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Bu ara~tmnamn amaCI; otistik ozellikler gosteren yocuklara tuvalet becerilerinin 

ogretiminde uyarlamm~ Azrin ve Foxx'un yogun tuvalet egitiminin etkisini 

belirlemektir. Bu ara~tmna iiy otistik ozellikler gosteren ogrenci ile egitim ortammda 

uygulamm~trr. Bu ara~tmnada denekler araSI yoklama evreli c;oklu yoklama modeli 

kullamlmI~trr . 

Otistik ozellikler gosteren yocuklara tuvalet becerilerinin edinim a~amasmda 

ogretiminde uyarlamm~ Azrin ve Fox.x'un yogun tuvalet egitimi, SIVI aillmmn 

arttmimasllll ve zaman yizelgesini iyerirken a~IT1 diizeltme uygulamalar111l ic;ermeyecek 

~ekilde kullamlml~tlr. Uygulama giinliik altl saatlik bir c;ah~maYI gerektirmektedir. 

Bu ara~tlrmada, hem gozlemciler araSI guvenirlik hem de uygulama giivenirligi verileri 

toplanml~tlr. Otistik ozellikler gosteren yocuklara tuvalet becerilerinin edinim 

a~amasmda ogretiminde, uyarlamm~ Azrin ve Foxx'un yogun tuvalet egitimin etkiligini 

belirlemede grafiksel analiz kullamhm~trr. 

Ara~tmna sonuc;lan, otistik ozellikler gosteren yocuklara tuvalet becerilerinin 

ogretiminde uyarlamm~ Azrin ve Foxx'un yogun tuvalet egitiminin edinim a~amasmda 

kuru kalma ve tuvalete C;i~ yapma becerilerinde etkili oldugunu gostermi~tir. Sosyal 

geyerlik verileri bu sonuc;larl desteklemektedir. 



ABSTRACT 

THE EFFECTIVENESS OF MODIFIED INTENSIVE TOILET TRAINING 

METHOD ON THE TEACHING TOILETSKILLS TO 

CHILDREN WITH AUTISM 

111 

The purpose of this study is to detennine the effectiveness of modified Azrin and 

Foxx's intensive toilet training method on the teaching toilet skills to children with 

autism. The modified Azrin and Foxx's intensive toilet training method of teaching 

toilet skills to children with autism consists of extra fluid· taking and time schedule but 

not overcorrection procedures. Implementation needs a study of six hours per day. 

The study was conducted with three children with autism in an educational setting. 

Multiple probe design was used in this study. Both interobserver and procedural 

reliability data were collected. Graphical analysis was used to detennine the 

effectiveness of modified Azrin and Foxx's intensive toilet training method on the 

teaching toilet skills to children with autism. 

The results of this study indicate that the modified Azrin and Foxx's intensive toilet 

training was effective on teaching dryness and urinating in-toilet at acquisition level to 

children with autism. Regarding parents were satisfied very much with the results. 
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ONSOZ 
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i<;ten samimiyetimle te~ekkiir ederim. 

Ara~tlrmaya sablrla katIlan ailelere ve <;ocuklarllla te~ekklir ederim. 

Bu ara~tlrma uygulamaSll1111 her a~amasll1da bana yardlm saglayan Ozel Ekin Ba~ak 

Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Kursu Genel Mudurli Mehmet TOPSAKAL'a ve 

ortaklarll1a te~ekkiir ederim. 

YUksek Lisans egitimim boyunca benimle bilgi birikimlerini payla~an Ozel Egitim 

BollimUnUn tiim ogretim uyelerine te~ekkiir ederim. 

Ara~tlrmanlll gtivenirlik <;ah~malarlm yapan Okul Oncesi Ogretmeni Meral ORBAN ve 

Sll1lf Ogretmeni Mehmet Cem AKKOSE'ye te~ekkiir ederim. 
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l.GiRi~ 

Bireyin toplumsal ya~amda ozgiirle~ebilmesi iyin en temel siires:, bireyin ba~kalanndan 

bagImsIz bir ya~ama sahip olmaSIdIr. Diger bir deyi~le, bireyin toplumsal ya~am i<;inde 

tek -ba~ma var olabilmesinin ko~ulu hem -topluma hem de kendine kar~1 olan 

sorum.luluklarllli yerine getirebilmesidir. Bu, bir bireyin toplum iyinde bagllnslz 

olmasImn en temel ko~uludur ve diger bireylerin de bagllnslz olmasImn oniinii a<;an bir 

gerekliliktir. Bireysel geli~iminin ilk a~amaSI aIme ve babadan bagllnslzla~ma ile ba~lar. 

Birey i<;in ilk toplumsal ortam olan aileden bagImsIzla~masmrn ilk a~amaSI da ozbaklln 

becerilerinin geli~imidir (Bettison, 1982). Birey kendi temel ihtiyaylanm kar~llama 

becerisine sahip olduk<;a, anne-babanm gozetiminden uzakla~abilir ve boylece anne

babanm da bagmlslzla~masma olanak saglar. Snell ve Farlow (1993), ozbakIm 

becerilerinin geli~iminin, bireyin anne-babadan bagl1llSIZla~masImn ba~langIcI oldugunu 

ve yocuklarm tuvaleti kullann1aya ba~lanla, giyinebilme gibi becerileri yerine 

getinnelerinin bir aile i<;in onemli oldugunu vurgulamaktadIr. 

1.1. BagunslZ Y a~am Becerileri 

BagImsIz bir ~ekilde yemek yeme, giyinebilme, tuvaleti kullanabilme ve ki~isel 

temizliginiyapabilme becerilerine sahip olan bireyler, bagl1llSIZ bir ya~am iyin gerekli 

olan ilk becerileri gostermeye ba~laIm~lardH. Bu <;eryeveden balaldlgmda, normal 

geli~im gosteren yocuklar kadar zihinsel yetersizlige ya da diger geli~imsel problemlere 

sahip olan yocuklann da bu becerilere sallip olmasl son derece onemlidir. Cavkaytar 

(2000), butiin yocuklarm egitiminde oldugu gibi yetersizligi olan yocuklann egitiminde 

de onlarm ileride bagImsIz olarak ya~amlarIm siirdiirmeleri, kendi kendilerine yeterli 

duruma gelmeleri ve toplumla butUnle~melerinin ama<;landlgIm belirtmektedir. Bu 

durum, ozbakIm becerilerinin yetersizligi olan bireylerin ya~amlarmda onemli bir yer 

tuttugunu gostennektedir. Ancak bu becerilerin kazamlmasl, yetersizligi olan bireylerin 

bagImsIz olarak ya~amlarma devam etmesi i<;in tek ba~ma yeterli olmayacaktIr. 
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BagllllsIz ya~am becerileri olarak adlandmlan becerilerin smIfiandmlmaSI, 

alanyazImnda farkh ~ekillerde ifade edilmektedir. Ancak bu slillfiandmnalarm en 

kapsamhsl Close, Sowers, Halpern ve Boubeau (1985) tarafmdan yapIhm~tlr. Bu 

slmfiamanm Cavkaytar (2000) tarafmdan yapIlan uyarlamasl, bagImsIz ya~am 

becerilerini dort ana ba~hk altmda toplarm~trr: (a) Ba~arl iyin gerekli olan beceriler, (b) 

uyum iyin gerekli olan- beceriler, (c) giinlUk: ya~am -becerileri ve (d) meslek 6ncesi ve 

mesleki beceriler. 

Ba~arl iyin gerekli olan beceriler; temel geli~iIn becerileri, ya~amda gerekli saYIsal, 

okuma ve ileti~im becerileri gibi alt beceri dallarlm iyermektedir. Bu beceriler, bireyin 

toplum iyinde ba~kasma yiik ohnadan ya~amasmm onlinG ayabilecek beceriler olarak da 

degerlendirilebilir. Bu sllufiamamn ikinci kategorisi uyum iyin gerekli becerilerdir. Bu 

ba~hk; kendini tanuna, ki~ilik ve duygusal uyum ile bireyierarasl sosyal beceriler alt 

ba~hklarlill iyermektedir. Bu beceriler daha yok psikolojik temelli becerilerdir. Bu 

becerilerin kazamimasl ile bireyin toplum iyinde etkili ileti~im kurabilmesi, kendini 

savunabilmesi ve etkin kazammlar saglayabilmesi amaylanmaktadrr. GUnlUk ya~am 

becerileri; ozbakIm becerilerini, tUketici becerilerini, ev iyi becerilerini, saghk bilgisini 

ve topluma ili~kin bilgiler gibi alt beceri alanlarlill kapsamaktadrr. Bu beceriler, bireyin 

kendi ya~ammm en temel a~amasmda ba~kasma bagllnh ohnamasma ve saghkll bir 

ya~am devam ettirmesine olanak saglar. Bu slmfiamamn son ba~hgl ise meslek oncesi 

ve mesleki becerilerdir. Bu beceri alam; i~e hazrr olma, mesleki davram~lar ve i~e 

uygun sosyal davram~lar sergileme gibi alt ba~hklardan olu~maktadIr. Slmfiamamn bu 

b6liimii, bireyin bagImsIz bir ya~am devam ettirmesi iyin ihtiyay duyacagl ekonomik 

kaynaklarm birey tarafmdan kazanIlmasma olanak saglayacak becerileri ifade 

etlnektedir. 

Yetersizligi olan bireylerin ve ailelerinin ya~am kalitesinin artmlmasmda, bagllnslz 

ya~am becerileri onemli bir yer tutmaktadIr. Ancak yetersizligi olan bireylerin bu 

becerileri ogremneleri normal geli~im gosteren bireylerin ogrenmesinden daha zor 

geryekle~mektedir. Normal geli~im gosteren yocuklarm aileleri, kendi yOCuklarImn 

biryok beceriyi nasll ve ne zaman o grendigi konusunda net bilgiler veremezken; 
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yetersizligi olan yocuklann aileleri bu konuda biryok slkmtl ya~adlklanm 

belirtmektedirler (Williams, Oliver, Allard ve Sears, 2003). 

Zihinsel yetersizligi olan bireylerin erken ya~larda toplum iyine katllamamalannm ve 

gerekli egitim yah~malarlnm iyinde yer alamamalarlmn onundeki temel engeli ozbakllll 

becerileri olu~turmaktadlr. Bu becerilere sahip olmayan bireylerin ailelerinin, en fazla

zaman ayudlgl konu; bu bireylerin gereldi babmlarlmn yapllmasldu. Yetersizligi alan 

bireylerin uygun tuvalet becerilerine sahip olmamaSlmn Tiirkiye'de biryok egitim 

kurumuna kabul edilmeme gerekyesi yaplldlglill bu yocuklarm ailelerinin ifade ettigi 

gozlemlenmi,9tir. Bu durum, yetersizligiolan bireylerin nonnal geli~im gosteren

bireylerle birlikte en az klSltlaYlcl ortamlarda bulunarak egitim gonne ilkesi oniindeki 

temel engel olarak kar~llmza ylkmaktadu. Bu gibi sorunlan ya~ayan bireylerin bir 

boliimiinii de otistik ozellikler gosteren yocuklar olu~turmaktadu. Ando (1977), otistik 

ozellikler gosteren yocuklann diger yetersizligi olan bireylere gore tuvalet becerilerinde 

daha zor egitildiklerini ve hem gerekli olan zaman hem de harcanan emek aylsmdan 

daha fazlasma ihtiyay duyduklarlill belirtmi~tir. 

1.2. Otistik Spektrum Bozuklugu 

Leo Kanner'in "erken yocukluk otizmi" olarak bilinen daVr8.111~ desenlerini 

taruml8.111aSll11n uzerinden 50 Ylldan fazla bir Z8.1118.11 geymi~tir. Bu geyen zaman iyinde 

otizmin bir spektrunl bozuklugu oldugu tespit edilmi~ ve bu bozuklugurr slmrlarl, 

ozellikleri ve nedenleri uzerine saylSlz ara~tlrma yapllml~tlr. Bu bozukluk ba~lang19ta 

klinik psikoloji ve psikiyatrinin ilgi al8.111 olmasma ragmen farmakolojiden genetik 

miihendisligine kadar biryok alamn ara~tmlla alanma ginlli~ ve uzerine biryok yah~ma 

geryekle~tirilmi~tir. Ancak bu zaman arahgmda otizm taruSl alan bireylerin saYlsmda 

ciddi bir artl~ gozlemlemni~tir. Amerika Birle~ik Devletleri Egitim Dairesi (2000), 1993 

ile 1998 Yillarl arasmda otizm taruSl alan yocuklarm saYlsmda % 244 orarunda artl~ 

oldugunu rap or etmi~tir (Levy, Kim ve Olive, 2006). Bu artl~m nedeni hala netlik 

kazanmaml~tlr. Fakat tarulama olyutlerinin aylkllk kazanmasl (Fombonne, 1999), otistik 

ozellikler gosteren yocuklarm degerlendirilmesindeki olyme yontemlerinin ve otizmin 
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slmrlanmn tammlanmasmdaki iyile~meler (Fombonne, 1999) bu artl~m nedeni olarak 

gosterilmektedir . 

Uluslararasl alanyazmmda otistik spektrum bozuklugu ve yaygm geli~imsel bozukluk 

terimleri birbirinin yerine kullamlan kavramlardll" (Krrcaali-iftar, 2003). Ancak bu 

ara~tllmada "otizm" kavraml "otistik spektrum bozuklugu" yerine kullaml1ll1~tlr. Benzer 

~ekilde, "otistik ozellikler gosteren c;:ocuk" kavraml da "otistik spektrum bozukluguna 

sahip olan c;:ocuk" yerine kullamlml~tlr. 

Otizm, sosyal etkile~imde ve ileti~imde yetersizlik, slk slk ortaya C;:lkan el sallama ve 

viicudu sallama gibi atipik viicut hareketleri ile tammlamnaktadrr (American Psychiatric 

Association, 2000). Otizmin belirtileri dort temel ba~hk altmda toplanmaktadu.Bu 

belirtiler: ( a) Sosyal etkile~imde yetersizlik, (b) ileti~imde ve oyunda yetersizlik, (c) 

takmtlh davram~lar ve (d) diger belirtilerdir (Krrcaali-iftar, 2003). Ancak bu belirtiler 

otizmin alt kategorilerinin hepsi ic;:in gec;:erli degildir. Belirtiler genel bir yap 1 olarak 

tammlal11ll1~tu ve otizmin alt kategorileri bu belirtilerin bazllanm kendi ic;:lerinde 

barmdmrlar. Yukarlda belirtilen d5rt temel ba~hk a~aglda ac;:1k1al11ll1~tu. 

ilk olarak, sosyal etkile~imde yetersizlik; otistik 6zellik1er gosteren c;:ocuklarm 

tamlanmasmda en temel belirti grubunu olu~tunnaktadlr. Sosyal etkile~imde yetersizlik, 

g5z kontagl kunnada smuhhk, ortak ilgide slmrhhk, ba~kalarlmn yaptlklanna kar~l 

ilgisizlik, etkile~imde isteksizlik, yalrnzhgl tercih etmek ve ba~kalarlmn duygularlm 

anlamada yetersizlik ile tanlmlamr (Kucaali-iftar, 2003). Bu c;:ocuklar pek c;:ok ki~inin 

g5z kontagl kurdugu durumlarda g5z kontagl kuramamaktadlrlar. Sosyal ileti~im ve 

etkile~im ic;:in gerekli olan ortak ilginin olu~turulmasmda Sllllrhhk y~amaktadular ve 

benzer ~ekilde ba~kalarlllln ya da ic;:inde bulunduklarl sosyal ortamlardaki bireylerin 

yaptlklarma kar~l ilgisiz kalmaktadular. Otistik ozellikler gosteren c;:ocuklar diger 

c;:ocuklarla etkile~mede isteksizlik ya~amakta ve yalmzhgl tercih etmektedirler. Biitiin 

bu belirtilere ek olarak otistik ozellikler gosteren c;:ocuklar ba~kalarlll1n duygularllll da 

anlamakta yetersiz kalmaktadular. 
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ikinci olarak, otistik ozellikler gosteren e;ocuklar ileti~imde ve oyunda yetersizlikler 

gostennektedirler. Bu yetersizlikler, dil ve ileti~imde sorunlar, viicut dilini kullarnmda 

sllllThhk ve hayali oyunda gerilik ile tarnmlanmaktadrr (KIrcaali-iftar, 2003). Bu 

e;ocuklar dil geli~iminde gerilikler ya~amakta hatta bire;ogu konu~ma becerisini 

geli~tirememekte ya da Slra dl~l konu~ma ozellikleri gostermektedirler. Buna ek olarak, 

jest ve mimikleri dogru ~ekilde kullanamamaktadrrlar. Sosyal etkile~irnin en onemli 

bile~eni olan jest ve mimikler bire;ok durumda aylll ifadelerin anlanl1111 

degi~tirebilmektedir. Ancak otistik ozellikler gosteren e;oculdarm jest ve mimikler 

birbirine uyum gostennemektedir. Bu e;ocuklar, sembolik ogeleri ie;eren ve nesneleri 

gerc;ek i~levleri dogrultusunda kullanarak oynanan i~levsel oyunlan oynamakta da 

sorunlar ya~amaktadrrlar. Bu oyunlan ya hie; oynayamamakta ya da akranlan ile 

kar~lla~tIT1ldlgmda e;ok beceriksizce oynamaktadrrlar. 

Belirtilerin ue;Uncu ana ba~hgml takmtlh davranl~lar olu~tunnaktadrr. Bu davram~lan 

nesne takmtllarl, hareket takmtllarl, ilgi takmtIlarl ve duzen takmtlsl olu~turmaktadlr 

(KIrcaali-iftar, 2003). Otistik ozellikler gosteren e;ocuklann e;evrernizde bulanan 

nesnelerle Slra dl~l ~ekillerde etkile~tikleri gozlemlenmektedir. Nesne talantlSl olarak 

isimlendirilen bu durum her e;ocukta farkll ~ekilde gorulmektedir. Takmtlh davram~larm 

diger omelderi ise el e;rrpma, ko~ma, zlplama ve sallanma gibi belli bir ritim ie;eren ve 

uzun sfuelerle yinelenen davram~ oriintUleri olu~turmaktadlr. Bu till hareket takmtIlarl 

her e;ocukta e;e~itlilik gosterdigi gibi bir c;ocukta birden fazlasma rastlanabilmektedir 

(Alloy, Acocella ve Bootzin, 1996). Belli diizeyde geli~im gosteren bazl otistik 

ozellikler gosteren c;ocuklar bir ya da birkae; Slra dl~l konuda ilgi geli~tirebilmektedir. 

Bu tip ilgi takmtllarl da bu c;ocuklann sfuekli aylll konu ile ilgilenmeleri ve sadece bu 

konular uzerine konu~malarl ile sonue;lanmaktadrr. Son alt ba~hk olarak ise duzen 

takmtIlarllll belirtmek yerinde olacaktrr. Otistik ozellikler gosteren e;ocuklar normal 

insanlarm gUnlUk ya~am ie;inde belli bir Slra ie;inde gerc;ekle~tirdikler ama srramn 

bozulmasl durumunda bu SlraIlln takip edilmesinde lsrar etmedikleri konularda a~IT1 

lsrarcldlrlar. Bu durum bu 90cuklarm sorun davram~ geli~tirmelerine kadar uzanan bir 

siirece neden olabilir. 
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Belirtilerin dordlincu ve son ana ba~hglm diger belirtiler olu~turmaktadrr. Otistik 

ozellikler gosteren c;ocuklann aClya kar~l duyarslz olduklarl, gorme, i~itme ve tat alma 

gibi duyulanmn bazllannda a~m duyarhhklara sahip olduklarl, uygun olmayan gulme 

ya da kIkrrdamalar gosterdikleri, kendilerine ya da c;evreye yonelik saldrrgan davram~lar 

sergiledikleri, Mke nobetleri ya~adlklarl, a~m hareketlilik ya da hareketsizlik gibi slmr 

davram~ 5rlintUsu sergiledikleri, tehlikelere kar~l duyarslz davrandlklarl veya 

algllamadlklarl ve kas geli~iminde tutarslzhk y~adIldarl beliIiihni~tir (KIrcaali -iftar, 

2003). 

