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ICF-CY planlama 
ve belgeleme 
sistemi nedir?

“Bilgisayar temelli“ 
ne demek?

Bu sistem, bir sunucu olarak düzenlenmi�tir. Sistem, 1) kullan�c� ad� ve 2) parola 
ile ikili �ekilde korunmaktad�r.
Verileri s�k� �ekilde korumay� garantilemek için ekipten bir �anahtar ki�i� 
tan�mlamak gerekir ki bu ki�i ebeveynlerle çal��ma ve ICF-CY planlama ve 
belgeleme sistemine liderlik eder. Anahtar ki�i (örne�in; özel e�itim uzman�, 
doktor veya di�erleri), ekip üyelerinin çe�itli görev/yetkilerini (okuma yetkisi, 
yazma yetkisi) belirler. Ayr�ca anahtar ki�inin yetkilerinin, ba�ka bir ki�iye 
aktar�lma olas�l��� da bulunmaktad�r (örne�in; anahtar ki�i de�i�ti�inde).
Ebeveynler, bu arac�n kullan�lmas� için bilgilendirme onay�n� verir.
Ebeveynler, tan�mlanm�� kendi ki�isel kullan�c� ad� ve parola ile tüm sakl� ki�isel 
bilgileri okuma hakk�na sahiptir (bu, kendi ki�isel bilgileri toplan�rken olabilir). 
Bu nedenle, erken müdahale veya anaokulunda uzmanlarca yürütülen somut 
çal��malarla ilgili her türlü belge, ebeveynlerce incelenebilir.          

Sistemin Bölümleri

 Bilgi/veri yönetimi
 Destek durumuna ili�kin önemli veri sizinle 
birlikte toplanacakt�r. Ebeveyn olarak siz 
uzamana sundu�unuz zaman, uzman önemli 
belgeleri yükleyebilecek.   

 Ekibin gözlemleri toplanacak ve ICF-CY 
s�n��and�rmas�na yerle�tirilecek (sizinle 
i�birli�i içinde). Ebeveyn olarak siz daima 
bilgileri anlama ve uzmana buna ili�kin soru 
sorma hakk�na sahipsiniz.

6
 Sizin ve ekibin gözlemleri ICF-CY puanlamas� 
temelinde olacak (örne�in, �0� problem yok 
demek). Ayr�ca kuvvetli yanlar�n�z vurgulanacak 
(ye�il alan) ve endi�e ve problemler �k�rm�z� alan� 
veya daha fazla bilgi gerekir �sar� alan� olarak 
tan�mlanacakt�r. 
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 Destek amaçlar�, ebeveyn olarak sizinle 
birlikte geli�tirilecek.  Bu ekip (sizinle birlikte) 
mevcut güçlü yanlar temelinde bu hede�ere 
nas�l ula��laca��n� yans�tacakt�r. Belirledi�iniz 
hede�er ve dü�ünceleriniz oldukça önemlidir. 
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 Sizinle birlikte uzman taraf�ndan 
kar��l�kl� olarak, elde edilecek olan temel 
hede�er tan�mlanacakt�r. �Bireysel Aile 
Destek Plan�� siz ve uzman taraf�ndan 
imzalanacakt�r. 
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 Uzman �her birimi� (seans) belgelendirmek 
zorundad�r.  Amaçlar�n elde edilmesi için ne 
yapacaklar�n� tan�mlayacaklard�r. Ayr�ca haz�rl�k 
yapmak (örne�in, hangi araç gereçlerin kullan�laca��) 
ve nas�l birimle de�erlendirilece�ini belirtmek 
zorundalar  (okul puanlama sistemi 1 (çok iyi) ile 6 
(kötü) aras�nda)
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Erken müdahale merkezleri, ana okulu ve diğer önleyici merkezlerdeki ailelere yönelik 
bilgilendirme Prof. Dr. İbrahim Diken, Doç. Dr. Mehmet Yanardağ

 I C F- C Y  = �� levsell ik ,  Yetiyit imi ve Sa�l �� �n 
Uluslararas� S�n��and�rmas�, Çocuk ve Gençlik 
Versiyonu  

 ICF-CY planlama ve belgeleme sistemi, farkl� 
uzmanlardan olu�an ekiplerdeki çocuk ve ailelerin 
desteklenme sürecini de�erlendiren, planlayan ve 
belgelenmesine olanak tan�yan bilgisayar temelli bir 
sistemdir.    

  De�erlendirmeler, �ekil/ gra�k olarak sunulacak:
   ye�il alan=�kuvvetli� •
 b  eyaz alan=�problem yok� •
 k  �rm�z� alan= �bozukluk, elde edilecek b  eceriler� •
 s  ar� alan= �daha fazla bilgi gerekmekte�  •

  anlam� ta��maktad�r 

 Son sürümünde bu sistemin etkisini (önce ve sonra) uzmanla 
birlikte kar��la�t�rabilirsiniz (2014 May�s�ta ula��labilir). 
  Muhtemel daha ileri öneriler bu rapora ba�l� olabilir: 
 •A m a ç l a ra  u l a � � l m � �  ve  d a h a  f a z l a  d e s te � e  i ht i ya ç 
duyulmamaktad�r.
 • Hizmete devam edilmeli veya
 • Di�er destek hizmetleri ba�lat�lmal� (örne�in; gündüzlü bak�m 
merkezi)
 Daha fazla bilgi edinmek için; 
 Prof. Dr. �brahim Diken, ibrahimdiken@gmail.com 
 Doç. Dr. Mehmet Yanarda�, yanardagm@gmail.com 
 elektronik posta adreslerinden ileti�ime geçiniz.  

Bu proje, Avrupa Komisyonunun desteği ile sürdürülmektedir. Bu sunum yalnızca yazarın görüşünü 
yansıtmaktadır ve Komisyon bunun herhangi bir şekilde kullanılmasından sorumlu değildir. 

Devam eden Avrupa Birliği projesinde bir 
planlama ve belgeleme sistemi olarak 
nin elektronik uygulaması  

ICF-CY‘


