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Kitapçık Hakkında
Sınıf rutinleri ve kuralları, sizin ve öğrencilerinizin günlük veya haftalık olarak sınıfta takip ettiğiniz eylemler ve
izlenmesi gereken ilkelerdir. Sınıf rutinlerini ve kurallarını ana hatlarıyla belirtmek, öğrencilere beklentilerinizi açık bir
şekilde aktarmanıza ve okul yılınızın sorunsuz geçmesine yardımcı olacaktır.
Başarılı bir sınıf yönetimi, eğitim-öğretim yılının başında sizin rutinleri ve kuralları ne kadar belirlediğinize ve
öğrencilerinize bunları ne ölçüde öğrettiğinize göre değişkenlik gösterir. Öğrencilerin nasıl yapılacağını içselleştirdikleri
sınıf rutinlerine sahip olmak, öğretim sürecinizi çok daha kolay ve eğlenceli hale getirecektir. Özel gereksenimli
bireyler sınıf, oyun ve toplum kurallarına uymakta zorluk yaşayabilirler. Bu nedenle özel gereksinimli bireylere
toplumsal yaşam alanlarında ve sınıf içi çalışmalarda rutinlerin ve kuralların öğretilmesi önemlidir. Bu konuda alınacak
önlemler ve yapılacak alıştırmalarla özel gereksinimi olan öğrencilerinize kolaylıkla sınıf rutinlerini ve kurallarını
öğretebilirsiniz.
Sınıfınızda hangi sınıf rutinlerine ihtiyacınız olacağını belirlemenin en iyi yolu, beyin fırtınası yapmak ve bunları
listelemektir. Bunun için ilk adımda 10 dakikalık bir zamanlayıcı ayarlayın. Boş bir kağıt parçası ve bir kalem alın.
Sınıfınızda tipik bir gün geçirin ve öğrencilerin gün boyunca yaptıkları her şeyi listeleyin. Gözlem sürenizi bir haftaya
kadar uzatabilirsiniz. Öğrencilerin haftada 1-2 kez yaptıkları şeyleri ve sınıfınızda sorun gördüğünüz konuları listeleyin.
On dakika sonra ara verin, yürüyüşe çıkın veya başka bir şey yapın. Aradan sonra listenize geri dönün ve aklınıza
gelebilecek her şeyi kaydedin.
Sınıfınızda kuralları oluştururken aşağıdaki konulara dikkat etmeniz önerilmektedir:
Kurallar anlaşılır ve net olmalıdır.
Yapabiliyorsanız kuralları öğrencilerinizle birlikte belirleyin.
Kuralları tutarlı bir biçimde uygulayın.
Güne başlarken ve gün içinde öğrencilerinizle birlikte kuralların üzerinden geçin ve onlara hatırlatın.
Kural cümlelerinizde çocuklara ne yapmamaları gerektiğini değil, ne yapmaları gerektiğini açıkça belirtin.
Kurallara uyan öğrencilerinizi pekiştirin.
Sınıfınız için bir kural panosu oluşturunuz ve 5'den fazla kural olmamasına dikkat ediniz. Bu panoyu öğrencilerinizle
birlikte hazırlayabilirsiniz.
Sınıf içi kural ve düzenlemeleri öğrencilerinize öğretirken aşağıda yer alan öğretim stratejilerini kullanabilirsiniz:
Kukla oyunları,
Posterler,
Oyun oluşturma,
Kurallı oyunlar,
Kuralı bir torbaya koyma oyunu,
Kural gizleme oyunu,
Kural numaralandırma.
Bu kitapçıkta sınıf içi, ev ve oyun alanlarında kullanabilmeniz amacıyla bazı kural panosu örneklerine ve şablonlarına
yer verilmiştir. Şablonları bireyselleştirerek kullanmanız önerilmektedir. Bu materyalin sizlere faydalı olmasını umuyor
ve çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz!
Uzm. Deniz Yılmaz
Eğitim Ar-Ge Koordinatörü
Algı Özel Eğitim Kurumları