Otizm, 2001 yIllllda yaymlanan Amerikan Psikiyatri Birligi: Psikiyatride Hastahklarlll 

Tamlanmasl ve Slmflandmlmasl EI Kitabl, Yeniden Gozden Gec;irilmi~ Dordtincu 

BaskI'slllda (DSM-IV-TR) yayglll geli~imsel bozukluk olarak ifade edihni~ ve 

sllliflandmhm~trr. DSM-IV-TR, yayglll geli~iInsel bozuklugu be~ alt gruba aYlrml~tlr. 

Bunlar; (a) otistik bozulduk, (b) rett bozuklugu, (c) C;ocuklugun dezintegratifbozuklugu, 

(d) asperger bozuklugu ve (e) ba~ka tUrlu adlandmlamayan yayglll geli~imsel bozukluk 

(atipik otizmi de kapsar)'drr (Hekimler YaYlll Birligi, 2001). 

Yukarlda ifade edilen belirtileri gosteren bireylerin, birc;ok geli~iIn alamnda sorun 

ya~adlklarl bir gerc;ek olarak kar~rrmza c;ilinaktadlr. Bu bireylerin baglmslz bir ya~ama 

sahip olmalarl, toplumsal ortamlarda gerek ogrenme ve egitim gerekse ya~am 

kalitelerinin artmlmasl amaclyla yer almalarl son derece onemlidir. Dalla once ifade 

edildigi gibi ozbakIm becerileri, baglmslz ya~am ic;in gereksinim duyulan en temel 

becerilerdir. Bu nedenle nonnal geli~iIn gosteren bireyler gibi otistik bireylerin de 

geli~im a~amalarllllll ilk basamagllli ozbaklm becerileri olu~tunnaktadlr. OzbakIm 

becerileri ise baglillslz giyimne, yemek yeme ve tuvalet becerileri gibi becerileri 

ic;ermektedir (Snell ve Farlow, 1993). 

1.3. Tuvalet Becerileri 

Tuvalet becerileri, c;ocuk geli~iminin onemli bir parc;asldrr ve sosyal ortamlarda kabul 

ile baglillslzhk ic;in gereklidir (McManus, Derby ve McLaughin, 2003). Normal geli~iIn 
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gosteren bir <;ocugun tuvalet becerilerini edinebilmesi i<;in sistematik bir egitim 

<;ah§masma gerek duyulmamaktadlr. Fakat bu becerilerin edinimi ya§am1n ilk Yillarmda 

norolojik ve fizyolojik olgunla§maYl da gerekli blmaktadlr (Bettison, 1982). 

Bebekler bagusaklarlm ve mesaneleri bo§altma refleksine sahip olarak diinyaya gelirler. 

Bu refleks ba§langl<;ta bo§altlffim bebegin oz iradesi dl§mda geli§mesine olanak tanlr. 

Bebegin baglrsaklarlmn ve mesanesinin bir kapasitesi vardlr ve bu kapasite olduk<;a 

ldi<;iiktiir. Ancak bo§a1t1m miktarl, alman SlVl ve katl yiyecek miktarmm, hareketliligin, 

slcakllgm ve genel saghgm durumuna gore degi§iklik gosterir (Bettison, 1982). 

Ya§amm birinci ya da ikinci Yllmda S1ll1r sisteminin olgunla§masl ile bebek, 

bagusa1darm ve mesanenin dolmasl hissine kar§l bir duyarhhk geli§tirir ve bu 

duyarhhgl farkll §ekillerde ifade eder. Bu ifadeler, ilk aylarda mimiksel ve jestsel iken 

ilerleyen ay ve Yillarda sozel hale gelir. Ancak zihinsel yetersizlik durumunda ya da 

sinir sisteminde meydana gelen hasarlarda bu farkmdahk geli§meyebilir ve bu bireylere 

bagusak ve mesane kontroliinii ogretmek gii<;le§ir (Bettison, 1982). 

C;ocuklar ii<; ya§mdayken, mesaneleri tamamen doluyken bile belli bir zaman arahgl i<;in 

<;i§lerini tutabilme becerisini gosterebilmektedirler. Bu durum, perineal kaslarm bilin<;li 

kontroliinii gerekli blma1ctadlr. Bu tutma becerisi, <;ocuklarm mesane kapasitelerinin 

biiyiimesine neden olur ve <;ocuklarm giin i<;inde tuvalete ihtiya<;larlmn miktarlm 

dii§iiriir. Ancak bu durum, tam anlanl1yla tamamlanml§ istemli bir kontrol degildir. 

C;ocuklar bu donemde dikkatlerini ba§ka konulara verdilderinde perineal kaslarm 

gev§emesi gen;ekle§ir ve bo§altlm olgusu olu§ur. Perineal kaslarm gev§emesi 

saglanamazsa tuvalete gotiiriilen <;ocuk <;i§ini tuvalete yapmaz ancak oyuna dondiikten 

soma dikkatinin dagllmasl ile perineal kaslar gev§er ve kazalar ger<;ekle§ir (Bettison, 

1982). 

C;ocuklarm <;ogu dort ya§mdayken, dolu baglrsak ve mesanelerini kendi istegiyle 

bo§altmaYl ogrenirler. C;ocuklar bu ya§larda <;i§ ab§1ll1 kesmeyi ve tekrar ba§latmaYl 

becerebilirler. Bu geli§im, <;ocuklarm giin i<;inde kuru kalabildikleri gibi geceleri de 
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kuru kalmalarma olanak saglayan becerilerin geli~mesine olanak saglar (Bettison, 

1982). 

Tuvalet kontroliiniin son geli~im a~amas1 alb ya~mda gen;ekle~ir. Bu a~amada <;ocuklar 

bagll·saklanmn ve mesanelerinin tam olarak dolu 0lmad1g1 zamanlarda da tuvalet 

ihtiya<;lanmn giderebilirler. Bu durum diyafram, abdominal ve perineal kaslarm 

koordinasyonun son derece iyi olmaslill gerekli kIlmaktad1r. Bu donemde <;ocuklarm 

mesane ve bag1rsak kapasiteleri yeti~kinlerinkine yakInd1r (Bettison, 1982). 

Ancak yukar1da basit<;e ifade edilen bu geli~im, geli~imsel yetersizligi olan bireylerde 

bu ~ekilde ger<;ekle~mez. Geli~imsel yetersizligi olan bireyler, bu becerileri nonnal 

geli~im gosteren <;ocuklara gore daha ge<; kazanmaktad1rlar (Bettison, 1982). Geli~imsel 

yetersizligin bir<;ok ~ekli duyusal i~levlerde baz1 ozel bozukluklar1 i<;ennektedir. Bu 

duruma motor becerilerdeki eksiklikler, alg1lama ve anlamada yetersizlikler ile dikkat 

siiresinin kIsahg1 veya yoksunlugu da e~lik etrnektedir. Tiim bunlar geli~imsel 

yetersizligi olan bireylerde tuvalet becerilerinin kazandmlmasmda ozel egitimi zorunlu 

kIlmaktadlf . 

1.4. Tuvalet Becerileri Ogretimi 

Tuvalet becerileri, tuvalet kontroliiniin kazamlmas1 ve bag1ms1z olarak tuvalet yapma 

becerisinin kazamlmas1 olmak iizere iki alt beceriden 0lu~maktad1r (Varol, 2004). 

Tuvalet becerilerinin belirli bir Slra i<;inde ogrenildigi alanyazmmda belirtilmektedir. 

Nonnal geli~im gosteren <;ocuklar slras1yla bag1rsak kontrolii kazamm1, mesane 

kontrolliniin kazamm1 ve gece mesane kontrolii kazamlTIlill ger<;ekle~tinnektedirler 

(Rubin ve Fisher, 1982). Soyunma, giyinme ve temizlemneyle ilgili ek beceriler nonnal 

geli~im gosteren <;ocuklarda da diger becerilerdeki bagllTIS1zhg1 geriden izlemektedir 

(Varol, 2004). 

Diger tiirn becerilerde oldugu gibi tuvalet becerilerinde de baz1 on ko~ul becerileri 

vard1r. Bu on ko~ul beceriler; (a) bo~alt1m oriintiisuniin sabit 0lmas1, (b) gUnliik 1-2 
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saatlik kuruluk siiresinin olmaSI (c) takvim ya~mm en az iki ohnasldu (Snell ve Brown, 

2000). Varo! (2004), tuvalet kontroHiniin kazamlmasmda on ko~ul olmayan ancak bu 

becerinin kazamimasllli kolayla~tlran bazl beceriler tanImlaIlll~tlr. Bu beceriler; (a) 

ogrencinin tek ba~ma tuvalete gidebilmesi, (b) ogrencinin temel soyumna ve giyimne 

becerilerini ogrenmesi iyin gerekli olan el becerilerine salup olmasl, (c) ogrencinin yiiz 

ifadesi ya da duru~uyla tuvalet yapma gereksinimini ifade etmesi ve (d) ogrencinin Islak 

ya da-kirli OlmaktaIl rahatsIzhk duyup ho~nutsuzlugu belirtmesidir. 

Tuvalet egitiminde iki yontem soz konusudur: Geleneksel yontem ve lnzh yontem 

(Snell ve Brown, 2000). Bu yontemleri olu~turan ana bile~enler uzerinden ye~itli 

degi~ildikler yapIldlgl gibi yeni bile~en1er eklenerek bazl uyarlamalar yapIlml~tu. Bu iki 

ana yontem a~agIda incelenmi~tir. 

1.4.1. Geleneksel Yontem 

Geleneksel yontemin temel dayanagl; 7-10 giin siiresince tuvalet yapma saatlerinin 

saptanmasl, kuruluk siiresinin belirlenmesi ve mesane ile bagIrsak geriliminin en fazla 

oldugu saatlerin tespit edihnesi iyin saghkll bir ~ekilde kuruluk sfuesi kaYIt yizelgesinin 

tutulmasldu (Varol, 2004). Daha once belirtildigi il.zere, eger gUn iyinde kuru kalma 

sfuesi 1 saatten az ise yocugun tuvalet egitimine hazIr olmadlgma karar verilir ve bu 

egitim iyin birkay ay somas I beklelUr. 

Geleneksel yontem uygulamasmda yocugun altl gunduz baglaI1IDaz. Geleneksel 

y6ntemin uygulamnasmm a~amaiarl ~u ~ekildedir: Belirlenen tuvalet yapma 

saatlerinden 10 dakika once, yocugun tuvalete oturmasl saglanu. Bu a~amada yocugun 

pantolonunu indirmesi istenir. Eger yocuk bu beceriye sallip degilse yeti~kin tarafmdan 

pantolonu ve kiilotu indirilir (Varol, 2004). <;ocuk belirlenen sfue lazllnhk ya da 

tuvalette otururken yi~ini tuvalette yaparsa belirlenen peki~tireyle peki~tirilir. Eger 

bo~altlID geryekle~mezse yocuk tuvaletten kaldmhr ve be~ dakika ba~ka bir etkinlik1e 

ilgilemnesi saglamr. Soma tekrar tuvalette oturtulur. Bo~altlm geryek1e~irse yocuk 

peki~tirilir, gergekle~mezse yocugun tuvaletten 9lkmaSI saglamr. <;ocugun buron yi~ ve 
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kaka yapI~lan bir fonna kaYlt edilir. <:::ocuk tuvalette oldugu zamanlar diger 

becerilerinin ogretimi gen;ekle~tirilebilir. Burun amaca yonelik davram~lar peki~tirilir. 

Bu sfue<; rum tuvalet yapma saatlerinde tekrarlamr ve ogrencinin bu sure<; i<;erisinde 

davram~sal amaCI % 80 duzeyinde gen;ekle~tirdiginde kumluk sfuesinin uzatIlmasl 

amaclyla bir sonraki davram~sal amaca ge<;ilir (Varol, 2004). 

Geleneksel tuvalet egitim yontemine dair bazl iyile~tinneler yapllmI~tlf (Snell ve 

Brown, 2003). Boylece geleneksel tuvalet egitimin etkiliginin ve verimliliginin 

artmtmasl ama<;lanml~tIr. Bu ama<;la yapllan iyile~tinnelerden birincisinde, kum kalma 

suresi olarak belirlenen sure i<;inde <;ocugun pantolonun lslakllk ve kumluk bakllnmdan 

kontrolu ger<;ekle~tirilir. Eger <;ocugun pantolonu kuru ise peki~tirilir ve bu ~ekilde 

ogrencinin lslak ve kum arasllldaki farlGll aYlrdma vannaSI saglanmaya <;ah~lhr. Edinim 

geryekle~tikten sonra bu kontrol ogrencinin <;i~ini tutma daVram~l1l1 gosteremeye devam 

etmesine yardnnci olacaktlr (Snell ve Brown, 2003). 

ikinci olarak yapllan iyile~tirme, kazalar (ogrencinin alt11l1ls1atmasl) konusunda yapllan 

iyile~tinnedir. Bu iyile~tinneler dort ~ekilde yapllml~tlf. Bunlardan ilki somne 

uygulamasldlf. Kaza gen;ekle~tikten sonra yocugun pantolonu degi~tirilir ve yocuk 

dogal bir sfuey iyinde temizlenir. Bu siirey iyinde herhangi bir sosyalle~meye izin 

verilmedigi gibi herhangi bir ~ekilde peki~tirey olacalc bir davram~ da sergilemnez. 

ikincisi ise ho~nutsuzluk belirtmektir. Ogrencinin altma ka<;lfdlgl gortildugtinde gerek 

sozel gerekse mimilde bu durumun yarattlgl ho~nutsuzluk ogrenciye hissettirilir. 

Uytincii iyile~tinne, duzeltme uygulamasldlf. Bu uygulama, ogrencinin kendisinin 

Ylkanmasma, giysilerinin degi~tirilmesine katIlmaslm gerektirir. Bu uygulama sonme 

uygulamasmda oldugu gibi en az sosyal etkile~imle geryekle~tirilir. Dordtincu ve son 

olarak yapllan iyile~tinne SIVI ahmmll1111 arttmlmasldlf. Bu durum, ogrencinin edinim 

kazanmasl iyin daha fazla flfsata sahip olmaslmn ontinu a<;maktadlf. ButUn bunlara ek 

olarak degerlendinneyi koiayla~tmci iyile~tinnelerde soz konusudur. Bunlar tuvalet 

alanm ve pantolon alarml olarak kullamlan elektronik araylardlf (Snell ve Brown, 

2003). 
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Varol (2004), gece tuvalet kontrolunlin kazandmlmasl iyin geleneksel yontemin 

kullannll1m da ayIklamaktadrr. Ancak bu yah~manm yapllabilmesi iyin bazl on ko~ul 

becerileri gereklidir. Bunlar; (a) yocugun gUn iyinde en az % 70 oramnda tuvaletinin 

geldigini sozel ya da eylemsel olarak belirtmesi ve (b) en az aym oranda tuvalete 

gotfuUldugUnde tuvaletini yapmaYI edinmi~ ulmasldlr. Gece egitiminde kIsaca ~u 

basamaklar izlenir. <;::ocuga ak~am verilen SIVI miktan azaltIlrr ve yatmadan onceki son 

iki saat hiybir ~ey verilmez. Yatmadan once yocugun tuvalete gitmesi saglamr. <;::ocugun 

ahcI dil becerileri geli~mi~se, soyleneni anllyorsa ve sabah kuru bir ~ekilde uyamrsa 

peki~tirec; verilecegi, yocugun anlayabilecegi bir ~ekilde ifade edilmelidir. Eger yocuk 

sabah uyandlgmda yatak lslaksa once belirlenen uygulama yonunde uygulama 

geryelde~tirilir. Fakat geleneksel yontem tam anlamlyla uygulanacaksa yocuga hiybir 

~ey soylenmeden yatak yar~aflan degi~tirilir. <;::ocuk yattIktan 1-2 saat soma yatak 

kontrol edilir. Eger altl lslaksa sosyal bir etkile~im kurulmadan altI degi~tirilir ve bir 

somaki gUn be~ dakika daha erken kontrol edilir. Islak degilse yocuk kaldmlrr ve 

tuvaletini yapmak uzere tuvalete gotUrliliir. Bu surey uy gUn tekrarlamr. Eger bu sUre 

iyinde bir kaza geryekle~mezse dordUncu gUn bu sUre, duruma gore, 5 dakika ile 10 

dakika arasmda artmhr (Varol, 2004). 

1.4.2. HIZh Yontem (y ogunla~tIrIlmI~ Tuvalet Egitimi) 

Tuvalet egitiminde ikinci ogretim yontemi l11zh yontemdir. Bu yontem alanyazlmnda 

yogun tuvalet egitimi (intensive toilet training) olarak da ifade edilmektedir. HIZh 

yontemin temelini, allllan slvllarlll miktarllllll artmlmasl ve yocugun tuvalete gitme 

slkllgl oril.ntUsUnUn degi~tirihnesi olu~turmaktadrr (Varol, 2004). Bu yonteme "l11zh" 

denilmesinin nedeni, uygulamanlll yUksek yogunlukta olmasl ve yocuktaki davram~ 

degi~iminin luzh ohnasldrr (Snell ve Brown, 2003). Bu yonteme yocugun banyoda yer 

alan bir sandalyede oturtulmasl, iyebilecegi kadar SIVlmn verilmesi ve belli bir sUre 

beklenmesi ile ba~lamr. <;::ocugun SIVI ah1ll1m artmnak iyin ozellikle sevdigi slvllar 

tercih edilir. Buna ek olarak, peki~tirey olarak kullamlacak yiyeceklerin tuzlu ya da 

sodyum iyeren yiyecekler olmasma dikkat edilebilir (McManus ve digerleri, 2003). Bu 

a~amadan soma yocugun tuvalete otunnaSI ve kUlotunu indirmesi istenir. <;::ocuk 
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bo~altlml gerc;ekle~tirirse yiyecek peki~tireci veri1ir ve c;ocuk oviilerek tuvaletten 

kalkmasl istenir. C;ocuk SIVIlarl tiikettikten soma, 20 dakika ic;inde, bo~altlml 

gerc;ekle~tiremezse tuvaletten kalkmasl, kiilotunu c;ekmesi ve tuvalettin yamndaki 

sandalyeye oturmaSI istenir. Be~ dakikahk bir aradan soma c;ocugun kurulugu kontrol 

edilir. C;ocuk kuru ise yiyecek peki~tireci saglanlr. Eger c;ocugun kii10tu kuru degilse 

peki~tirec; gosterilir ancak verilmez. Otuz da..1dkaILk bir zamandan soma sfuey tekrarlamr 

(Varol, 2004). 

Yukanda belirtilen ogretim yonteminin farkll uygulamalan bulunmaktadu. Ancak bu 

uygulamalar temelde benzer ozellikler gostermektedir. Peki~tirecin verilmesi, zaman 

arahldarl, zaman arahklarmm arttmlmasl, kaza1ar somasmda uygulanacak yontemler, 

kuruluk ve lslakllgl tespit etmek iC;in kullamlan arac;lar gibi farkllhklar soz konusudur. 

