dönemindeki özel
eğitim hizmetleri ailenin
bilgilendirilmesi ve desteklenmesi
temeline dayalı olarak evlerde ve
kurumlarda sürdürülür. (Madde 6)

Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (2006)
Evde Eğitim Hizmetleri
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel
eğitime ihtiyacı olan bireylerden eğitim ve öğretim
kurumlarından doğrudan yararlanamayacak
durumda olanlara evde eğitim hizmeti verilmesi
esastır (Madde 34).
Evde eğitim hizmetleri özel eğitim hizmetleri kurulu
tarafından planlanır (Madde 34, a bendi).
Bu hizmetler, gezerek özel eğitim görevi yapan
öğretmen tarafından sürdürülür. Ancak, bireyin eğitim
ihtiyaçları doğrultusunda okul öncesi, sınıf ve alan
öğretmenleri de görevlendirilir (Madde 34, c bendi).
Evde eğitimde, ailelerin bilgilendirilmesi,
desteklenmesi ve eğitimin her aşamasına katılımları
sağlanır (Madde 34, e bendi).
Evde eğitim süreci birey, aile ve öğretmenin iş birliği
ile planlanır (Madde 34, f bendi).
Bireyin evde eğitim almasını gerektiren şartların
ortadan kalkması durumunda bu hizmet sona erdirilir
(Madde 34, ğ bendi).

Erken Çocukluk Döneminde Özel Eğitim Hizmetleri
 Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetleri okul ve kurumlarda veya gerektiğinde evde
yürütülür (Madde 35, c bendi).
 Erken çocukluk dönemi eğitimi hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesi için öncelikle bireyin
ve ailenin eğitim ihtiyaçları belirlenir (Madde 35, d bendi).

Aile Eğitimi
 Aile eğitimi hizmetleri, kurumlarda yürütülür. Ancak, ihtiyaç hâlinde bu hizmet evlerde de
yürütülebilir (Madde 36, e bendi).

Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen
 Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen (gezici öğretmen): Özel eğitime ihtiyacı olan
bireyler için evde, hastanede, okul ve kurumlarda eğitim ve destek eğitim hizmetlerini
yürütmekle görevlendirilen görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenini ifade eder
(Madde 4, n bendi).
 Özel eğitim hizmetleri kurulunun planlaması doğrultusunda, kaynaştırma yoluyla eğitimlerine
devam eden bireylere sağlanacak destek eğitim hizmetleri ile evde eğitim alan ve bir sağlık
kuruluşunda tedavi gören bireylerin eğitimlerini yürütmek (Madde 64, 1. kısım, a bendi)

Otizm Eylem Planı (2013)
Bu eylem planında ailelere yönelik çalışmalar kapsamında; OSB
tanısı alan bireye sahip ailelere bilgilendirme, rehberlik ve psikolojik
danışmanlık hizmetleri sunmak üzere birimlerin oluşturulması ve bu
birimlerdeki görevli uzmanların aileleri evde de desteklemeleri ve
sürekli danışmanlık hizmetleri vermeleri, aile eğitim hizmetlerinin
sağlanması ön görülmüştür (Amaç-3, Amaç-6).

Türkiye’de Eve Dayalı Programlar
1993 yılında faaliyete geçen Anne Çocuk Eğitim Vakfı ülkemizde
pek çok alanda farklı hizmetler sunmakla birlikte, ev merkezli okul
öncesi eğitim programlarının geliştirilmesinde, yürütülmesinde ve
değerlendirilmesinde öncü kuruluşlardan biridir. Erken çocukluk ve
yetişkin eğitimine geliştirdiği programlarla katkı sunan ve bu
konuda ülke genelinde yaygın bir hizmet ağı oluşturmayı
amaçlayan AÇEV, hizmetlerini ev merkezli, uzaktan eğitim ve yüz
yüze eğitim olmak üzere sürdürmektedir.

www.acev.org

Örneğin;
• Anne-Çocuk Eğitim Programı
• Eğlenerek Öğreniyorum Programı
• Benim Ailem Aile ve Çocuk Egitimi Programı

www.portageturkiye.org

Portage, eve dayalı bir erken çocukluk dönemi eğitim programıdır. Ek desteğe
gereksinimi olan çocuklar ve onların aileleri için ev ziyaretleri ile yapılan eğitim
hizmetleridir.
Portage’ın amaçları;
• Aile içinde ve evin etrafındaki çevrede günlük yaşama tam katılımı sağlamak,
• Eve dayalı eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak ve yaygınlaştırmak,
• Anne babaların eğitmen olarak rollerini güçlendirmek,
• Anne babalara çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili bilgiler sunmak,
• Uygun ev ortamının düzenlenmesi için anne babaları bilgilendirmektir.

Küçük Adımlar, 0-4 yaş arasındaki gelişimsel geriliği olan çocuklara
yönelik bir erken eğitim programıdır. Küçük Adımlar Erken Eğitim
Programı İstanbul Zihin Engellilere Destek Derneği tarafından
Türkiye’ye getirilmiş ve Derneğin girişimleriyle Anadolu
Üniversitesi’nde görev yapan dört öğretim elemanı tarafından
çevirisi ve uyarlaması yapılmış ve 1996 yılında dernek tarafından
bastırılmıştır.
Küçük Adımlar gelişimsel geriliği olan çocukların anne-babalarına
yönelik olarak hazırlanmıştır. Çocuğun ev ortamında eğitilebilmesi
için kolayca uygulanabilir ilkeler sunmaktadır ve anne-babaların
çocuklarının en iyi öğretmenleri olduğu görüşünü benimsemektedir.

OÇİDEP, Lovaas Programına dayalı olarak ve
WEAP (Wisconsin Early Autism Project) gözlemleri
sonucunda geliştirilmiş, 2006 yılından bu yana
sınırlı sayıda çocukla Türkiye’de yürütülmekte olan
bir Erken ve Yoğun Davranışsal Eğitim programıdır.

OÇİDEP (Otistik Çocuklar İçin Davranışsal Eğitim
Programı) 2006 yılından bu yana eve ya da
kuruma dayalı olarak yürütülmekte olan bir erken
ve yoğun davranışsal eğitim programıdır.
www.ocidep.com

Orijinal adı Responsive Teaching Program (RT)
olan program 2006 yılında Mahoney ve
McDonald tarafından geliştirilerek müfredat
haline getirilmiştir.
Programın Türkiye’deki telif hakları MAYA
AKADEMİ ve eğitim verme yetkisi Prof. Dr.
İbrahim H. Diken’e verilmiştir. Program uygulama
şu anda Türkiye’de Etkileşim Temelli Erken
Çocuklukta
Müdahale
Programı
adıyla
uygulanmaktadır.

Ülkemizde ev ziyaretlerine yönelik yapılan
bilimsel çalışmalar incelendiğinde; çalışmaların
büyük bir çoğunluğunun bu programların
etkililiğini incelemeye (Bekman ve AtmacaKoçak, 2011; Bekman, Aksu-Koç ve
Erguvanlı-Taylan, 2004; Güleç-Aslan, Kırcaaliİftar ve Uzuner, 2009; Kartal, 2007);
Türkiye’de erken çocuklukta özel eğitim
hizmetlerinin var olan durumunu
ortaya
koymaya (Er-Sabuncuoğlu ve Diken, 2010;
Ertem-Öztürk, 2005; Gül ve Diken, 2009; Kılıç,
2010; Sazak-Pınar, 2006) yöneliktir.
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