Kitapçık Yazarı Hakkında

Uzm. Deniz Yılmaz
Eğitim Teknolojileri Uzmanı
2007 yılında Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği, 2018 yılında ise Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim
Teknolojileri tezli yüksek lisans programından mezun olmuştur. Uzmanlık tezini “Okul öncesi dönemde yer
alan otizmli çocuklar için mobil yazılım tasarımı, geliştirilmesi ve değerlendirmesi” üzerine yazmıştır. 2008
yılından itibaren Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nda eğitimcilik (2008-2013) ve formatör eğitimcilik
(2013-2015) görevlerinde bulunmuştur. Bu süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri’nin New Jersey
eyaletinde bulunan Princeton Çocuk Gelişimi Enstitüsü’nde staj yapmıştır. 2015 ve 2018 yılları arasında
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı’nda Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü olarak çalışmış ve
Türkiye genelinde özel eğitim alanında çalışan öğretmen ve otizmli çocuk sahibi ailelere Uygulamalı
Davranış Analizi konusunda çeşitli eğitimler vermiştir. 2018 yılında çalışmalarına ara veren Yılmaz, bir yıl
sonra 2019 yılında görevine Tohum Otizm Vakfı’nda Ar-Ge Birimi Eğitim Koordinatörü olarak geri
dönmüştür. 2022 yılında TEMA Vakfı’nda Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı olarak görev alan Yılmaz, şu
anda da Algı Özel Eğitim Kurumları’nda Eğitim Ar-Ge Koordinatörü olarak meslek hayatına devam
etmektedir.
Yılmaz, Deneyimsel Öğrenme Eğitmenliği, Gilliam Otistik Bozukluklar Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ),
Etkileşim Temelli Erken Çocuklukta Müdahale Programı (ETEÇOM), Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı
Değerlendirme Seti (IVO-ODS), Prelimary English Test (PET) sertifikalarına sahiptir. Özel eğitim konusunda
ulusal ve uluslararası projelerde key expert, saha eğitimcisi ve eğitim koordinatörü olarak yer almış olup,
kendisinin ulusal ve uluslararası kongre kitapçıklarında yayınlanmış pek çok çalışması ve bölüm yazarı
olarak yer aldığı kitaplar bulunmaktadır. Türkiye’de ilk kez pandemi döneminde özel eğitim webinar
serilerinin düzenlenmesi ve özel eğitim alanında dijital materyallerin geliştirilmesi konusunda çalışmalarda
bulunmuştur. Çeviri ve yeni materyaller geliştirerek özel eğitim alanına yaklaşık 400 dijital eğitim
materyali kazandırmıştır. Çalışma alanları arasında deneyimsel öğrenme, özel gereksinimli çocuklar için
mobil yazılım geliştirme, yetişkinlere yönelik e-içerik geliştirme, özel eğitimde aile ve öğretmenler için
materyal geliştirme, öğretmenlerin mesleki gelişimi, otizmli çocuk sahibi ailelerin eğitimi, özel eğitim ve
eğitim teknolojileri gibi konular yer almakta olup; eğitim teknolojileri ve yaygın eğitim alanında
çalışmalarına devam etmektedir.

SINIF
KURALLARI
Sınıfı
temiz
tutarım.
Başkalarına
nazik
davranırım.
Kullandığım
eşyaları yerine
koyarım.

Sınıfa
zamanında
gelirim.

Konuşmak için
el kaldırırım.

SINIF
KURALLARI

SINIF KURALLARI
Sınıfa zamanında geleceğim.
Herkesi dikkatlice dinleyeceğim.
Sınıfımı temiz tutacağım.

Sınıfta sessiz olacağım.

SINIF KURALLARI

SINIF KURALLARI
GÜNE ZAMANINDA BAŞLAYACAĞIM.

ARKADAŞLARIMA, ÖĞRETMENİME VE DİĞER
KİŞİLERE SAYGI GÖSTERECEĞİM.

BAŞKALARINA KİBAR VE NAZİK DAVRANACAĞIM.

ÖĞRETMENİMİ VE SINIF ARKADAŞLARIMI
DİKKATLİCE DİNLEYECEĞİM.

GÖREV VE SORUMLULUKLARIMI
YERİNE GETİRECEĞİM.

SINIF KURALLARI

SINIF KURALLARI
ÖDEVLERİMİ ZAMANINDA YAPACAĞIM.

ÇÖPLERİ ÇÖP KUTUSUNA ATACAĞIM.

HER ZAMAN DÜRÜST DAVRANACAĞIM.

DERS ESNASINDA BİR ŞEYLER
YEMEMEYE ÖZEN GÖSTERECEĞİM.

SINIF KURALLARI
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1. Yeni fikirler paylaşacağım.
2. Öğretmenime saygı duyacak ve
onu dinleyeceğim.
3. Zamanında sınıfta olacağım.
4. Daima olumlu konuşacağım.
5. Her zaman nazik olacağım.
6. Her zaman en iyisini
yapacağım.
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EV KURALLARI
Kibar ve nazik olacağım.
Bir şey istediğimde konuşmayı deneyeceğim.
Benden istenileni yapacağım.
En iyisini yapmaya çalışacağım.
Evin her alanını düzenli ve temiz kullanacağım.
Herkesi seveceğim.