Alanyazml smlrh da olsa otistik ozellikler gosteren c;oculdarla yapllan ara~tmnalan 

ic;ennektedir. Ancak iz1eyen bo1iimde sadece otistik ozellikler gosteren c;ocuk1arla 

yapllan ara~tumalara yer veri1memi~ yogun tuvalet egitimin geli~tirilmesinde onem 

ta~lyan ve otistik ozellikler gostermeyen c;ocuklarla da yapllan c;ah~malara yer 

verilmi~tir . 

1.5. Otizm ve Y ogun Tuvalet Becerileri Egitimi Hakkmda Alanyazmmdan 

Ara~tIrmalar 

A1anyazull incelendiginde tuvalet egitirni programlarl olumlu peki~tirme ve cezaYI 

ic;eren edirnsel ko~ullanma ilke1erinin temelindeki davranl~sal yakla~lmlar c;erc;evesinde 

uygulanmaktadlr (Cicero ve Pfadt, 2002). Bu konudaki ara~t1rmalarm 1963 Yllmda Ellis 

ile ba~ladlglm ifade etmek yerinde olacaktlr. Ellis 1963 yllmda zihinsel yetersizligi olan 

bireylerin tuvalet egitirni iC;in gerekli olan teorik c;atlyl yaymlaml~tlr. Ancak 1969 

Yllmda VanWagenen, Mayerson, Kerr ve Mahoney olumlu peki~tirme ve i1eri 

peki~tirme sfuecini (forward prompting procedure) kullanarak engelli olan ve olmayan 

c;ocuklara baglmslz tuvalet yapma becerilerinin ogretimini geli~tirmi~lerdir (Cicero ve 
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Pfadt, 2002). Bu yontem alanyazmmda "Van Wagenen Yontemi" olarak 

adlandmhnaktadrr . 

1971 Yllmda Azrin ve Foxx bu teorik yatlyl bilimsel bir yah~ma haline getirmi~lerdir. 

Azrin ve Foxx, 1971 Yllmda yaymladIklan yah~mada bu yontemi "l11zh" yontem olarak: 

ifade etmi~ler ancak takip eden yah~ma1arda bu yontem, "yoglm" tuvalet egitimi 

y6ntemi olarak isimlendirihni~ ve kullamhm~trr. Yaptlklarl yah~ma geli~imsel 

bozukluklara sahip olan bireylerin olumlu peki~tirme, pozitif cezalandmlla ya da a~m 

diizeltme ve tuva1et yapma yizelgesini iyeren~bir program yeryevesinde tuvalet egitimine 

ahmnaslm iyermektedir (Azrin ve Foxx, 1971). <;ah~ma sonuylarl y6ntemin ba~arlh 

oldugunu g6stermi~tir. Bu yah~maYl benzer yah~malar takip etmi~tir. Azrin ve Foxx'un 

y6ntemi, VanWagenen y6nteminden tuvalet yapma yizelgesinin kullamlmasl ve ceza 

iyeren sfueylerin kullamlmasl ile farklIla~maktadrr (Cicero ve Pfadt, 2002). Azrin ve 

Foxx'un (1971) y6nteminden farkll olarak, Van Wagenen y6netimi cezalandmcl 

y6ntem yerine altma kaylrma durumun ba~lamasl ile yocugun tuvalete gitmesi iyin 

ipucu vermeyi iyermektedir. 

Luiselli (1996), geleneksel yonteme ve yogun tuvalet egitimi y6nteminin bazl 

bile~erueri ile sekiz ya~mda yaygm geli~imsel bozukluga sahip bir 6grenci iizerinde bir 

yah~ma geryekle~tirmi~tir. Bu yah~ma 6grencinin okulda bulundugu zaman arahgmda 

yapIlml~tIr. Luiselli (1996), 6grencmm goode d6rt defa tuvalet ziyareti 

geryekle~tirmesini saglayacak bir zaman yizelgesi kullamm~trr. Ogrenci bu yizelge ile 

belirlenen zamanlarda tuvalet g6tliriilmii~ ve tuvalette iiy dakika oturtulmu~tur. 

Ogrenciye herhangi bir ekstra SlVl tiikettirilmemi~tir. Bu uygulama, ba~lama diizeyi 

hariy iiy a~amayl iyennektedir. Birinci a~amada 6grencinin tuvalete iiy dakika boyunca 

bezi ile otunnaSl saglanml~tlr. Ogrenciye tuvalette olmadlgl zamanlar egitim kiilotu 

giydirilmi~tir. Ogrenci tuvalete g6tfuiildiigii zaman egitim kiilotu ylkarllml~ ve bez 

giydirilip tuvalette iiy dakika oturmaSl saglamm~tlr. Bu oturma siiresince 6grenciye en 

yok sevdigi kitabl verilmi~tir. Sfue doldugu zaman 6grencinin bezi ylkarIlml~ ve 6grenci 

beze yi~ini yaptIysa peki~tirilmi~tir. ikinci a~amada tuvalette giydirilen bezde biiyiik bir 

delik aYllml~tIr. B6ylece 6grencinin beze degil tuvalette yi~ yapmasl saglanml~tlr. 

Ogrencinin tuvalette olmadlgl zamanlarda egitim kiilotu giydirilmi~tir. Luiselli (1996) 
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bu a~amada ilerleme kaydedildikten soma ogrencinin bez giymeyi beklemeden tuvalette 

oturarak C;i~ini yapmasml beklemi~tir. Bu gerc;ekle~tikten soma, tic;tincti a~amada, 

ogrencinin egitim ki.ilotu C;lkarlhm~tlr. UygulamaIlm onuncu haftasmdaIl itibaren 

ogrencinin kendisinin tuvalette gitmek istedigi gOri.ihllti~ti.ir. 

Cicero ve Pfadt (2002), Azrin ve Foxx modeli olarak kabul goren yontemin 

yogunlugunu ve c;ocugun tuvalete goti.iri.ihnesi gereken ZaIllalll belirleyen zaman 

c;izelgesini, diger yandan Van Wagenen yonteminin ileri peki~tirme sfuecini (forward 

prompting procedure) ic;eren bir kombinasyon ile otistik· tiC; c;ocukla bir c;ah~ma 

gerc;ekle~tinni~tir. Bu c;ah~ma sonucunda c;ocuklarm kendi istekleri ile tuvalete gitme 

becerilerini kazandlklarl ve altlm lslatma davranl~lnm gori.ilme slkllglllln slflra indigi 

gori.ilmti~ti.ir . 

Ricciardi ve Luiselli'nin (2003) 11 ya~mda otizm talllsma sahip bir c;ocukla yaptlklan 

c;ah~ma, tuvalet egitimi aC;lSlndan onemli bir c;ah~madtr. Bu onelnin nedeni, c;ocugun 

c;i~ini tutamaIlla daVralll~lmn arkasmda yeti~kin dikkati ve istenmeyen ortamdan 

kac;mak ic;in bu durumun mazeret olarak kullanmasma yonelik veriler ic;ermesidir. 

Ara~tlrmacllar yaptlklarl diizenlemeler ve davralll~ kontrol yontemleri ile c;ocugun c;i~ini 

tutamama davralll~ll1l engellemi~ler ve olumlu sonuc;lara ula~ml~lardlr. Bu ara~tl11lla 

c;i~ini tutamaIlla durumunun sadece egitsel temellerinin olmadlglm aym zamanda sorun 

davralll~ ori.intiisti ic;inde degerlendirilebilecek bir olgu olabilecegini gostermesi 

aC;lsmdan onemlidir. 

Post ve Kirkpatrick (2004), yaygm geli~imsel bozukluk talllSl alml~ bir c;ocuga, Cicero 

ve Pfadt (2002) tarafmdaIl kullallllan kombinasyon yontemi ile tuvalet egitimini 

uygulaIm~lardlr. <;ah~manm temel amaCl, ogrencinin bir dogal ortanlda ogrendigi ipucu 

ile gerc;ekle~tirilen tuvalet yapma becerisinin diger dogal ortamlara da herhangi bir ozel 

siirec; gerektirmeden genellenebileceginin gosterilmesidir. Ara~tlrmacllar yapllan 

c;ah~ma ile olum1u sonuc;lara ula~ml~lardlr. Bu c;ah~ma sistematik olarak artll1lan SlVl 

ahlllmll1l ve ozel elektronik aletleri ic;ermeden ba~arl kazaIlllabilecegini gostermesi 

aC;lSlndan onemlidir. Buna ek olarak, c;ah~ma i~levsel kullallllan peki~tiricilerin tuvalet 

egitiminde daha onemli oldugunu gostermektedir. 
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LeBlanc, Carr, Crossett, Bennett ve Detweiler (2005), Azrin ve Foxx'un yogun tuvalet 

egitim sfuecini uyarlayarak otistik ozellikler gosteren ii<; <;ocuk ile <;ah~ml~lardrr. Bu 

<;ah~ma deneysel a<;ldan kendinden onceki yah~malara, ozellikle Cicero ve Pfadt (2002) 

tarafmdan yapllan yah~maya, ele~tiriler getirmektedir. Bu yah~maYI onemli lolan 

bile~enler LeBlanc ve arkada~larl tarafmdan ~u ~ekilde slralanmI~tlr: (a) Bu 9ah~ma, 

yogun tuvalet egitiminin otistik ozellikler gosteren 90cuklar iizerinde etkililigini 

inceleyen ilk ara~tlrmadlr; (b ) ara~tlrmada 90cuklarm altlm lsiatmaya ba~lamasl 

durumunda yocuga e~lik edilerek uyguiamaci tarafmdan hemen tuvalete gotfuiilmii~ ve 

9i~ini tuvalete yapmasl sagianaralc olumlu uygulanla bile~enleri kullamlffil~trr ve bu 

bile~enlerin hangi slkllkta kullamldlgl belirlemek amaclyla veri toplanml~tlr; (c) 

ogretim, okul ve ev ortammda uygulanmadan once yocuklarm aileleri tarafmdan kurum 

dl~l ortamlarda geryekle~tirilmi~tir; (d) ara~tlrma kendi istegi ile tuvalette yapmamn 

iyiIe~tirilmesi amaclyla iIeti~im becerilerinin ogretimini i<;ermektedir ve kendi istegi ile 

ba~arlh bo~altlm yapmamn verilerini de toplamaktadlr; (e) ara~tmnanm daha once 

yapilan ara~tlrmalarm slmrhhklarlm ortadan kaldrrdlgl yazariar tarafmdan 

belirtilmektedir (LeBlanc ve digerleri, 2005). Ara~tmna, ogretimin etkililigini 

degerlendirmek iyin deneysel desenleri kullanmakta, goziemciler araSI giivenirligi 

degerlendinnekte, izleme yah~maSI verileri toplamakta ve sosyal giivenirligi 

degerlendirmektedir. Ara~tlrmada kullamian yogun tuvalet ogretiminin bile~en1erini 

~unlardrr: Oturma yizelgesi, SIVI tiiketimin yogaltllmasl, ileti~im becerilerinin ogretimi, 

<;i~ sensorleri ve alanm, kazalar iyin olunliu uyguianlalarl, ba~arlh bo~altlm ve kendi 

istegi ile tuvalete yonelme sonucunun programlanmasl. Ara~tlrma sonucunda yogun 

tuvalet ogretiminin Uy otistik ozellikier gosteren yocuk iizerinde etkili oldugunu 

bulunmu~tur (LeBlanc ve digerleri, 2005). 

Keen, Brannigan ve Cuskelly (2007), geleneksel tuvalet egitimi yontemi ve videoyla 

model olmaYI birle~tirdikleri deneysel bir yah~maYI otistik ozellikler gosteren be~ 

ogrenci ile ye~itli ortamlarda yah~ml~lardlr. <;ah~ma edimsel ko~ullanma stratejilerinin 

yam Slra farkll bir uygulama iyermesi aylsmdan onemlidir. Ba~lama duzeyi verileri 

ogrencilerin iyinde bulundugu ortamlarda toplanml~tlr. Bu veriler toplamrken ogrenciler 

tuvalete gitmeleri iyin herhangi bir ~ekiide ipucu almaml~lardrr. Ba~lama dlizeyinde 
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ogrencilerin 30 dakika bir altlanm lslatlp lslatmadlklan kontrol edilmi~tir. Boylece 

ogrenciler altull lslatma zamanlan belirlenerek uygulama a~amasmda kullamlacak 

tuvalete gitme zaman c;:izelgesi her ogrenci ic;:in bireysel olarak olu~turulmu~tur. 

Ogrenciler gerek ba~lama duzeyinde gerekse uygulanla a~amasmda SIVI almalarl 

konusunda serbest bHak1lml~tH. Ancak ara~tmna raporunda ogrencilere slvllarm 

sunulup sunulmadlgma dair bir bilgi yoktur. Ba~lama diizeyi verilerinin toplanmasl iki 

hafta siirmu~tiir. Bu ara~tlrmada ogrenciler deney grubu ve kontrol grubu olmak iizere 

iki gruba aynlml~tlr. Deney grubuna video ile model olma ve edimsel ko~ullanma 

stratejilerinin (operant conditioning strategies) kullamldlgl bir uygulama 

gerc;:ekle~tirilirken kontrol grubuna sadece edimsel ko~ullanma stratejilerinin 

kullamldlgl bir uygulama gerc;:elde~tirilmi~tir. Her iki grupta yer alan ogrencilere 

uygulama a~amasmda tuvalet ihtiyac;:larlill belirtmeleri ic;:in resimlerin, s6zlii ve i~aret 

dilinin kullamldlgl ipuc;:larl sunulmu~tur. Ogrenciler tuvalete gitme, sOyunIna, tuvalette 

otunna, tuvalete c;:i~ini yapma, telcrar giyimne, sifonu c;:ekme ve ellerini ylkma 

becerilerini gerc;:ekle~tirdiklerinde uyguiamaci tarafmdan peki~tirilmi~lerdir. 

Ogrencilerin tuvalette oturma siiresi uc;: dakikadlr. Ogrenci tuvalette oturdugu siire 

ic;:inde tuvalete c;:i~ini yapmazsa uyguiamaci ogrenciye herhangi bir uyaran vermemi~tir. 

Ogrenci bu sure ic;:inde tuvaletten kalkmak isterse uyguiamaci ogrenciyi otunnaSI ic;:in 

cesaretlendirmi~tir. Ogrenciler tuvalette gitme zamanlarl dl~mda kalan sure ic;:inde 30 

dakikada bir altlarlmn lslak olup olmadlgl konusunda kontrol edilmi~lerdir. 

Ogrencilerin altlarmm lslak olmasl durumunda uyguiamaci ogrenciyi "lslaksm" diye 

uyarml~tlr. Bu c;:ah~mada, kontrol grubu ile deney grubu arasmdaki tek fark; deney 

grubuna tuvalete gitmeden once altl dakika suren ve tuvaletin nasll kullanllacaglill 

gosteren video filminin izletilmesidir. Ara~tlrma sonucunda yazarlar deney grubunun 

gUn ic;:inde tuvalete c;:i~ yapma becerisinde kontrol grubuna gore daha ba~arlh oldugu 

ifade etmi~lerdir. 

Kyong-Mee Chung (2007), Azrin ve Foxx tarafmdan geli~tirilen yogun tuvalet egitimi 

y6ntemini c;:i~ini tutamama ve tuvalet egitiminde ba~arlslzhkta uzun bir gec;:mi~i olan 12 

ya~mdaki geli~imsel yetersizliklere sahip bir c;:ocuga tuvalet becerilerini ogretmek ic;:in 

uyarlayarak kullanml~tlr. Bu ara~t1rmada kullamlan uyarlanml~ yontem ceza bile~enini 

(kazalar ic;:in a~m duzeltme) ic;:ermemektedir. <;iinku egitimde ceza kullamml okul 
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politikalanna uygun olmadlgl gibi biryok etik sorunu ve tartl~maYl da beraberinde 

getinnektedir. Aynca beliliilen 6grencinin i~levsel duzeyinin, yaptlgl kazalar ile a~1f1 

duzeltme sfueci arasmda bir ili~ki kurabilmesini olanak venneyecegi du~tintilmu~tfu. Bu 

ara~t111nada yer alan diger bir uyarlama ise sens6rlerin kullamlmamasldlr. <:;tinkti bu 

uyarlamada pantolon alarml ile kazalarm tespit edilmesi uygulamamn a~111 dtizeltme 

iyennemesi nedeniyle uygulamamn 6nernli bir bile~eni olmaktan Ylkml~tlr. Uytincu ve 

en 6nemli uyarlama ise tuvalet egitimi iyin harcanan zamanm gtinluk 8 saatten 3 saate 

indirilmesidir. Bu uyarlamamn temel gerekyesi ise, okullarda uygulanan program ve 

yah~an personelin zamam aylsmdan gtinltik 8 saatlik egitirnin pratik olarak zor 

olmasldlr. Bu yah~manm uygulama alam katllllllcmm okulu ve evi olarak belirlenmi~tir. 

Ara~tlflllada iki baglmh degi~ken s6z konusudur; (1) uygun bir ~ekilde tuvalete yi~ 

yapma oram ve (2) pantolona yi~ yapma oram. Her gtintin sonunda tuvalette yi~ yapma 

oram, katllllllcmm tuvalete yi~ yapma saYlSlmn, toplam tuvaleti ziyaret etme saYlsma 

b6ltinmesi ile hesaplanml~tlr. Pantolona yi~ yapma oram ise katlhmclmn pantolonuna 

yi~ yapma saYlsmm, toplam tuvaleti ziyaret etme saYlsma b6lunmesi ile bulunmu~tur. 

Bu oranlar ytiz ile yarpllarak ytizdelik oranlara yevrilmi~tir. Guvenirlik verisi ise 

uyarlanml~ yogun tuvalet egitirninin % 60'mda toplanml~tlf. Personel SIkmtlSl 

nedeniyle kahclhk yah~malarl slfasmda guvenirlik verisi toplanmaml~tlr. Bu yah~ma, 

on-egitim, uyarlamm~ yogun tuvalet egitirni ve kahclhk yah~maSl olmak uzere uy 

a~amadan olu~maktadlr. On egitim a~amaSl slfasmda (1-14 seans) katllnncl, okul 

saatlerinde (8.30-14.30) her saat tuvalete ahnml~tlr. Aym rutin ceza iyenneden ve 

katllnncl kaymaya yah~tlgmda fiziksel yardnn verilerek takip edilmi~tir. Ogrenci altma 

veya tuvalete yi~ yaptlgmda en az ilgi g6sterilmeye yah~Ilml~tlr. Ogrenci tuvaletle 

ili~kili blittin becerilerde (pantolonunun indirilmesi ve yekilmesi, ellerin Ylkanmasl, 

sifonun yekilmesi ve l~lgm aylhp kapatllmasl) yardnn alml~tlr. Bu uygulama a~amaSl 

hafta sonlarlm iyenneden iki hafta sfumu~tfu. Uyarlanml~ Yo gun Tuvalet Egitiminde 

(15-30 seanslar), uygulamalar Azrin ve Foxx'un (1973) Yogun Tuvalet Egitimi 

uygulamasmm uy bile~eni hariy benzerdir. Bu bile~enler, gunltik egitim zamamn 

azaltIlmasl (8.30-11.30), yi~ tespit aracmm kullamlmamasl ve a~111 duzeltme 

uygulamasma yer verilmemesidir. Bu yah~mada geryekle~tirilen egitimin ana bile~enleri 

i'unlan iyerir: (1) <:;ocuk her yarnn saatte bir tuvalete gotlirtilfu ve yii'ini yapmcaya kadar 

ya da 20 dakika klozette otunnasl, (2) Thompson ve Handson tarafmdan hazlrlanan 
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rehber takip edilerek her yanm saatte bir SIVI verilmesi, (3) denemeler araSI kuru kalma 

ve tuvalete e;i~ yapma ie;in olumlu peki~tiree; ( sosyal ovgli, ~arkIlar, yenilebilir ve 

dokunma duyusuna ili~kin peki~tiree;ler) verihnesi. Egitimin diger dongiisli uygulamaya 

ba~lanmadan once verilen 10 dakikalIk ara slrasmda eger ba~arlh e;i~ yapma 

gere;ekle~irse ogrencinin tercih ettigi peki~tirece ula~masl ie;in ogrenciye izin verihni~tir. 

Sabah ger):ekle~tirilen yo gun egitim uygulamasmdan soma ogrenci her iki saate bir 

banyoya ahnml~ ve e;i~ini yapmcaya kadar ya da 5 dakika sfue ile tuvalette 

oturtuhnu~tur. Bu uygulama srrasmda, ekstra SIVI allmmma devam edilmemi~ ve 

degi~tirihni~ zaman e;izelgesi kullamhm~trr. Kahclhk egitimi slrasmda (31-138 

seanslar), lie; bile~en ogrencinin performansl temel almarak zamanla yava~ yava~ 

degi~tirilmi~tir: (1) Tuvaletten ayn gee;irilen zaman 30 dakikadan 2 saate e;lkarlhm~, (2) 

katlhmcmm bezi e;Ikarllml~ ve (3) ayakta e;i~ yapma egitimi verilmi~tir. Bir somaki 

a~amaya gee;mek ie;in 5le;lit lie; goo ardl ardma % 80 ve daha fazla ba~arlh e;i~ yapma ve 

% 30 ya da daha az kaza orammn elde edihnesidir. Egitim srrasmda kullamlan aym 

peki~tiree;ler ba~arlh e;i~ yapma ie;in burada da kullanlhnl~ ancak yiyecek ve dokusal 

peki~tiree;ler bu a~amada giderek azaltIhnl~trr. 

Bu e;ah~ma, on egitim ve uyarlanml~ yogun tuvalet egitimi a~amalarmda amae;larma 

ula~ml~tIr. Ancak kahcIlIk a~amasmda bazl sorunlar gozlemlemni~tir. Kahclhk 

a~amasmda ortalama ba~arlh e;i~ yapma % 79 ve bezine/pantolonuna e;i~ yapma oram % 

56'dlr. Bu durum uyarlama e;ah~masmm tuvalete e;i~ini yapma egitimi konusunda etkili 

oldugunu gostermesine ragmen e;i~ini tutma konusunda ba~arlslz oldugunu gostenni~tir. 

Chung (2007), bu durumun nedenlerini arasmda ~unlarm olabilecegini belirtmi~tir: 

Birincisi, daha az saat uygulamasl kullamlacaksa tuvalete ba~arlh e;i~ yapabilmelerini 

saglamak ie;in geli~imsel yetersizlige sahip bireylere ek egitim giinleri gerekebilir. 

ikincisi, e;ocugun geli~imi incelendiginde, cezalandlrma ba~arI11 e;i~ yapma oranmm 

arttmlmasmda gerekli bir bile~en olmadlgl fakat kazalarm azaltIlmasl ie;in onemli 

egitimsel bir faktor olabilecegi sonucuna ula~ml~tlr. Ue;OOclisli, kazalardan kae;lmnaya 

yardimci olabilecek bir ozellik olan kendiliginden tuvalete gitme becerisi Azrin ve 

Foxx'un programlmn temel bile~eni olmasma ragmen bu ara~tlrmada yer almamaktadlr. 

Chung (2007), ara~tIrma bulgularmda ev ortamma genellemnenin slmrh bir ba~anya 

sahip olmaslmn ve yiiksek kaza oranlarmm ortaya e;Ikmaslmn ogrencinin ileti~imdeki 
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yetersizligi ile i1i~kili olabilecegini belirtrni~tir. Dord"iincusu, ogrencinin tuvaletle ili~kili 

becerilerde bagllnhhgi devam etmektedir ve bu durum tuvaletini yapma becerilerinin 

diger bile~enlerini de kapsayan ek programlann gerekliligini gostermektedir. Be~incisi, 

ortamlararasmda ogrencinin tuvalet yapma davram~mdaki degi~kenlik tuvalet yapma 

becerilerinde sllllfh genelleme ba~arisim gosteren daha onceki ara~tmna bulgularl ile 

uyumludur. Her bir ortam i9in ozel bir programm uygulanmasl ya da her bir ortamda 

programm tekrarlaIllTIaSI tuvalet egitim becerilerinin ba~ar1Yla genellemnesi i9in gerekli 

olabilir. Son olarak, bir90k ara~tIrmaclilln vurguladigi gibi, 90culdarm tuvalet egitimi 

i9in en az 24 aya ihtiyaci vardrr ve henuz baglmslz tuvalet becerileri i9in gerekli olacak 

geli~imsel zamanm ne kadar oldugunu dair herhangi bir bilgi yoktur. 

1.6. Problem 

Yogun tuvalet egitimi ara~tmna sonu9larl bu uygulama yonteminin yetersizligi olan 

bireylerde etkili oldugunu gostennektedir. Ancak bu yontem konusunda yapilan 

ara~tIrmalarm azhgi ve bu yontemin uzmanlar tarafmdan az tercih edihnesi bir som 

olarak kar~11TIIZa 9lkmaktadrr. Bu konuda Pfadt, Cicero, Hopkins ve Gerenser (2000) 

hazrrladlklarl bir rapor dikkat gekicidir (Cicero ve Pfadt, 2003). Pfadt ve digerleri, 

yogun tuvalet egitiminin ara~tIrmalarda ve uzmanlar tarafmdan egitim ortarnlarmda 

kullamlmama nedenlerini ~u ~ekilde srralaml~lardlr. ilk olarak, geli~imsel yetersizlikleri 

olan bireylere egitim hizmetlerinin verilmesini saglayan politikalarda egitim 

ortamlarmda ceza ve slillrlandmci sonu9lar igeren siire9lerin kabul gonnemesi ve hatta 

biryok omekte yasaklamlli~ olmasl yoniindeki degi~iklik yogun tuvalet egitimi 

yonteminin kullamlmasmda bir engel olu~turmaktadir. ikinci neden olarak ise a~m 

diizeltme yonteminin bazi omeklerde etkisiz olarak gorulmesidir. Diger bir neden 

uygulamacilarm ve dogrudan bakIm veren bireylerin ara~tIrma temelli tuvalet egitim 

uygulamalarim bilmemeleri olabilecegi belirtilmi~tir. Dordiincu neden ise hizmet 

verilen ortamlardaki degi~iklikler slm:flarda istek temelli tuvalete gitmeyi destekleme 

ihtiyacma neden olmu~tur. Bu durum egitim ortamlarmda tuvalet egitimine bir kar~lthk 

olu~turmaktadrr. Ozellikle, ogrencinin bagllnsiz olarak ve ozgiirce tuvalete gitmesinin 

slmrlandmldlgl egitim ortarnlarmda, tuvalet ihtiyacmm giderilmesi i9in talebin 
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kullamimasimn desteklemnesi ihtiyacma neden olmu~tur. Tamamen bagimsiz olarak: 

tuvalet kullarnmimn tercih edildigi yerlerde geleneksel tuvalet egitim yontemleri egitim 

Oliamlarmda kullamlmak: iizere geni~ yapta tekrar desenlenmi~tir (Cicero ve Pfadt, 

2003). Yukarida beliIiilen engellerin hepsi ogrencilerin egitiIn ortamlarmda yogun 

tuvalet egitimi almalan olasIhglID slmrlandrrmaktadrr. 

Geleneksel tuvalet egitiIni yonteminin egitim ortamlanna ve ceza iyermeyen egitim 

politikalarma gore tekrar diizenlemesinin yapIlml~ oimasl yogun tuvalet egitiminde de 

boyle bir yah~mamn yapilarak: etkili bir uygulama yonteminin geIi~tirilip 

geli~tirilemeyecegikonusunda bir soru olarak: ortaya Ylkmaktadrr. 

YukarIdaJrJ probiemiere ek olarak: egitiIncilerin yogun tuvalet egitimi uygulamalarmda 

izlemeleri gereken zaman yizelgesi egitimcilerin bu yontemi uyguiamasl oniindeki diger 

bir engeli olu~turmaktadlr. Y o gun tuvalet egitimi olarak: belirtilen yontemin 

kullamlmasl durumunda uzun zaman arahklanna ihtiyay duyulacagi ve bu zaman iyinde 

egitim yah~malarmda yer verilemeyecegi de ba~ka bir genel karn olarak: kar~lmlza 

yIkmaktadrr . 

Alanyazmmda kar~lla~Ilan diger bir eksiklik ise otistik ozellikler gosteren yocuklar ile 

yapilan tuvalet egitim yah~malarmm azhgrdrr. Bu durum alanyazmlllda diger bir yeIi~ki 

olarak: kar~lmlza Ylkmaktadrr. Williams, Oliver, Allard ve Sears (2003) otistik ozellikler 

gosteren yocuklarm aiIeIerinin yarlsmdan faziasimn tuvaleti kullanmada ve yi~ini 

tutmada problernleri oldugunu belirtmi~lerdir. Ancak: buna ragmen bu konuda yapilan 

yah~malar slmrhdlr. 

Tiirkiye'de diger bagimsiz ya~am becerilerinden bagimsiz olarak: tuvalet becerileri 

haldanda geryekle~tirilen iki ara~tIrma soz konusudur. Bunlardan ilki Deniz (1997) 

tarafmdan "Annelerin Tuvalet Egitimine Kar~1 Bilgi ve Uygulamalan" ba~hgi altmda 

geryekle~tirilen yaYllllamnaml~ yiiksek Ii sans tezidir. Bu ara~trrma Turkiye'deki 

ailelerin tuvalet egitimine bab~larl ve yayglll olarak: kullamlan uyguiamalar hakkmda 

onemli veriler sUillllaktadrr. Ailelerin uyguladIklarl yontemler genellikle geleneksel 

yonteme benzerlik gostermekte ancak: bazi uygulama biIe~enleri ile bu yontemden 
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aynlmaktadrr. ikinci ara~tlfIna ise Ozcan (2004) tarafmdan "Zihin Ozlirlii <;ocuklara 

Tuvalet Becerisi Ogretimine Yonelik Aile Egitimi Programmm Etkililigi" ba~hgl 

altmda gerc;ekle~tirilen yaymlanmaml~ yiiksek Ii sans tezidir. Bu ara~tmna, geleneksel 

yonteme dayanan tuvalet egitiminin aile tarafmdan uygulanmasl temelinde 

geryekle~tirilen ve tek denekli bir ara~tlrma siirecini ic;eren bir uygulamadrr. Ara~tlrma 

sonucunda kullamlan yontemin etkili oldugu bulunmu~ ve bu uygulamanm aileler 

tarafmdan kullamlmasl ic;in ara~tIrma siireci bir el kitabl halinde ara~tIrma raporunun 

ekler bolihntinde verilmi~tir. Bu ara~trrmalar dl~mda Tiirkc;e alan yazmda ba~ka bir 

ara~trrmaya rastlanmaml~trr. Tiirkiye'de hem egitim ortarnlarmda hem otistik ozellikler 

gosteren c;ocuklar ile hem de yogun tuvalet egitimi ile gerc;ekle~tirilen bir ara~tllmaya 

rastlamlmrull1~tlf. Bu nedenle boyle bir ara~tlrmanm yapllmasma gereksinim 

duyulmu~tur. 

1.7. Ama.; 

Bu ara~tIrmamn runacl, otistik ozellikler gosteren c;ocuklara tuvalet becerilerinin 

ogretiminde uyarlanml~ yogun tuvalet egitimin etkililigini incelemektir. Bu amac;la ~u 

sorulara yamt aranml~tIr; 

1. Uyarlanml~ yogun tuvalet egitimi yontemi otistik ozellikler gosteren c;ocuklara 

tuvalete C;i~ yapma becerisinin ogretilmesinde etkili midir? 

2. UyarlanmI~ yogun tuvalet egitimi yontemi otistik ozellikler gosteren c;ocuklara 

kuru kalma becerisinin ogretilmesinde etkili midir? 

1.8.0nern 

Tuvalet egitimi zihin engelli bireylerin egitim runac;larmdan olan bagllnslz ya~am 

becerilerinin kazandmlmasl ic;inde onemli bir yere sahiptir (Cavkaytar, 2000). Benzer 

durum otistik bireyler ic;inde gec;erlidir. Ttirkiye'de biryok egitim kurumunda otistik 

c;ocugun egitim alabilmeleri ic;in, yasal olarak zorunlu kIlmmaml~ olmasma ragmen 

ogretmenlerin ve yoneticilerin ki~isel insiyatifleri dogrultusunda, tuvalet becerilerine 
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sallip olmama egitim kurumuna kabul i<;in bir engel olarak gOriilmektedir. Bu ara~tmna 

sonu<;lan bu <;ocuklarm tuvalet becerilerini daha lasa zamanda kazanmalarma olanak 

saglayabilecek ogretim uyguiamaiarl ile ilgiliomekler olu~tul1nasl a<;lsmdan onemlidir. 

Bu ara~trrmanm diger bir onemi ise Tlirkiye'de egitim ortamlarmda tuvalet becerilerimn 

ogretinli konusunda bir ara~tmnanm ger<;ekle~tirilmemesidir. Bu illa~trrma 

alanyazImndaki bir bo~lugu doldurulmasmda ve yem ara~tImlaJar1l1 yapIlmas1l1a olanak 

saglayacagl umulmaktadlr. 

Daha once de belirtildigi gibi geleneksel tuvalet egitim yontemi ceza siire<;leri 

i<;enneyecek ~ekilde ve egitimcilerin harcamasl gereken zamam en az indirilmesi 

amaclyia yemden desenlemni~tir.Geleneksel tuvalet egitimi yontemimn egitirn 

ortamlar1l1a ve yem egitim politikalarma gore tekrarduzenlemesinin yaplll111~ oimasl 

yogun tuvalet egitiminde de boyle bir <;ah~man1l1 yapIlarak etkili bir uygulama 

yontemimn geli~tirilip geli~tirilemeyecegi sorusuna bu ara~tmna111n sonu<;larImn bir 

yamt oimasl olasIhgl ara~tInnamn diger bir onenlidir. Aynca, ara~tmna egitirn 

ortanllar1l1da yogun tuvalet egitirillnin kullamhp kullamlamayacag1ill gostennesi 

a<;lSlndan da onem ta~llnaktadrr. 

Bu ara~tInna sonucunda elde edilecek bulgularm, egitim ortamlar1l1da yogun tuvalet 

egitimi uygulamalarmm kullamlabilecegim, egitimcilerin harcamaSI gereken zaman ve 

emegin azhgIm, otistik ozellikler gosteren <;ocuklarm ve ailelerinin ihtiya<; duydugu 

egitim hizmetlerimn en lasa zamanda verilmesimn saglanabilecegim gostennesi 

a<;lSlndan katla getirecegi umulmaktadrr. Diger yandan bu ara~t1nnanm, Tiirkiye'de 

egitim ortamlarmda ve otistik ozellikler gosteren <;ocuklar ile dogrudan uygulamacI 

taraf1l1dan ger<;ekle~tirilen bir ara~t1nnamn buiunmamasl sonucu ortaya <;Ikan bo~lugu 

doldunnasl beklenmektedir. 

1.9. SayIltIlar 

Bu ara~hnnada a~agIdaki sayIltIlardan hareket edilmi~tir: 
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1. Ara~tlTInaya katllan otistik ozellikler gosteren yocuklann anne-babalann, 

yocuklanrun herhangi bir tuvalet egitimi almadIklan, sistematik egitim 

geymi~leri ve saghk durumlan hakkmda verdikleri bilgiler dogrudur. 

2. Ara~t1rmaya kat1lan otistik ozellikler gosteren yoculdarm anne-babalarl, 

uygulamaya ba~landlgmda yocuklan ile evde yapmalan gereken yah~malar 

hakkmda verdikleri bilgiler ve kaYlt ettikleri veriler dogrudur. 

3. Aile tarafmdan belirlenen ve ara~t1f1llanm uygulama sillecinde diger 

peki~tireyler ile birlikte kullamlan sosyal peki~tireyler, yocuklar iyin etkili olan 

peki~tireylerdir . 

1.10. Smlrbhklar 

Ara~t1rma111n sonuylarl a~aglda belirtilen slrurhhklar ile s1lllrhdlr. Elde edilen sonuylar 

bu s1111rhhklar iyinde degerlendirihnelidir. Ara~tlTInamn smrrhklarl ~u111ardIr: 

1. Bu ara~t1f1lla uygulamacl11111 yah~ma zorunlulugu nedeniyle be~ haftahk bir siire 

ile smrrhdrr. Bu nedenle ara~tlTInada sadece edinim a~amasl yah~llml~trr. 

Ara~tlrmada izleme yah~maSl geryekle~tirilmemi~tir. 

2. Bu ara~t1f1lla iiy otistik ozellik gosteren ogrenci ile smrrhdrr. 

3. Bu ara~t1rma srrasmda video kaydl etik nedenlerden otfuii yapllmaml~tlr. 

4. Bu ara~t1rma tuvalet becerilerinden belirli zaman arahklarmda kuru kalma ve 

tuvalete gotfuiildiigiinde tuvalete yi~ini yapma becerileri ile s1111rhdrr. Diger 

tuvalet becerilerini (bagnnslz olarak tuvalete gitme, tuvaletin kaplsll11 ve l~lgml 

ayma, giysilerini ylkarma ve ellerini YlkaYlp kurulama gibi) kapsamamaktadrr. 

5. Bu ara~tlrmamn kapsadlgl evde veri toplama siireci ebeveynlerin kaYltlarl ile 

smrrhdlr. Ebeveynlerin tutugu uygulama silleci kaYltlan dogru kabul edilmi~tir. 

1.11. Tammlar 

Otistik spektrum bozuklugu; ileri diizeyde ve karma~lk bir geli~imsel yetersizlik 

ye~ididir (KIrcaali-iftar, 2003). Bu bozukluk; sosyal etkile~imde yetersizlik, ileti~im ve 
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oyunda yetersizlik, takmtllar (nesne takmtllarl, hareket takmtllarl vb.) ve diger belirtiler 

(ofke nobetleri, tehlikelere kar~l duyarslzhk gibi) ile tammlamr (KIrcaali-iftar, 2003). 

Y o gun tuvalet egitimi; tuvalete gitme zaman <;izelgesini, tuvalete <;i~ yapmamn ve kuru 

kalmamn peki~tirilmesini, SIVI ahrmmn artmimasllll ve kazalar i<;in a~m diizeltme 

uygulamasllll i<;eren egitim uygulamasldlr (LeBlanc, Carr, Crossett, Bennett ve 

Detweiler, 2005). 

Tuvalete ~i~ yapma becerisi; ogrencinin lazllnhk ya da klozette oturarakloturtturularak 

<;i~ini buraya yapmasldlr. Ogrencinin lazlmhk ya da klozette oturarakloturtturularak 

kakaslm buraya yapmasl bu beceriye dahil edilmemi~ ve kaYlt edilmemi~tir. 

Kuru kalma becerisi; 6grencinin belirli zaman arahklarmda (bu ara~tlrmada uygulama 

snasmda 30 dakika, yoklama oturumlarmda 50 dakika ve ev uygulamasmda 110 

dakika) altlm lslatmadan <;i~ini tutabilmesidir. Ogrencinin belirtilen zaman arahklarmda 

altma sadece kaka yapmasl altlm lslatma olarak kabul edilmemi~ ve bu durumda 

ogrencinin kuru oldugu kabul edilmi~tir. 
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2. YONTEM 

Bu bolfunde denekler ve deneklerin see;:imi, ara§tlrma modeli, bagImh degi~ken, veriler 

ve verilerin topianmasl ve uygulama siireci konularmda bilgi verilmi~tir. 