EV KURALLARI

Ev Kuralları
Yalnızca mutfakta yemeğimi
yiyecek ve bir şeyler içeceğim.
Tabağımdaki her yemekten
tadacağım.
Dağıttığım bir yeri temizleyecek
ve düzenleyeceğim.
Herkese nazik davranacağım.

Her zaman gerçeği söyleyeceğim.

Sözümü tutacağım.

"Lütfen" ve "Teşekkür ederim"
ifadelerini kullanacağım.
Sorumluluklarımı yerine
getireceğim.

Ev Kuralları

OYUN PARKI KURALLARI
Oyun herkes için eğlenceli olmalı! :)
Genel Kurallar
İhtiyacım olduğunda tuvaleti kullanacağım.
Park kapalıysa okula geri döneceğim.
Öğretmenimden izin aldığımda okula gideceğim.
"Sıraya girin" ya da "ıslık" sesi duyarsam sıraya
gireceğim.
Kum Havuzu Kuralları
Kum alanında kumla oynayacak ve
dışarı taşırmamaya dikkat edeceğim.
Kaydırak
Kaydıraktan aşağıya doğru
kayacağım.

Barlar
Barlar için yalnızca el ve kollarımı
kullanacağım.
Salıncaklar
Salıncakta oturarak sallanacağım.

Eğlenin, güvende ve nazik olun.

OYUN PARKI KURALLARI
Oyun herkes için eğlenceli olmalı! :)

Eğlenin, güvende ve nazik olun.

Algı Özel Eğitim Kurumları
Algı Özel Eğitim Kurumları, 2007 yılında otizm tanılı bir çocuğa sahip Dr. Garbis Yakupyan ve Parin
Yakupyan tarafından İstanbul Şişli’de Algı Özel Eğitim Merkezi adıyla kurulmuştur. Kuruluş amacı,
özel gereksinimli bireylere bilimsel gelişmeler ışığında ve zamanın gerekliliklerini karşılayan,
tecrübeli ve dinamik eğitimcilerle en iyi eğitimi ve hizmeti sunmaktır. Algı Özel Eğitim Kurumları, Algı
ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi ve Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak özel
eğitim alanında faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.
Alanında uzman kadrosuyla hizmet veren Algı ABA Terapi ve Çocuk Gelişim Merkezi'nde seanslar
nezih ve güvenilir bir ortamda, gelişime açık ve ekip ruhuna sahip terapistler tarafından
yürütülmektedir. Board Certified Behavior Analyst (BCBA) Başak Topçuoğlu, Uygulamalı Davranış
Analisti/Psikolog ve Aile Danışmanı Elif Sanal Çalık, Klinik Psikolog ve Aile Danışmanı İsmail
Bıyıklı'nın Koordinatör olarak yer aldığı ekibimizde, çocukların yaş ve gelişim düzeylerini göz önünde
bulundurarak uygulanan gelişimsel ölçekler (AGTE, VB-MAPP, PEP3, Portage) ile öncelikle gelişim
alanlarındaki eksiklikleri belirlenmekte ve bu doğrultuda bireyselleştirilmiş bir eğitim programı
oluşturarak çalışmalara başlanmaktadır. Süreç içinde her çocuk için ayda en az 2 seans gözlemi ile
gelişimlerinin takibi yapılmakta ve terapistlerin uygulama güvenirliği ve müdahale biçimleri
uyarlamalar yapılarak geliştirilmeye devam edilmektedir.
Algı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ise Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM) tarafından
eğitsel tanılama ve değerlendirmesi yapılan ve destek özel eğitim hizmetlerine gereksinimi olduğu
belirlenen özel gereksinimli bireylere yönelik destek eğitim hizmetleri sunulmaktadır.
Kurumlarımızda, günümüzde özel gereksinimli bireylerin eğitiminde en etkili yaklaşımlardan biri
olan Uygulamalı Davranış Analizi (UDA/ABA) yaklaşımı benimsenmiştir. Kurumlarımızda bireysel ve
grup özel eğitim seanslarının yanı sıra gelişim testleri, PREP, sözel davranış, zihin kuramı, DIR
Floortime, dil ve konuşma terapisi, duyu bütünleme ve ergoterapi ile beslenme terapisi hizmetleri
sunulmaktadır.
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