2.1. Denekler ve Se«;imi 

Bu ara~tIrma Milli Egitim Bakanhgi Eski~ehir Rehberlik ve Ara~t1ffi1a Merkezi 

tarafmdan otistik olarak tamlanan ue;: ogrencinin katlhmi ile gere;:ekle~tirilmi~tir. 

Ogrencilerin ya~ ortaiamasl 4, 1 ya~trr. Ogrencilerin gere;:ek isimleri kullallllmaml~ ve 

ogrenciler Mehmet (4 ya~ 8 ay), Sevi (3 ya~ 4 ay) ve Erdem (3 ya~ 10 ay) olarak 

isimlendirilmi~tir. Ogrenciler 8 ay ile 1 YII araSI sistematik ozel egitim a1m1~lardrr. Bu 

ogrencilerin hie;: biri bir egitimciden dogrudan tuvalet egitim almaml~lardrr. A~agidaki 

alt ba~hklar on ko~ul becerilerinin ve ogrencilerin ozelliklerini aynntlh olarak 

ie;:ennektedir. 

2.1.1.0n Ko~ul Becerileri ve Degerlendirilmesi 

Tuvalet egitimine ba~lanabilmesi ie;:in gerekli olan on ko~ul becerilerini Snell ve Farlow 

(1993) TIe;: temel ba~hkta toplaml~tlr. Bunlardan ilki ogrencinin e;:i~ yapma duzeninde 

bazi degi~mezliklere sahip oimasl gerekligidir. Diger bir ifadeyle, ogrencinin e;:i~ini 

yapma zamanmm rasgele oimasl yerine gUnUn belirli zamanlarmda gere;:ekle~iyor oimasl 

gerekmektedir. ikinci on ko~ul becerisi, ogrencinin gUn ie;:inde belirli zaman 

aralIklarmda kuru kalmasIdrr. Bu ~u anlama gehnektedir; ogrencinin gUn ie;:inde bir-iki 

saat e;:i~ini tutmasl beklenmektedir. Ue;:Uncu on ko~ul becerisi ise ogrencinin takvim ya~1 

ile ilgilidir. AlanyazIlllnda bu konuda bir netlik olmamasma ragmen genel gorii~ 

ogrencinin en az 2,5 ya~mda oimasl gerekliligi iizerinedir. Yukanda belirtilen on ko~ul 

becerilerine ek olarak, ogrencinin tek a~amah emir kipinde yonergeleri anlamasl da 

ara~tlrmallln bir gerekliligi olarak kabul edilmi~ ve ogrencilerin bu onko~ul becerisine 

sahip olup olmadIklarl da incelenmi~tir. 
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Ogrencilerin seyimi iyin Eski~ehir ilinde bir 6zel egitim ve rehabilitasyon merkezinin 

miidfuii ve ogretmenleri ile gorii~ulmii~tiir. Bu gorii~melerde uygulanacak olan egitim 

prograrll1ndan soz edilmi~ ve bu yalI~maya katIlabilecek ozelliklere sahip yocuklann 

aileleri ile bir toplantl planlanmI~tH. Bu toplantlda yapIlan konu~manm metni Ek-1 'de 

verilmi~tir. Bu dogrultuda yalI~maya katIlmaYI kabul eden ailelere, Ek-2'de verilen 

ara~tlnna yazIlI izin belgesi imzalatI1ml~tlr. Ara~tmnaya katIlmaYI kabul etmeyen 

aile1er aynldIktan soma ara~tmnaya katllmak isteyen aile1er ile Ek-3 'te verilen 

kurulugun giinliik periyod degerlendinne yizelgesinin kullanIm1l11 anlatan metin 

iizerinden bir topiantl geryekle~tirilmi~tir. Bu toplantlda Ek-4'te verilen "Kurulugun 

Giinliik Periyod <;izelgesi"nin nasll doldurulacagl ailelere anlatllrru~tlr. 

Bu toplantllar somasmda be~ aile yalI~maya katllacaklanm belirtmi~lerdir. Bu ailelerden 

biri yocugunun rahatsIz oldugunu belirterek yah~madan yekilmek istedigini toplantldan 

bir gUn soma bildinni~tir. Ogrencilerden birisi ba~lama diizeyi verilerinin topianmasl 

sHasmda smIf iyinde devamh aglama davram~1 gosterdigi iyin aile ve uygulamacI 

tarafmdan ara~tlnnamn dl~mda tutulmasl kararl ile uygulama sfuecinden YIkarI1ml~tH. 

Bu durumun gerekye1eri tartl~ma, sonuy ve oneriler b6liimiinde tartl~ma alt ba~hgmda 

ifade edi1mi~tir. 

Ara~tmnaya katlilln iyin gerekli olan giin iyinde be1irli zaman aralIklarl ile yi~ini yapma 

ve goo iyinde en az bir saat kuru kalIna becerilerine sahip olma onko~ulu "Kurulugun 

Giinliik Periyod <;ize1gesi" ile belirlenmi~tir. Takip yize1gesi dart gUn boyunca aileler 

tarafmdan doldurulmu~tur. UygulamacI bu dort aileyi birer giin ziyaret ederek aile ile 

birlikte veri toplaml~tH. Boylece gozlemciler araSI guvenirlik bu a~amada da 

yalI~I1ml~tlr. Ailelerin yapml~ oldugu kaYIt1ar ana veri olarak kabul edilirken 

uygulamacImn yapml~ oldugu kaYItlar bagunsIz gozlemci verisi olarak kabul edilmi~tir. 

Gozlemciler araSI guvenirlik ~u fonnulle hesaplanml~tH: Gorii~ birligi / gorii~ birligi + 

gorii~ aynhgl x 100. Gozlemciler araSI guvenirlik sonuyiarl "Kurulugun Giinliik Periyod 

<;ize1gesi" ile toplanan veriler iyin ~u ~ekildedir: Mehmet iyin % 90.24, Sevi iyin % 

95.41 ve Eren iyin % 96.87. 
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Ogrencilerin takvim ya~l onko~uluna sahip olup olmadlklan da uygulamacl tarafmdan 

belirlenmi~tir. Buna ek olarak, ogrencilerin herhangi bir idrar yollan problemine sahip 

olup olmadlklarl ailelerine sorulmu~ ve ailelerin bu konuda tlbbi kontrol yaptlrdlklarl ve 

katlhmcllann bu konuda herhangi bir problemi olmadlgl tespit edilmi~tir. Ara~tmnaya 

katllan dort ogrencinin, dordtiniinde bu Uy onko~ul becerisine sahip oldugu 

gozlemlenmi~tir . 

Ogrencilerin tek a~amah emir kipinde y6nergeleri uygulaYlp uygulamadlklarl ise 

uygulamacl tarafmdan ailelerin topladIklarl verilerin guvenirlik yah~maSl yaplhrken 

degerlendirilmi~ ve ogrencilerin bu beceriye sahip olduklarl tespit edilmi~tir. 

Tuvalet becerileri, giyinme ve soyunma, ellerini Ylkama, tuvaleti temizleme ve kendi 

temizligini yapma gibi biryok alt beceriyi de iyeren son derece kanna~lk bir beceridir. 

Ancak bu becerilerin kazandmlmasl iyin gerekli olan zaman genellikle uzundur ve bu 

donem ogrencinin yi~ini tutma ve yi~ini tuvalete yapma becerilerinin geli~mesi oniinde 

engel olarak g6riilmemektedir. Bu nedenle bu ara~tmna, giyimne ve soyunma, ellerini 

Ylkama, tuvaleti temizleme ve kendi temizligini yapma gibi becerileri on ko~ul becerisi 

olarak almaml~tIT. Buna ek olarak, bu becerileri sahip olan yocuklarm biryogunun 

tuvalet becerilerine sahip oldugu da gozlemlenmi~tir. 

2.1.2. Deneklerin Ozellikleri 

Bu ara~tmna Uy ogrenci ile geryekle~tirilmi~tir. Onko~ul becerilerini saglayan ve 

ara~tlrmamn sonuna kadar ara~tlrma sfueci iyinde yer alan ogrencilerin ozellikleri 

a~aglda verilmi~tir. 

Erdem'in takvim ya~l 3 Yll 10 aydlr. Ogrenci, tam te~ekkiilu bir hastaneden yaygm 

geli~imsel bozukluk tamsl alml~tIT. Eski~ehir Rehberlik Ara~tmna Merkezi'nde ogrenci 

otistik birey olarak tanIlanml~tlr. Ogrencinin Rehberlik Ara~tmna Merkezi'nde yapllan 

degerlendirmesinde; ogrencinin, sosyal etkile~im, sozel ve sozel olmayan ileti~im, ilgi 

ve etkinliklerdeki smlrhhgl erken yocukluk doneminde ortaya yIkan ve bu ozellikleri 
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nedeniyle ozel egitim ile destek egitim hizmetine ihtiyaci olan birey oldugu tespit 

edilmi~tir. Bu tespit sonucu, ogrenci iyin egitsel degerlendirmesi yaplhm~tu. Bu egitsel 

degerlendinneye gore ogrencinin akadeInik beceriler geli~im alamnda e~leme becerisine 

sahip olmadlgl, adl soylenen nesneyi iki nesne arasmdan seymedigi gozlernlenmi~tir. 

Ozbaklln becerileri geli~im ala11111da ise bardaktan yardllnslz su iytigi, ka~lk ve yatal 

kullanarak yemek yedigi, lastikli pantolonunu, yorab1l11 ve ~apkasl111 ylkardlgl ifade 

edilirken ogrencinin yi~ ve kaka kOlltrolu olmadlgl ve ki~isel temizligini yapamadlgl 

belirtihni~tir. Ki~isel-toplumsal beceriler geli~im alanmda ogrencinin, yeti~kinin 

gostermi~ oldugu ilgiye tepki vermedigi, isIni ile yagnldIgmda bakarak ya da uzanarak 

tepki vermedigi, akranlarl ile oyun oynamadlgl, yiyecek ve oyuncaklarl111 arkada~larl ile 

payla~madlgl belirtilirken ogrencinin "ce-e" oyunu ve basit i~levsel oyunlar oynadlgl 

ifade edilmi~tir. Erdem'in kUyil.k ve buyUk kas becerilerinde s11luhhklarl da oldugu bu 

egitsel degerlendirmede belirtihni~tir. Ogrencinin buyUk ve kUyuk halkalarl yubuga 

takma, her iki elini kullanarak bir oyuncak ile oynayama ve kagldl kendiliginden 

karalama becerilerine sahip oldugu ifade edilmi~tir. Ancak ogrencinin kalm kitap 

sayfalar1l11 tek tek yeviremedigi ve di.i~ey yizgileri taklit edemedigi belirtiIIni~tir. 

Ogrenci ahcI ve ifade edici dil becerilerinde de s1l11fhhklara sahiptir. Ogrencinin 

yonerge almakta zorlandlgl, goz kontagl kurmakta s1l11fhhklar ya~adlgl ve kendi adl 

soylediginde tepki vennedigi ahcI dil becerileri geli~im alam iyin ifade edilmi~tir. 

Ogrencinin sozel ileti~im dtlzeyillde etkile~im ozelliklerinin gozlemlemnedigi ve 

istelderini basit i~aretler ile anlatmaya yah~tIgl belirtiIIni~tir. Aynca ogrencinin nesne 

takmtlSI ve tekrarlaYlcl hareketleri oldugu ancak gozlem slrasmda saldlrgan davram~lar 

sergilemedigi ifade edilmi~tir. 

Mehmet'in takvim ya~l 4 YII 8 aydlr. Tam te~ekki.ilu bir hastanede yapllan 

degerlendirmede ogrenci, psikomotor geli~im geriligi ile tamlanarak kurul raporu 

verihni~tir. Ogrenci, Eski~ehir Rehberlik Ara~tIrma Merkezi'nde otistik birey olarak 

tamlamm~tlr. Ogrenci; sosyal etkile~im, sozel ve sozel olmayan ileti~im, ilgi ve 

etkinliklerdeki sl111rhhgl erken yocukluk doneminde ortaya ylkan ve bu ozellikleri 

nedeniyle ozel egitim ile destek egitim hizmetine ihtiyaci olan birey oldugu tespit 

edihni~tir. Bu tespit sonucu, ogrenci iyin egitsel degerlendirme yaplhm~tu. Bu egitsel 

degerlendirmeye gore ogrencinin akademik beceriler geli~im alamnda kavram bilgisine 
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gostenne ve soyleme boyutunda sahip olmadlgl, dikkatini bir konu iizerine 

odaklayamadlgl gozlemlenmi~tir.OzbakIm becerileri geli~im alanmda ogrencinin kat! 

yiyecekleri eli ile yedigi 9atal kullanmadlgl, SIVI yiyecekleri ka~lkla dokerek yedigi, el 

ve ayaklanm hareket ettirerek giyiruneye yardnncI oldugu, kaka ve 9i~ kontroliinlin 

olmadlgl ve -ki~isel temizligini yapamadlgl ifade edilmi~tir. Ki~isel-toplumsal beceriler 

geli~im alamnda ogrencinin, ismi ile 9agrIldIgmda bakarak tepki verdigi, yeni bir 

ortamagirdiginde ah~makta zorlandlgl, bagImsIz olarak oyun oynamadlgl ve kendi 

istegiyle etkinlik ba~latmadlgl belirtilmi~tir. Mehmet'in kii9iik kas becerilerinde 

snnrhhklarl oldugu bu egitsel degerlendirmede ifade edilmi~tir. Ogrencinin el-goz 

koordinasyonun ya~ltlarma gore zaYIf oldugu, kalem tutamadlgl ve smrrh alan boyamasl 

yapamadlgl belirtilmi~tir. Ogrenci ahcI ve ifade edici dil becerilerinde de slmrhhklara 

sahiptir. Ogrencinin yonerge almakta zorlandlgl, goz kontagl kurmakta slmrhhklar 

ya~adlgl ve gevresel sesleri dinledigi belirtilmi~tir. Ogrencinin sozel ileti~im dlizeyinde 

etkile~im ozelliklerinin gozlemlemnedigi ve isteklerini basit i~aretler ile anlatmaya 

9ah~tlgl ifade edilmi~tir. Aynca ogrencinin nesne takInt!sl ile tekrarlaYlcl hareketleri 

oldugu ve gevreye kar~1 bazen saldrrgan davram~lar sergiledigi belirtilmi~tir. 

Sevi'nin takvim ya~1 3 yll 4 aydrr. Tam te~ekkiiUii bir hastanede yapIlan 

degerlendinnede ogrenci, yaygm geli~imsel bozukluk-atipik otizm tamsl ile tamlamm~ 

ve kurul raporu veri1mi~tir. Eski~ehir Rehberlik Ara~t!nna Merkezi'nde yapIlan 

degerlendirmede ise ogrenci otistik birey olarak tamlanml~t!r. Ogrenci; sosyal etkile~im, 

sozel ve sozel olmayan ileti~im, ilgi ve etkinliklerdeki sInrrhhgl erken 90cukluk 

doneminde ortaya 9Ik:an ve bu ozellikleri nedeniyle ozel egitim ile destek egitim 

hizmetine ihtiyacI olan birey oldugu tespit edilmi~tir. Bu tespit sonucu, ogrenci i9in 

egitsel degerlendinne yapIlml~trr. Bu egitsel degerlendinneye gore ogrencinin akademik 

beceriler geli~im alamnda kavram bilgisine gostenne ve soyleme boyutunda sahip 

ohnadlgl; iki segenek sunuldugunda resimlerin aymslfll iizerine koyarak e~ledigi 

gozlemlemni~tir. Ozbaknn becerileri geli~im alamnda ogrencinin sadece SIVI besinler ile 

beslendigi ve tamamen yeti~kine bagrrnh oldugu ifade edilmi~tir. Ki~isel-toplumsal 

beceriler geli~im alanmda ogrencinin, yalmzhgl tercih ettigi, aile bireylerine 

giiliimseyerek tepki verdigi, yabancIlara kar~1 kaygl geli~tirdigi, dikkati saglandlgmda 

"ce-e" oyunu oynadlgl ve televizyona kar~1 a~m ilgisinin oldugu belirtilmi~tir. Sevi'nin 
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kiic;:iik kas becerilerinde de slillrhhklan oldugu bu egitsel degerlendinnede ifade 

edilmi~tir. Ogrencinin c;:ivileri c;:ivi tahtasma takttgl, sabit duran c;:ubuklara c;:e~it1i 

boyutlarda halkalar taktlgl ve tek parc;:ah yap-bozun parc;:aSllll fiziksel yardImla yerine 

taktlgl belirtihni~tir. Ogrenci ahcl ve ifade edici dil becerilerinde de slmrhhklara 

sahiptir. Ogrencinin yonerge almakta zorlandlgl ve yeti~kinin sesine kendi sesi ile yamt 

vennedigi ifade edilmi~tir. Ogrencinin soze1 ileti~irn dtizeyinde etkile~im ozelliklerinin 

gozlemlenmedigi isteklerini basit i~aretler ile anlatmaya c;:ah~tlgl beliliihni~tir. Aynca 

ogrencinin nesne takmtlsl ve tekrarlaYlcl hareketleri oldugu ifade edilmi~tir. 

2.2. Ara~tIrma Modell 

Bu ara~tmna tek denekli ara~tmna yontemlerinden denekler araSl yoklama evreli c;:oklu 

yoklama modeli ile gerc;:ekle~tirilmi~ deneyse1 bir c;:ah~madu. Denekler araSl yoklama 

evreli c;:oklu yoklama modelinde oncelikle tfun deneklerde e~ zamanh olarak ba~lama 

diizeyi verisi toplamnaktadu. Birinci denekte kararh veri elde edildikten sonra ba~lama 

diizeyi veri toplama siireci buakIlarak birinci denekte uygulamaya gec;:ilmektedir. 

Birinci denekte uygulama verisi toplamrken diger deneklerde herhangi bir uygulama ya 

da veri toplama uygulamasl gerc;:ekle~tirilmemektedir. Birinci denekte 5lc;:tit 

kar~llandlktan sonra tUm denekler ile e~ zamanh olarak birinci yoklama evreSl 

gerc;:ekle~tirilir. Bu evrede ikinci denekle kararh veri elde edildikten sonra ikinci 

denekle uygulamaya ba~lamr ve olc;:iit kar~llamncaya kadar uygulama devam ettirilir. Bu 

durum tfun deneklerde olc;:iit kar~llamncaya kadar devam ettirilir (Tekin ve KIrcaali

iftar, 1997; Tekin ve KIrcaali-lftar, 2001). Model bu ara~tmnada da aym bic;:imde 

kullamlml~tlr . 

Denekler araSl yoklama evreli c;:oklu yoklama modelinde deneysel kontrol, sadece 

uygulamaya ba~lanan katllllnClllln veri diizey veya egilimlerinde degi~ikligin meydana 

gelmesi, heniiz uygulanmaya ba~lanmarm~ olan katlhmcmm veri diizey ya da 

egilimlerinde degi~ik1ik olmamasl ve aym ~ekilde diger katIlunclda uygulama 

gerc;:ekle~tirildikc;:e verilerin egilim ya da diizeyinde benzer ~ekilde degi~ilderin 

gerc;:ekle~tirilmesi ile kurulmaktadlr (Kennedy, 2005; Tekin ve KIrcaali-iftar, 2001). 



31 

Ba~lama dlizeyindeki verilerin kararhgl, birbirini takip eden Uy oturumda verilerin +-% 

10 arahgmdan fazla degi~im gostennemesi olarak belirlenmi~tir (Ozcan, 2004). Bu 

ara~tmna iki bagllnh degi~ken iyennesi nedeniyle uygulama evresinde verilerin 

kararhhglmn incelenmesinde bu iki degi~kene de bakIhru~trr. UygulamaYI bitinne 

olyulli art arda uy oturum % 80 ve daha fazla tuvalete yi~ yapma oramna ula~llmasl ve 

aym zamanda altlm lslatma oranmda art arda uy oturum % 30 ve bu orandan daha az bir 

orana ula~llmasl olarak belirlenmi~tir. Bu nedenle, uygulamanm bitirilmesinde verilerin 

kararhhgl; bu iki degi~kende de art arda Uy oturum +- % 1 0 degi~kenlik sllllflarl iyinde 

veri elde edilmesi olarak~kabul edilmi~tir. 

<;oklu yoklallla modelinin uyguiamaci tarafmdan tercih edillllesinin nedenleri ~u ~ekilde 

aylklanabilir: <;oklu yoklama modelleri uygulamamn geriye yekilmesini ya da tersine 

yevrilmesini gerektinnelllektedir (Tekin ve Krrcaali-iftar, 2001). Bu nedenle, 

uygulalllaclya ek yUkler yliklelllelllekte, yararh olan bir uy.gulalllamn kesilmesi gibi etik 

sorunlarl barmdlflllamakta ve aileler tarafmdan daha yok kabul gonnektedir. Bunlara ek 

olarak, bu model geriye donu~u olmayan davram~larla da yah~lllaya olanak vennektedir 

(Kennedy, 2005; Tekin ve Krrcaali-iftar, 2001). Tuvalet becerileri geriye donli~u 

olmayan bir davram~trr. Diger yandan, bu model bir uygulamanm farkll denekler, 

ortamlar ve davranl~lar iizerindeki etkisini ortaya kOYlllaktadlr ve genellenebilirligi 

yliksek sonuylar vennektedir (Tekin ve KIrcaali-iftar, 2001). Aynca bu model surekli 

ba~lama diizeyi verisi toplamaYI gerekli kIhnayarak ara~tlnnacmm zamamn daha uygun 

bir ~ekilde kullanmasma olanak saglalllakta, olgun1a~ma ve smanla etkisinin kontrolline 

boylece olanak saglamaktadlr (Tekin ve KIrcaali-iftar, 2001). Benzer ~ekilde, bu model 

durumlar araSI yenilellle yaplldlgl iyin ABAB lllodellerine kIyasla daha yiiksek dl~ 

geyerlilige sahiptir (Tekin ve KIrcaali-iftar, 2001). 

Tek denekli ara~tInna lllodellerinin, ara~tlfllla iy geyerliligini etkiledigi dii~liniilen bazl 

etmenlere aylk oldugu belirtillllektedir. iy geyerlik, bagllllh degi~kende llleydana gelen 

degi~ikliklerin yalmzca bagllllsiz degi~kenden kaynaklanmasldlr (Tekin ve KIrcaali

iftar, 2001). Bu nedenle, iy geyerlik ara~t1fl11a sonuylarmm glivenirliginin telllelini 

olu~tunnaktadlr. iy geyerliligi dii~Uk olan bir ara~tlnnamn sonuylarl ne kadar iyi olursa 

olsun bu sonuylann sadece baglmslz degi~kenden kaynakladlglm s6ylelllek gUyllir. Bu 



32 

durum goz oniinde bulunduruldugunda, ara~tlfInaClmn, ara~tmnamn i9 gegerliligini 

etkileyebilecek olasl etmenleri ara~tmnaya ba~lamadan once belirlemesi ve bu konuda 

gerekli onlemleri almasl gerekmektedir. Bu ara~trrmada i9 gegerliligi etkileyebilecek 

olasl etmenler ~unlar olarak belirlemni~tir: a) Dl~ etmenler, -b) olgun1a~ma, c) ol9me, d) 

denek yitimi e) verilerin degi~kenlik gostennesi, f) uygulama guvenirligidir (Tekin ve 

Krrcaali-iftar, 2001;2006) 

a) DzoJ etmenler: Dl~ etmenler, ara~tmna oncesinde ya da srrasmda olu~an ve 

ara~tmnamn sonu9larlfll etkileyebilen deney dl~l degi~kenlerdir (Tekin ve Krrcaali-iftar, 

2006). Ara~tmnada bu etmeni kontrol altma almak i9in ara~tmnacl, ogrencilerin 

ailelerine ara~tmna konusunda sadece uygulamamn yapllacagl yere geli~ ve gidi~ 

saatleri, uygulamamn ceza siire9leri igennemesi -ve ailelerin evde yapmalarl gereken 

uygulamalar gibi smrrh bilgiler verirken ailelerin yapmasl ve yapmamasl gerekenler 

ara~tmnaya ba~lanmadan once ailelere bir toplantlda a9lk9a anlatllml~tlr. Bunun 

dl~mda, ara~tmnamn uygulamnasl slrasmda ogrencilerden biri hari9 hi9 biri ba~ka bir 

ozel egitim uygulamasma maruz kalmaml~trr. Ogrencilerden biri (Mehmet) uygulama 

yapllmasl ve verilerin toplanmasl a~anlasmdan soma, yoklama oturumlarl srrasmda, 

ba~lca bir kurum tarafmdan gergekle~tirilen bir 9ah~maya katllml~ ancak uygulamamn 

sOfUllllusu bu konuda sozlu olarak uyarllml~trr. Buna ek olarak, ogrencilerin ailelerine 

evde yapmalarl gereken uygulamalar hakkmda 0 ogrenci ile uygulamaya ha~landlgl 

zaman bilgi verilmi~, toplu bilgi verilmesinden ka9lflllml~trr. Uygulama srraSl gelen 

ogrencilerin aileleri evde yapmalarl gerekenler konusunda bilgilendirilmi~ ve 0 giinkii 

uygulama ba~lamadan once ailelerden bu konuda bilgi almml~tlr. Ogrencinin idrar 

yollarmda ya~abilecegi herhangi bir sorunun aile tarafmdan takip edilmesi i9in aileler 

ozellikle uyarllml~ ve bu olaslhga kar~l uygulamaclda uygulama srrasmda gerekli ozeni 

ve diklcati gostenni~tir. 

b) Olgunla~ma: Ara~tlrma slrasmda gegen zanlan nedeniyle denekte goriilen biyolojik, 

duygusal ve zihinsel olgun1a~mamn baglmh degi~keni etkilemesidir (Tekin ve KIrcaali

iftar, 2006). Ara~tlrmada bu etkenin kontrol edilmesi i9in uygulama siiresi son derece 

lasa tutulmu~tur. Butiin uygulama 30 gun siinnu~tiir. Bu nedenle, bu etken ara~tlrma 

sonu9larl i9in bir tehlike olu~turmamaktadlr. Diger yandan, ara~tlrma modelinin 
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denekler araSl yoklama evreli c;oklu yoklama mode Ii olmaSl ve bazl deneklerde 

uygulamaya gec; ba~lamyor oImasl iC; gec;erlik ic;in ldic;illcte oisa bir tehdit ta~nnaktadrr 

(Ozcan, 2004; Tekin ve KrrcaaIi-iftar, 2006). 

c) Olr;me: t>lc;me, ara~trrmalarda iC; gec;erliligi iki ~ekiide tehdit etmektedir: 1) gozlemci 

ya da uyguiamacilarm zamanla bazl nederuerden otiirii bagrrnh degi~ken tammmdan 

uzakla~malarl, 2) baglmh degi~kenle ili~kili veri toplama yontemierinin degi~iklige 

ugramasl (Tekin ve Krrcaali-iftar, 2006). Bu ara~tmnada 6lC;funlerin tutarhgll11 

saglamak ve iC; gec;erliligi tehdit etmesini engellemek ic;in yoklama ve uygulama 

oturumlannm en az % 30'unda gozlemcilerarasl giivenirlik verisi toplamm~trr. 

d) Denek Yitimi: Denek yitimi ara~tmnaya katIlnncl olarak belirlenen deneklerin 

hastahk, ta~lmna ve benzeri nedenler ile ara~tmnaya katllamamasldlr (Tekin ve 

KIrcaaIi-iftar, 2006). Bu ara~tmna slrasmda ogrencilerden birinin rahatslz ohnasl vebir 

digerinin uygulama ortammda yogun aglama davram~l sergilemesi nedeniyIe iki denek 

yitimi gefgekle~mi~tir. Ancak ara~trrma modelinin gerekli kIldlgl saYlda denek ile 

ara~trrma gerc;ekIe~tirildigi ic;in bu durum ic; gec;erliligi tehdit eden bir durum olarak 

ortaya C;lkmaml~tlr. 

e) Verilerin Degi~kenlik G6stermesi: Baglmh degi~ken verilerinin kararhhk 

gostermemesidir (Tekin ve Krrcaali-iftar, 2006). Bu ara~trrmamn konusu, tuvalet 

becerilerinden ogrencinin kuru kalmaslmn ve tuvalete C;i~ yapma becerisinin 

ogretilmesidir. Bu nedenle, verilerin degi~kenlik gostennesinde bazl dl~ etmenier etkili 

olabilir. Bu etlnenler ~unlar olarak beliriemni~ ve bu etmenlere kar~l ~u onlemler 

ahmm~trr: ilk olarak, ogrencinin tillcettigi SlVl miktarl ogrencinin tuvalete gitme 

ihtiyacll11 belirlemektedir. Bu nedenle, her deneme oncesinde ogrenciye verilecek SlVl 

miktarl en fazla iki su bardagl olarak belirlenmi~tir. ikinci etmen ise oda ve banyo 

arasmdaki slcakhk farkIdlr. Ogrencinin tuvalete gitme zamanl gelinceye kadar egitim 

uygulamaIarlmn gefgekle~tirildigi oda ile tuvalet ihtiyacilli giderecegi banyo arasmdaki 

lSI farkhklarll11n degi~kenlik gostennesi verileri etkileyen bir etken olarak ortaya 

C;lkmaktadlr. insan vUcudu soguk ortamlarda donmaYl engellemek ic;in barmdrrdlgl SlVl 

miktarlm dii~fuiirken SlCak ortamlarda a~1f1 lSlnmaYl engellemek amaclyla barmdlrdlgl 
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SIVI miktanm artmnaktadIr. Bu degi~keni kontrol etmek amaclyla her iki ortamm 

slcakhgmm mfunkiin oldugu kadar e~it tutulmasma <;ah~lhm~tlf. Bu ama<;la uyguiamaci 

bir termometre kullanml~ ve gerekli goriildugfulde banyo elektrikli bir ISltlCI ile 

ISltlhm~tIr . 

j) Uygulama Gilvenirligi: Tek denekli ara~tmnalarda baglmslz degi~ken uygulama 

oturumlarmda sunulmaktadIr ve her bir oturumun daIm onceden planlandlgl gibi 

yfuUtUlmesi gerekmektedir (Tekin ve Krrcaali-iftar, 2006). Oturumlar araSI uygulamalar 

degi~iklik go sterirse sonu<;larm baglmSIZ degi~kenden kaynaklandlgl soylemek 

gu<;le~mektedir (Tekin ve Krrcaali-iftar, 2006). Bu nedenle, ara~tmnada yoklama ve 

uygulama oturumlarmm en az % 30'unda uygulama guvenirligi analizi 

ger<;ekle~tirilmi~tir . 

2.3. Bagunb Degi~ken 

Bu ara~tlrmamn hedef davram~l: " hadi lazlmhgaltuvalete" yonergesi verildikten sonra 

ogrenci lazlmhga/klozette (gerekirse tam kontrol edici ipucu ile) oturarak <;i~ini yapar 

ve lazlmhkta oturmadlgl zamanlarda altlm lslatmaz. Bu durumda ara~tlrma i<;in iki 

bagImlI degi~ken soz konusudur; (1) ogrencinin laZImhga/klozette oturarak <;i~ini 

yapmasl ve (2) ogrencinin altlm IslatmamaSldIr. Ogrencinin laznnhga/klozete oturarak 

<;l~lm yapmasl; ogrencinin lazlmhga/klozete oturarakloturtularak <;i~ini buraya 

yapmasldlr. Ogrencinin tuvalette herhangi bir yere <;l~lm yapmasl ya da 

lazlmhga/klozete oturarakloturtularak kakasmm yapmasl dogru tepki olarak kabul 

edilmemi~tir. Ogrencinin altlm lslatmamasl; ogrencinin belirli zaman arahklarmda (bu 

ara~tlrmada uygulama sIrasmda 30 dakika, yoklanla oturumlarmda 50 dakika ve ev 

uygulamasmda 110 dakika) altlm lslatmadan <;i~ini tutabilmesidir. Ogrencinin belirtilen 

zaman arahklarmda altma sadece kaka yapmasl altlm lslatma olarak kabul edilmemi~ ve 

ogrenci kuru olarak degerlendirilmi~tir. Bu sure<; i<;erisinde, buron uygulama 

a~anlalarmda, 0 grencinin altma bez baglanmaml~tlr. 
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2.4. BagunsIZ Degi~ken 

Ara~tmnanm baglmslz degi~keni, Azrin ve Foxx (1971) tarafmdan geli~tirilen yogun 

tuvalet egitimi uygulamasmm ara~tlrmacl tarafmdan uyarlanmasldlfo Bu ara~tlTInada 

gen;:ekle~tirilen uygulama, Azrin ve Foxx'un (1971) yogun tuvalet egitimi 

uygulamasmdan u<; bile~eni i<;ermemesi nedeniyle farkllla~maktadlfo Birincisi, bu 

uygulama gUnlUk egitim zamallllll en az sekiz saat olarak almmll1~tlfo Bu stire, bu 

uygulamada altl saat olarak belirlenmi~tiro ikincisi, <;i~in tespit edilmesi i<;in herhangi bir 

ara<; kullamlmarm~tlfo Son olarak, bu uygulama a~lTI dtizeltme sfuecini i<;ermemektedir. 

Bunlara ek olarak, bu uygulmna 6grencinin tuvalete otunna siiresinin giderek 

azaltIlmasl ve aylll zmnanda tuvalet dl~mda kalma zamamnda giderek artmlmas1111 

i<;ermemektedir. Bu ara~tmna boyunca tuvalete oturma sfuesi 10 dakika olarak 

belirlenmi~ ve sabit tutulmu~turo Benzer ~ekilde, kuru kalma siiresi 30 dakika olarak 

belirlelllni~ ve sabit olm°ak tutulmu~turo Ancak Azrin ve Foxx'un uygulamasma paralel 

olarak ogrenci tuvalete bO~altllll1 ger<;ekle~tirdiginde 10 dakikahk zamallln dolmasl 

beklenmeden tuvaletten kaldmlml~ ve egitim odasma al1llID1~tlr. Sfuelerin sabit 

tutulmasmm nedeni bu ara~tlrmamn anlaC1111n ogrenmenin edinim a~mnasl ile smlrh 

olmasldlfo 

Chung (2007) tarafmdan ger<;ekle~tirilen uyarlama <;ah~maslllln geni~ bir 6zeti gm~ 

b6ltimtinde ifade edilmi~tir. Bu ara~tlrmada kullamlan uygulamamn, Chung (2007) 

tarafmdan ger<;ekle~tirilen uyarlmnadan farklan ~unlardlr: ilk olarak, egitim stiresi 3 

saat olarak degil 6 saat olarak plmUmllll1~tlfo Bu durum, Chung (2007) tarafmdan 

ger<;elde~tirilen uyarlama <;ah~maslllln tartl~ma b6ltimtinde belirtilen ek egitim 

gUnlerinin dtizeruemesinin yerinde olacagl g6ri1~ti do~ultusunda ger<;ekle~tirilmi~tiro 

ikinci olarak, tuvalette oturma sfuesi 10 dalcika olarak belirlelllni~tir. Chung'm (2007) 

uyarlama <;ah~masmda bu sfue 20 dakikadlr. 

Bu ara~tlrmada ger<;ekle~tirilen uygulama, peki~tire<; belirleme SfueCl111 1germesi 

nedeniyle her iki <;all~madan da farklIla~maktadlr. Ogrencinin kuru kalmasl durumunda 

verilecek peki~tire<;, 6grencinin tuvalete ba~arlh ~ekilde <;i~ yapmasl durumunda 
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verilecek peki~tireyten farkh olarak belirlenmi~tir. Diger yandan, ogrencinin SIVI 

tiiketimi iyin kullanIlacak iyecek de yine peki~tirey belirleme silleci ile belirlemni~tir. 

2.5. Veriler ve Verilerin Toplanmasl 

Ara~trrmada, ogrencilerin kuru kalma ve tuvalete <;i~ yapma becerilerinin ogretimine 

ba~lamadan once bu becerileri yerine getinne duzeyini belirlemek amaclyla, bu 

becerileri yerine getinne duzeylerini gosteren ba~lama duzeyi verilerine, yoklama, 

uygulama verilerine, gozlemciler araSl guvenirlik ve uygulama guvenirligi verilerine 

ihtiya<; duyulmu~tur. Bu verilerden ba~lama ve yoklama duzeyi verileri "Ba~lama ve 

Yoklama Diizeyi Veri KaYlt Fonnu (Ek-5) ile; yogun uygulama oturumlarl verileri 

"Yogun Uygulama Oturumlarl Veri KaYlt Fonnu (Ek-6) ile; gozlemciler araSl 

gUvenirlik verileri, geryekle~tirildigi a~amamn veri kaYlt fonnu ile; uygulama 

giivenirligi ba~lama ve yoklama diizeyinde "Uygulama Giivenirligi Ba~lama ve 

Yoklama Diizeyi Veri Toplama Fonnu (Ek-8) ile; uygulama guvenirligi yogun 

uygulama oturumlarl verileri "Uygulanla Guvenirligi Veri Toplama Fonnu A (Ek-9)" 

ve "Uygulama Guvenirligi Veri Toplama Fonnu B (Ek-lO)" ile toplanml~tIr. Bu 

ara~tlnnada ba~lama duzeyi, uygulama ve yoklama verileri uyguiamaci tarafrndan 

toplanIm~tIr. Bu nedenle, butiin guvenirlik verilerinin toplanInasrnda ana kodlaYlcl 

uygulamacldlr. 

Veri kaylt fonnlarl, uygulamaya ba~lamadan once ba~lama diizeyi verilerini, uygulama 

slrasrnda uygulama verilerini, uygulamadan soma yoklama ve izleme verilerini, 

gozlemciler araSl guvenirlik verilerini ve uygulama guvenirligi verilerini kaYlt etmek 

amaclyla geli~tirilmi~ veri top lama araylarldu. 

2.5.1. Ba~lama ve Yoklama Diizeyi Veri KaYlt Formu 

"Ba~lama ve Y oklama Duzeyi Veri KaYlt F onnu", ara~tlnnada ba~lama ve yoklama 

diizeyi verilerinin toplamasl amaclyla geli~tirilmi~ bir fonndur (Ek- 5). Bu fonn dart 
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tabloyu i<;ennektedir. Her tablonun ilk satm oturum saYlSlID ve oturumun tarihini 

g5stennektedir. ikinci satlf 0 oturum i<;erisinde ger<;ekle~tirilen denemeleri ve deneme 

saYllanlll i<;ennektedir. Her deneme b51limlinlin altrnda iki kutu yer almaktadlr. Bu 

kutularrn ilki 5grencinin kuruluk sfuesinin 5l<;Ulecegi saat arahglID, ikincisi ise tuvalete 

5grencinin ba~arlh bir ~ekilde <;i~ini yaplp yapmadlg1ll1ll 5l<;Uldligli saat arahg1ill 

g5stemlektedir. Bu kutularrn altrnda ise bo~ kutular yer almaktadlr. Bu kutulardan ilkine 

5grencinin slIDfia bulundugu zaman arahgrnda altIlll lslatmasl durumunda "1", 

lslatmamasl durumunda "0" yazlh111~tlf. ikincisine lse 5grencinin tuvalete 

g5tfulildliglinde lazllTIhga/klozete oturarak buraya <;i~ini yapmasl durumunda "1", 

buraya <;i~ini yapmamasl durumunda ise "0" yazI1ml~tlr. Tablonun en sol bsmrnda yer 

alan kutuda ise 5grencinin ismi yer almaktadlr. Her tablonun en sag alt bsmrnda ise 

tuvalete <;i~ yapma oram b5llimline tuvalete <;i~ yapma oramlll, altllll lslatma oranl 

b5llimline ise altllll lslatma oram yazllml~tlf. Bu oranlarrn ~u ~ekilde hesaplanIDl~tlf: 

Tuvalete <;i~ yapma oranl, bir oturum boyunca 5grencinin tuvalete yaptIgI <;i~ saYlSlllln 

toplaml, toplam tuvaleti ziyaret etme saYlSlna b5liinmli~ ve <;lkan sonu<; 100 ile 

<;arplhm~tlr. ikinci bagrnlll degi~ken olan altllll lslatma oram ise 5grencinin toplam 

altull lslatma saYIsI, toplam tuvaleti ziyaret etme saYIsrna b5llimnli~ ve <;lkan sonu<; 100 

ile <;arplhm~tlf. 

2.5.2.Yogun Uygulama Oturumlan Veri KaYIt Formu 

"Yogun Uygulama Oturumlarl Veri KaYlt Fonnu", uygulama verilerini toplamak 

amaclyla geli~tirilmi~ bir fonndur (Ek-6). Bu fonn, uygulamacll11n uygulama slrasrnda 

kullanacagl peki~tire<;leri de i<;ennektedir. 

"Yo gun Uygulama Oturumlarl Veri KaYlt Fonnu", ilk olarak 5grencinin adlllln ve 

uygulama tarihinin kaYlt edildigi b51limli i<;ennektedir. Bu b51limlin hemen altrnda 

oturum saYISI ve 0 oturumda kullamlacak SIVlllln isminin yer aldlgl b51lim yer 

almaktadlr. Bu bilgilerden sonraki b5llim alt alta sekiz tabla i<;ennektedir. Her tablonun 

ilk satmnda 0 oturumun ka<;rncI denemesinin oldugu belirtilmi~tir. ikinci satmn en sol 

tarafrnda peki~tire<; ibaresi yer almaktadlf. Bu ibarenin devammda iki kutu yer ahr. Bu 
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kutularda 0 denemede kullamlacak yiyecek peki~tireylerinin adlarl yazlhll1~tu. ilk 

kutunun altl11daki satlrda saat arahklarl verilmi~tir. Bu saat arahgmm altmdaki kutu Uy 

e~it paryaya bolunmu~tfu. Bu Uy parya, e~it zaman arahklarlm gostermektedir. 

Uygulamamn geregi olarak ogrenci her on dakikada bir kuru kald1Jsa yukarldaki satIrda 

belirtilen peki~tirey ile odullendirihni~tir. UygulamacI, ogrencinin ilk 10 dakikahk 

zaman arahgl11da kuru kalmasl durumunda bu kutulardan ilkine "P" yazlll1~tU. Bu 

ogrencinin kuru kaldlgll11 ve peki~tirecin verildigini gostennektedir. Eger ogrenci ilk 10 

dakikahk zaman arahgmda kuru kalmadlysa, altl111lslattIysa, bu boliime "1" yazllml~tIr. 

Sonraki 10 dakikahk zaman arahklarl iyin de aym uygulama geryekle~tirilmi~tir. ikinci 

peki~tirecin belirtildigi yerin altmdaki satuda ogrencinin tuvalete gotfuUlecegi ve orada 

kalacagl zaman arahgl belirtilmi~tir. Bu zaman arahglilln altl11daki bo~ kutuya ogrenci, 

uygulamada beliItilen olyutler dahilinde yi~ini tuvalete yapml~ ise bu kutuya "1" 

yazlhll1~tu. Eger ogrenci uygulamada belirtilen Olyutler dahilinde tuvalete yi~ini 

yapmarm~ ise bu kutuya "0" yazIlml~tlr. 

ilk tablonun hemen sag tarafmda bir tablo daha bulunmaktadu. Bu tablonun ilk satmnda 

oyuncaklar ibaresi yer almaktadlr. Bu ibarenin altl11da iki satIr daha vardu. Bu satIrlar 

ogrenci iyin kullamlacak peki~tireyleri iyermektedir. Birinci nesne ogrencinin, 10 

dakikahk tuvalette oturma sfuesi boyunca etkile~mesine izin verilecek nesnedir. ikinci 

nesne ise ogrencinin ba~arlh ~ekilde tuvalete yi~ini yapmasl durumunda 10 dakikahk 

arada peki~tirey olarak verilecek nesne yer almaktadlr. 

Formun en alt sag ko~esinde yer alan tabloda, 0 oturuma ait tuvalete yi~ yapma orammn 

ve altml lslatma oramnm yazIldlgl bOliim yer almaktadu. Bu oranlar ~u ~ekilde 

hesaplanml~tlr: Tuvalete yi~ yapma oram, bir oturum boyunca ogrencinin toplam 

tuvalete yaptlgl yi~ saylslmn, toplam tuvaleti ziyaret etme saYlSlna bolunmesi ve ylkan 

sonucun 100 ile yarpllmaslyla bulunmu~tur. Ikinci baglmh degi~ken olan altlm lslatma 

oram ise ogrencinin toplam altIm lslatma saylslmn, toplam tuvaleti ziyaret etme saYlsma 

bolUmnesi ve ylkan sonucun 100 ile yarpllmaslyla hesaplamll1~tu. 
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2.5.3. Uygulama Giivenirligi Veri Toplama Formlan 

"Uygulama Giivenirligi Veri Toplama Formlan", uygulama srrasrnda, uygulamacrnm 

gen;ekle~tirdigi uygulamamn, daha onceden belirlenen uygulama basamaklarrna uygun 

olup olamadlgrru degerlendirmek amaclyla geli~tirilmi~tir. Bu formlar, "Uygulama 

Giivenirligi Veri 1'0plarna Fomm A" ve "Uygulama Giivenirligi Veri Toplama Fonnu 

B" olarak adlandlfllml~tlr (Ek-9 ve Ek-10). "Uygulama Giivenirligi Veri Toplama 

Fonnu A (Ek-9)", ogrencinin kurulugun ol9Uldiigii zaman arahgrnda alt1111lslatmamasl 

durumda gergekle~tirilecek uygulama basamaklar1111 igermektedir. "Uygulama 

Giivenirligi Veri Toplama Fonnu B (Ek-10)", ogrencinin kurulugun ol9Uldiigii zaman 

arahgrnda altIm lslatmasl durumunda gergekle~tirilecek uygulama basamaklanm 

igennektedir. F onn A, toplam 16 basamaktan, fon11 B ise toplam 21 basamaktan 

olu~maktadrr . 

Her form, iki boliimden olu~maktadrr. Birinci bOliim, uygulama basamaklarrnm yer 

aldlgl siitundur. ikinci boliim ise uygulama giivenirligini degerlendiren gozlemcinin soz 

konusu basamagrn var olup olmadlgl i~aretledigi siitundur. Bu siitun iki alt siituna 

aynlmaktadrr. Gozlemci gen;ekle~tirilmesi gereken basamagl uygulamacl 

gen;ekle~tirdiyse "var" alt siitunu i~aretlemi~, uygulamacl bu basamagl 

gergekle~tirmediyse "yok" alt siitununu i~aretlemi~tir. Eger uygulama slrasrnda bu 

formda yer alan basamagrn gergekle~tirilmesini gerektirecek durum ortaya 9lkmadlysa 

gozlemci hem "var" hem de "yok" alt siitununa "-" i~aretini koymu~tur. Bu i~aretin yer 

aldlgl basamak toplam kutusuna yansltIlmaml~tlr. Tablonun en alt sag ko~esinde toplam 

kutusu yer almaktadlr. Bu kutuya "var" olan basamaklann saYlSl ile "yok" olan 

basamaklarrn saylSl gozlemci tarafrndan toplanarak yazlbru~trr. Bu tablonun altmda 

uygulama giivenirligini 9ah~an gozlemcinin adl, soyadl ve imzasl yer almaktadlr. 

2.5.4. Uygulama Giivenirligi Ba~lama ve Yoklama Diizeyi Veri Toplama Formu 

"Uygulama Giivenirligi Ba~lama Diizeyi Veri Toplama Fon11u (Ek-8)", ba~lama 

diizeyinde ve yoklama evrelerinde gergekle~tirilen uygulamamn, uygulamaclmn daha 
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onceden belirledigi uygulama basamaklanna uygunlugunun degerlendirilmesi iyin 

geli~tiri1mi~tir. Form genel ozellik1eri ile "Uygulama Glivenirligi Veri Toplama 

Formlan" ile aymdrr. Fonnun ilk balumu, gozlemlenen ogrencinin adull ve soyadlmn, 

tarihin ve gozlem yapIlan zaman arahgm yazlldlgl alandan olu~maktadrr. Bu bolfuniin 

altmda bir tablo yer almaktadrr. Bu tablo, iki ana sutundan olu~ur. Birinci ana slitun 

ba~lama ve yoklama duzeyi uygulama basamaklarlm, ikinci ana siitun ise gozlem 

sonuylarmm kaYlt edildigi alandrr. Ba~lama ve yoklama diizeyi uygulama basamaklan 

ana siitunu 7 madde iyermektedir. Gozlem ana siitunu ise iki alt siituna aynlmaktadlr. 

Bu alt sutunlar "var" ve "yok" alt sutunlarldrr. Tablonun en alt sag ko~esinde toplam 

satm yer almaktadrr. Tablonun altmda uygulama giivenirligi yah~maSml yapan 

gozlemcinin adl-soyadl ve imzasl yer almalctadrr. 

2.5.5. Y ogun Uygulama Oturumlan Sonrasl Ev Uygulamasl Veri KaYlt Formu 

"Yo gun Uygulama Oturumlarl Somasl Ev Uygulamasl Veri KaYlt Fonnu (Ek-7)", 

yogun uygulama oturumlarl somaSl ogrencinin evde ailesi tarafmdan maruz kalacagl 

uygulamanm verilerinin kaYlt edilmesi amaclyla geli~tirilmi~ bir formdur. Form altl 

tabla iyermektedir. Her tablonun ilk satm oturum saYlSlmn ve oturum tarihinin yazlldlgl 

yerdir. lkinci satrr dort boliime aynlml~tlr: Her boliim bir denemeyi ifade etmektedir. 

Tablonun iiyUncii satin kuru kalIna sfuesi ile tuvalete gitme ve tuvalette kalma sfuesinin 

belirtildigi yerdir. Her denemenin altmda iki zaman arahg1111n yer aldlgl balUmler 

bulunmaktadrr. Bu zaman arahklarmdan ilki ogrencinin tuvalete gitmedigi, altull1slatlp 

lslatmadlglmn gozlemledigi ve gozlem sonucunun yazIldlgl kutudur. Ogrenci, eger bu 

zaman arahgmda altlm lslatIrsa bu kutuya "1" yazllml~trr. Ogrenci eger bu zaman 

arahgmda altIm lslatmaz ise bu kutuya "0" yazlhm~trr. Denemenin altmda yer alan 

ikinci zaman arahgl, ogrencinin tuvalete gOtfulildiigii ve tuvalete yi~ini yapmasl 

durumunda "1 ", yapmamasl durumunda "0" yazllan kutudur. Tablonun en alt sag 

ko~esinde tuvalete yi~ yapma oranm ve altlm lslatma orammn yazlldlgl kutular yer 

almaktadrr. Eger ogrenci belirtilen zaman arahklarmda uyuyor ise bu kutulara "uyuyor" 

yazlhm~tIr . 
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Bu form, ogrenci ile uygulamaya ba~landlgl zaman aileye veri1mi~tir. Aile ile bir 

deneme uyguiamasl gerc;ekle~tirilerek verilerin nasll kaYIt edilecegi ve bu a~amada 

ailenin neler yapmasl gerektigi anlatIlmI~trr. Aile bu formu her gUn sabah ogrenci 

uygulama ie;:in getirildiginde uyguiamaclya venni~ ve uygulamacI kaYIt edilen verileri 

kendinde bulunan bir diger forma aktararak herhangi bir veri kaybmm engellemesi ie;:in 

onlem alilll~trr. 

2.6. Uygulama Siireci 

Bu b6liim uygulama siirecinin gerc;ekle~tirildigi ortam, peki~tiree;:lerin belirlenmesi, 

ba~lama duzeyi ve yoklama clu.zeyi uygulamalarl, yogun uygulama oturumiarl ve yogun 

uygulama somas I ev uyguiamaiarl hakkmda ayrmtIhbilgileri ie;:emlektedir. 

2.6.1. Ortam 

Ara~trrma, Milli Egitim Bakanllgl Eski~ehir il Milli Egitim Mudfulugu'ne bagh bir 6zel 

egitim ve rehabilitasyon kursunda egitilebilir bireyler grup egitim odasl ile bu odanm 

kar~lsmda yer alan banyoda gerc;:ekle~tirilmi~tir. Oda ile banyonun kapIlarl kar~lhklIdrr. 

Ogrenciler banyo dl~mdaki zamanlarl grup egitim odasmda gee;:irmi~lerdir. Bu oda 

e;:e~itli oyuncaklarm ve egitim materyallerinin yer aldlgl, bir tahta, iie;: adet mas a ve d6rt 

sandalyenin bulundugu yakla~lk 19 metrekare alana sahip bir yerdir. Odanm zemini hah 

do~elidir. Banyo bu odanm tam kar~lsmda yer almaktadrr. Banyoda bir lavabo, yeti~kin 

klozeti ve bir e;:ocuk lazImhgmm yer aldlgl, zeminin fayans do~eli oldugu ve yakla~lk 12 

metrekare alana sahip bir yerdir. 

2.6.2. Peki~tire~lerin Belirlenmesi 

Ara~tIrmada uygulamaya ba~lamadan once, ogrenciler iizerinde etkili olan 

peki~tiree;:lerin belirlenmesi amaclyia ailelere "Peki~tiree;: Belirleme Listesi (Ek-11)" 
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verilmi~tir. Buradan elde edilen veriler uygulamacl tarafmdan "Olasl Peki~tire<;leri 

Belirleme Ol<;egi (Ek-12)" ile degerlendirilmi~tir. Bu ol<;ek ile belirlenen peki~tire<;ler, 

yeglenen peki~tire<;lerin belirlenmesi sfuecine tabi tutulmu~tur. Bu uygulama i<;in 

"Yeglenen Peki~tire<;lerin Belirlenmesi Formu (Ek-13)" kullamhm~tu. Peki~tire<;lerin 

belirlemnesi i<;in kullamlan ara<;Iarm ozellikleri ve nasll kullamldIklarl a~aglda 

a<;IklanmI~tu . 

a) Peld~tirec; Belirleme Listesi: "Peki~tire<; Belirleme Listesi", ogrencilerin 

ya~amlarmda onemli olan ki~iler tarafmdan doldurulmak mere hazlrlanml~ bir listedir 

(Ek-l1). Bu listenin amaCl, ogrenci i<;in onemli olan ve peki~tire<; niteligi ta~lyan 

yiyecek ve i<;ecekleri, nesne ve oyuncaklarl, oyunlarl, sosyal odiilleri ve etkinlikleri 

ogrencinin ya~ammda onemli yer tutan ki~iler tarafmdan belirtilmesine daha sistematik 

bir ~ekilde olanak saglamaktlr. 

Bu liste be~ b51iime aynlml~t1r. Bu boliirnler soldan saga dogru sualandlgmda ~u 

ba~lIklarl i<;ermektedir: a) Yiyecek ve i<;ecekler, b) nesne ve oyuncaklar, c) oyunlar, d) 

sosyal odiiller, e) etkinlikler. Bu ba~hklar altmda ogrenciler i<;in onem ifade edebilecek, 

ba~hgm i<;erigine uygun maddeler yer almaktadu. Her maddenin ba~mda () ~eklinde bir 

bo~luk bulunmaktadu. Ogrencinin ya~ammda onemli yer tutan birey bu maddenin 

ogrenci i<;in bir peki~tire<; te~kil edecegini dii~iiniiyorsa bu bOliime bir i~aret koyarak bu 

durumu belirtmektedir. Maddelerin bitiminde noktalar ile ek maddelerin yazlmma 

olanak tamyacak bo~luklar blrakIlml~t1r. Benzer ~ekilde, bu bo~luklarm ba~mda da ( ) 

i~areti yer almaktadu. Ogrencinin ya~runmda onemli yer tutan~ bireylerden yazlh olan 

nesnelerin dl~mda ogrenci i<;in peki~tire<; olabilecek nesneleri buraya yazmalan 

istenmi~tir. Bu liste ile elde edilen nesneler "Olasl Peki~tire<; Belirleme Ol<;egi (Ek-12)" 

ile degerlendirilmek iizere kaYlt edilmi~tir. 

b) Olasl Peki~tirec;leri Belirleme GIc;egi : "Olasl Peki~tire<;leri Belirleme Ol<;egi", 

ogrenci iizerinde etkili olabilecek peki~tire<;lerin daha sistematik bir ~ekilde 

belirlemnesine olanak saglayrul bir ara<;tlr (Ek-12). Bu yontem daha once ba~ka 

ara~tlrmalarda kullamlml~ (KIrcaali-iftar, 2006) rulCak uygulrunaclya kolayhk saglamasl 

amaclyla bu ~ekli verilmi~tir. 
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"Peki~tire<; Belirleme Listesi"nden elde edilen peki~tire<;ler, "Olasl Peki~tire<; Belirleme 

Olyegi"nde yer alan "Nesnenin AdI" bOltimUne tilrlerine gore alt alta kaYlt edilmi~tir. 

Soma uygulamacI, ogrenci ile kar~lhkh oturak ol<;egin ilk sutununda yer alan yonerge 

dogrultusunda ilk nesneyi 6grenciye uzatIm~tlr. Ogrencinin oiasl tepkileri ~unlardIr: 

(l)nesneyi reddeder, (2) tepki vermez (3) nesneyi ahI.Ogrencinin tepkisi dogrultusunda 

tepkinin altmda yer alan saYlsal deger i~aretleniI. Eger 6grenci nesneyi reddeder veya 

tepki vermezse bu nesne ile degerlendinne bitIni~tir. Alman puan sag tarafta yer alan 

toplam sutununa kaYlt edihni~tiI. Eger ogrenci nesneyi ahrsa uyguiamaci nesneyi 

hemen geri almI~tlT. Bu durumda ogrencinin iki tepkisi s6z konusudur: (1) tepki vermez 

veya (2) itiraz eder. Ogrenci eger tepki vermez ise bu nesne i<;in degerlendinne sona 

ermi~ ve elde edilen puanlar toplanarak toplam sutununa yazIbm~tIT. Eger 6grenci itiraz 

ederse uyguiamaci u<;Uncu a~amaya ge<;mi~ ve nesneyi 6grenciye geri venni~tiI. Bu 

a~amada ogrencinin oiasl iki tepkisi soz konusudur: (1) nesneyi almaz veya (2) nesneyi 

ahI. Ogrenci, eger nesneyi ahnaz ise uygulama bu a~amada sona erdirihni~ ve bu nesne 

iyin i~aretlenen saYlsal degerler toplanarak toplam sutununa kaYlt edilmi~tiI. Eger 

6grenci nesneyi ahrsa yine saYlsal deger kaYlt edilmi~ ve bir soruaki a~amaya 

geyilmi~tiI. Bu a~amada ise ogrencinin nesne ile ne yaptIgl g6zlemlemni~tiI. Ogrencirrin 

bu durumda oiasl u<; tepkisi soz konusudur: (1) nesne ile etkile~mez, (2) nesne ile yanh~ 

etkile~ir ya da (3) nesne ile uygun ~ekilde etkile~iI. Ogrencinin tepkisi saYlsal deger 

olarak i~aretlenmi~tiI. Bu a~amaya kadar gelen nesne i<;in i~aretlenen saYlsal degerler 

toplamr ve 10 puan alan nesne bir somaki degerlendirme a~amasmda tekrar 

degerlendirmek i<;in uygulamacnun kendine gore bir i~areti ile i~aretlenir. Bu i~lem 

listede yer alan buttin nesneler i<;in ger<;ekle~tirihlli~tiI. 

Bu ol<;ekte alman 10 puamn anI amI ~udur: Nesne 6grenciye uzatlldIgmda 6grencinin 

aldIgI, hemen geri almdlgmda itiraz ettigi, uygulamacmm geri verdiginde ogrencinin 

tekrar aidigi ve uygun ~ekilde etkile~tigi nesne 10 puan alml§ demektir ve uygulama i<;in 

oiasl peki~tire<;tir. 

c) Yeglenen Peki!jtirefleri Belirleme Formu: "Yeglenen Peki~tire<;leri Belirleme Formu 

(Ek-13)", ogrenci tarafmdan en <;ok yeglenen peki§tireyleri belirlemek anlaclyia 

kullanllml§tlI. Bu form daha 6nceki ara~tIrmalarda da kullamhm~tlT (Krrcaali -iftar, 
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2006). Fonn iiy bolfunden olu~maktadrr. Birinci bolfun; nesne adlanmn yer aldlgl 

bolum, ikinci bolfun; 1 den 30 kadar denemelerin yer aldlgl boI-lim, iiyiincii bolfun ise 

toplam (+/x) yer aldlgl boliimdfu. 

"Olasl Peki~tire<;leri Belirleme Ol<;egi"nden 10 puan alan nesneler, "nesne" ba~hgl 

altmdaki boI-lime, miimkiinse, tfulerine gore yazl1ml~ ve bu nesnelerden u<;lli setler 

olu~turu1mu~tur. Bu setin her bir nesnesi iyin denemeler boliimiinde, be~ denemeye 

kar~lhk gelecek ~ekilde, her bir kutucuguna "x" i~areti konulmu~tur. Sonra uygulamacl, 

ogrenci ile kar~lhkh olarak oturmu~lardlr. Uygulamacl uy nesneden olu~an seti 

ogrencinin onune koymu~ ve ogrencinin uzandlgl nesneyi belirlemi~ ve birinci 

denemenin "x" i~aretinin yamna bu nesne iyin "+" i~aretini koymu~tur. Bu siirey bir 

deneme olarak kabul edilmi~tir. Her set iyin be~ deneme geryekle~tiri1mi~tir. Soma, 

toplam boliimiine sette yer alan her nesnenin aldlgl art! i~aretlerinin toplarm pay, 0 

nesne iyin geryekle~tirilen deneme saylSl da payda olarak kaYlt edilmi~ ve en yok artlyl 

alan nesne setten ylkarlhm~trr. 

Bu ara~tlnnada nesne turlerinin birbirine karl~mamasl iyin en yok tercih edilen nesne 

belirlendikten sonra kalan aym tfuden nesnelerden varsa uylu yoksa ikili set 

olu~turularak uygulama tekrarlamm~t1r. Birinci ve ikinci degerlendinneye giren 

nesneler iyin 5'den 10'a kadar olan deneme kutularma "x" i~areti yazllml~ ve bu 

nesneler ogrencinin oniine konulmu~tur. Ogrenci bu nesnelerden hangisini tercih ettiyse 

o nesnenin deneme kutusuna "+" i~areti yazlhm~trr. Bu ~ekilde ikinci olarak tercih 

edilen nesnede belirlemni~tir. Bu uygulama listedeki burun nesneler ile olu~turulan 

setler iyin tekrar edilmi~tir. Paym paydaya oranm en yUksek oldugu nesneler en yok 

tercih edilen nesnelerdir ve bu nesneler ara~tlnna iyin pelci~tirey oI-arak belirlenmi~tir. 

Ogrenciler 19m belirlenen pelci~tireyler ara~tmna bulgularlmn yer aldlgl ekler 

boliimiinde verilmi~tir. Her ogrenci iyin kullamlacak sosyal peki~tireyler aile tarafmdan 

belirtilen peki~tireylerden ahmm~trr. Sosyal peki~tireyler bu degerlendinne siirecine 

dahil edilmemi~tir. 
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2.6.3. Ba§lama Diizeyi ve Y oklama Oturumlan 

Ba~lama diizeyi ve yoklama oturumlannda uygulamacl meslek lisesi <;ocuk geli~imi 

b61iimii mezunu ve alanda yardlillcl egitimci olarak iki Yll <;ah~lUl~ bir ki~iden yardIm 

alml~tlr. Bu yardlmcl egitimci iki gorevi yerine getirmi~tir; (a) tuvalet egitimi i<;in 

tuvalete ahnmayan diger ogrencilerle egitsel faaliyetler yaplm~, birbirlerine zarar 

vennelerini engellenmi~ ve (b) alt1ll1lslatan ogrencilerin altlnm degi~tirmi~tir. Yardlmcl 

egitimciye bu konuda gerekli egitim uygulamacl tarafmdan verihni~tir. 

Ba~lama diizeyi uygulamalarl ~u ~ekilde ger<;ekle~tirihni~tir: Ba~lama diizeyinde 

ogrencilerin uygulamaya ba~lama saatleri lO dakika ara ile planlarum~tlr ve ba~lama 

diizeyi verilerinin toplanmasl sabah 8.30'da ba~laml~ ve 15.1O'da bitmi~tir. Bu 

diizenleme ile uygulamacl, bir ogrenci ile banyoda egitimi geryekle~tirirken diger 

ogrenciler kurulugun ol<;iildiigii zaman arahgmda gmp odasmda diger etkinlikleri 

ger<;ekle~tirmi~tir. Ogrenciler ozel egitim merkezine geldiklerinde gmp egitim odasma 

al11llUl~lar ve elbiseleri yardllncl egitimci tarafmdan degi~tirihni~tir. Ogrencilere bu 

<;ah~ma slrasmda bez baglanmaml~tlr. Ogrenciler, gmp egitirn odasmda 50 dakika siire 

ile oyunlar, egitirn aktiviteleri ve benzeri uygulamalar ile zaman ge<;inni~lerdir. 

Ogrenciler bu zaman arahgmda altlarlm lslatrrlarsa bu dumm "Ba~lama ve Y oklama 

Diizeyi Veri KaYlt Fonnu"na (Ek-5) kaYlt edihni~tir. 50 dakikahk siireyi tamamlayan 

ogrenci, uygulamacl tarafmdan banyoya gotiiriilmii~tiir. Ogrenci tuvalete 

ginnemeklgitmemek i<;in direnirse uygulamacl ogrenciyi tuvalete fiziksel yardlillla 

gotiirmii~tiir. Ogrenci tuvalete gotiiriildiikten soma uygulamacl, ogrencinin pantolonu 

<;lkanm~ ve banyodaki lazlmhga/klozete oturtlnu~tur. Ogrenci lazunhktan ya da 

klozetlen kalktlgmda uygulamacl tekrar otunnasl i<;in lsrar etmerni~, oturtmaya 

<;ah~maml~tlr. Uygulamacl tuvalete ogrenciye peki~tire<; olu~turabilecek giiliimseme, 

kIzma ve konu~ma gibi davraru~lar sergilememi~tir. Ogrenci tuvalette kalmak istemezse 

uygulamacl tarafmdan engellenmi~ ve tuvalette kalmasl saglanlUl~tlr. Ogrenci 10 dakika 

boyunca tuvalette bekletilmi~tir. Ogrencinin lazlmhga/klozete <;l~lm yapmasl 

dummunda ailesi tarafmdan belirtilen sosyal peki~tire<; ogrenciye verihni~tir. Ogrenci 

lazlmhga/klozete <;i~ini yapmazsa peki~tire<; verilmemi~tir. 
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Ogrencinin lazlmhgalklozete C;i~ini yapmasl durumu "Ba~lama ve Y oklama Diizeyi Veri 

KaYlt Fonnu"na (Ek-5) kaYlt edilmi~tir. 10 dakikahk sfuenin sonunda ogrenci grup 

egitim odasma alillffil~ ve bu ogrenciden sonra ozel egitim merkezine gelen diger 

ogrenci tuvalete almarak sfuec; tekrarlanmI~trr. Biitlin ogrenciler aym ~ekilde 

gozlemlendikten sonra uygulamacl grup egitim odasma gitmi~tir. Tuvaletten aynlan 

ogrenci 50 dakika boyunca grup egitim odasmda diger aktiviteleri yerine getinni~tir. 

Ba~lama diizeyinde bir goo bir oturum olarak belirlenmi~tir. Ba~lama diizeyinde bir 

oturum altl denemeden olu~maktadrr. Bir deneme 50 dakikahk kuru kalma zamam ile 

10 dakikahk tuvalet c;ah~maSllll ic;ennektedir. 

Alhm lslatan ogrenci, diger ogrencilerden aynlaralc ba~ka bir odada temizligi yapIlml~ 

ve elbiseleri degi~tirilmi~tir. Diger ogrencilerin bu duruma tamk olmalarl bu ~ekilde 

engellenrni~tir. Ogrencinin temizliginin yapllmasl ve elbiselerinin degi~tirilmesi 

slrasmda ogrenciye olumlu ya da olumsuz peki~tirec; olabilecek biitiin jest, mimik ve 

sozel ifadelere kesinlikle yer verilmemi~tir. Ogrenci hic;bir ~ekilde ve hiC;bir yolla 

cezalandmlmaIm~trr . 

2.6.4. Yogun Tuvalet Egitimi Uygulama Siireci 

Bu ara~trrmada kullamlacak yogun tuvalet egitimi uyarlamaSll1ll1 gerek Azrin ve Foxx 

(1971) tarafmdan geli~tirilen yontem ile gerekse Chung (2007) tarafmdan yapllan 

uyarlanml~ yontem arasmdaki farklar daha onceki boliimlerde ifade edilmi~tir. Bu 

nedenle bu boliimde gerc;ekle~tirilmi~ olan uygulamamn aynntllarma yer verilmi~tir. 

Bu sfuec;, 30 dalcikahk kurulugun 5lC;iildiigii ve bu siirenin sonunda ise 10 dalcikahk 

tuvalet uygulamaslmn gerc;ekle~tirildigi zaman c;izelgesini ic;ennektedir. Her goo bir 

oturum olarak belirlenmi~tir ve her oturum 8 deneme ic;ennektedir. Bir deneme 30 

dalcikallk kuruluk sfuesinin 5lC;iildiigii zamam ve bu sfuenin bitiminde ba~layan 10 

dakikallk lazlmhklklozete oturma sfuesini kapsamaktadrr. Ba~lama diizeyinde kararh 

veri elde edilen ogrenci ile yogun tuvalet egitimi uygulamasma gec;ilmi~tir. Ogrenci, 
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sabah 9.00 ile 14.40 arasmda yogun uygulama egitimine tabi tutuhnu~ ve uygulamaya 

hafta sonlarl da devam edilmi~tir. Ogrencilerin ogle yemegi yemeleri amaclyla 11.40 ile 

12.00 arasmda yemek araSl verilmi~tir. Ogrencilerin yemekleri aileleri tarafmdan 

kuruma getirilmi~ ve yardlmcl egitimci tarafmdan ogrencilere yedirilmi~tir 

Ara~trrma konusunun dogasl geregi uygulama sfuecinde iki farkll uygulama sfueci takip 

edilmi~tir: (1) 30 dakikahk kurulugun olyuhnesi zaman arahgmda ogrencinin alt1ill 

lslatmadlgmda geryekle~tirilen uygulama sfueci, (2) 30 dakikahk kurulugun olyuhnesi 

zaman arahgmda ogrencinin altml lslattlgmda geryekle~tirilen uygulama sfueci. 

Kurulugun olyUlmesi i9in 30 dakikahk zaman arahgmda ogrencinin altllll lslatlnadlgl 

denemelerde ~u uygulama basamaklan gergekle~tirilmi~tir: 

1. Deneme siireci ba~ladlgl zaman peki~tire9 belirleme sfuecinde ogrenci i9in 

belirlenmi~ SlVl ogrenciye iyebildigi kadar (en fazla iki su bardagl) verilmi~tir. Ancak 

ogrenci SlVl tiiketimi i9in zorlanmaml~trr. 

2. Ogrencinin altmm lslak olup ohnadlgl "bakahm kuru musun?" s6zel ifadesi ile 

uygulamacl tarafmdan 30 dakikahk zaman arahgl iyinde 10 dakikada bir kontrol 

edihni~tir . 

3. Ogrenci her kontrolde eger altull lslatmadlysa ailesi tarafmdan belirtilen sosyal 

peki~tire9 ile peki~tirilmi~tir. 

4. Ogrenci her kontrolde altlm lslatmadlysa peki~tirey belirleme sfuecinde belirlenmi~ 

ikinci srrada tercih edilen yiyecek peki~tireci ile peki~tirihni~tir. 

5. Ogrenci ile slmfiyinde 30 dakika boyunca egitse19ah~malargergekle~tirilmi~tir. 

6. Slmfta geyirilen 30 dakikahk sfuenin bitimi ile "hadi tuvalete" yonergesi verilmi~tir. 

7. Ogrenci elinden tutularak, ogrenci direnirse fiziksel yardllnla, tuvalete gotfuiilmu~tfu. 

8. Ogrencinin pantolonuialthgl uygulanlacl tarafmdan indirilmi~tir. 

9. Ogrenci fiziksel yardmlla lazlmhga/klozete oturtulmu~tur. 

10.0grenci lazlmhklklozetien kalkmak isterse uygulamacl tarafmdan engellemni~, 

otunnaya devam etmesi saglanml~tlr. 

11.0grenci lazll1lllktalldozete oturdugu surece peki~tirey belirleme sfuecinde 

belirlemni~ oyuncak ile etkile~mesine izin verilmi~tir. 
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12. Ogrenci lazlmhga/klozete yi~ini yaparsa ailesi taraf111dan belirtilen sosyal peld~tirey 

verilmi~tir. 

13. Ogrenci lazlmhgalklozete yi~ini yaparsa peki~tirey belirleme sfuecinde belirlenmi~ 

birinci slfada tercih edilen peki~tirey ile peki~tirilmi~tir. 

14. Ogrenci yi~ini yap111ca lazlffihktanlklozetten 10 dakikahk surenin dolmasl 

beklenmeden kaldlfllml~tlf. 

15. Ogrenci, lazllnhgalklozete yi~ini erken yaparsa, ogrencinin tuvalette oturmaSl 

gereken zamanda lizerine eklenerek 30 dakikahk sfuenin 10 dakikas1111 peki~tirey 

. belirleme sfuecinde belirlenmi~ oyuncak ile s1111f iyinde istedigi gibi etkile~mesine izin 

verilmi~tir. 

16. Ogrenci laznnhga/klozete yl~1111 yapmazsa s1111f iyi egitsel yah~malara devanl 

edilmi~tir. 

Kurulugun OlyUlmesi iyin 30 dakikahk zaman arahg111da ogrenc111111 altll11 lslattlgl 

denemelerde ~u uygulama basamaklarl geryekle~tirilmi~tir: 

1. Deneme sureci ba~ladlgl zaman peki~tirey belirleme sfuecinde ogrenci iyin 

belirleIDni~ SlVl ogrenciye iyebildigi kadar (en fazla iki su bardagl) verilmi~tir. Ancak 

ogrenci SlVl tUketirni iyin zorlanmamt~tlf. 

2. Ogrencinin alt111111 lslak olup ohnadlgl "bakahm kuru musun?" s6zel ifadesi ile 

uygulamacl taraf111dan 30 dakikahk zaman arahgl iyinde 10 dakikada bir kontrol 

edilmi~tir . 

3. Ogrenci altlID lslattlysa ogrencinin temizligi odUl ya da ceza ohnayacak biyimde en 

az ilgi ile yapllml~t1r. 

4. Ogrenci altlID lslattlysa sosyal peki~tirey verilmemi~tir. 

5. Ogrenci altlID lslattlysa yiyecek peki~tireci verilmemi~tir. 

6. Ogrenci altll111s1attlg111da oyuncak ile etkile~iyorsa oyuncak "kuru de gil sin" denilerek 

almml~ ve egitim yah~malar111a geyilmi~tir. 

7. Ogrencinin altlID lslattlglID belirten sozel ifadeler kullamlmaml~t1r. 

8. Ogrencinin altlID lslatmas111a dair ktzma ya da dalga geyer gibi mimiksel ifadeler 

kullamlmaml~tlr. 
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9. Ogrencinin altml lslatmaslmn gen;ekle~tigi 10 dakika iyin peki~tirey verilmemi~ 

ancak takip eden 10 dakikahk zaman arahklan i<;:in ogrenci kuru ise peki~tire<;: 

verilmi~tir . 

10. Ogrenci ile slmfiyinde 30 dakika boyunca egitsel<;:ah~malar gen;ekle~tirilmi~tir. 

11. Slmfta geyirilen 30 dakikahk sfuenin bitimi ile "hadi tuvalete" y6nergesi verilmi~tir. 

12. Ogrencinin elitlde1l. tutularak, ogrenci direnirse fiziksel yardlmla, ogrenci tuvalete 

g6ttiri.ilmii~tfu . 

13. Ogrencinin panto1onuialthgl uygulamacl tarafmdan indirilmi~tir. 

14. Ogrenci fiziks€l yardlmla lazlmhga/klozete oturtuhnu~tur. 

15. Ogrenci lazlmhklklozetten kahnak isterse uygu1amaci tarafmdan engellemni~, 

otunnaya devam etmesi saglamlli~trr. 

16. Ogrenci lazlmhkta/klozete oturdugu sfuece peki~tire<; belirleme sfuecinde 

belirlenmi~ oyuncak ile etkile~mesine izin verilmi~tir. 

17. Ogrenci lazllniIga/klozete yi~ini yaparsa ailesi tarafmdan belirtilen sosyal peki~tire<;: 

verihni~tir . 

18. Ogrenci lazlmhga/klozete yi~ini yaparsa peki~tirey belirleme sfuecinde belirlemni~ 

birinci srrada tercih edilen peki~tirey ile peki~tirilmi~tir. 

19. Ogrenci yi~ini yapmca lazllnhktanlklozetten 10 dakikahk sfuenin dolmasl 

beklenmeden kaldmhm~tlr. 

20. Ogrenci, lazrrnhgaJklozete yi~ini erken yaparsa, ogrencinin tuvalette otunnaSI 

gereken zamanda iizerine eklenerek 30 dakikahk sfuenin 10 dakikasll11 peki~tirey 

belirleme sfuecinde belirlenmi~ oyuncak ile S1111f iyinde istedigi gibi etkile~mesine izin 

verihni~tir. 

21. Ogrenci 1az11nhga/klozete yl~lm yapmazsa slmf iyi egitsel yah~malara devam 

edilmi~tir . 

Bu uygulama slfasmda elde edilen veriler "Y o gun Uygulama Oturumlarl Veri KaYlt 

Formu"na (Ek-6) kaYlt edihni~tir. Yukarlda be1irti1en uygulama sfueci biitiin ogrenciler 

iyin kullamlml~tIr. 

Uygulamaya ba~lamadan once, ogrenci ailesi tarafmdan kuruma getirildiginde, 

ogrencinin giinliik elbiseleri yIkanhm~ ve uygulama iyin aile tarafmdan getirilen 
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althklar ogrencilere giydirilmi~tir. Bu i~lem ge[(;:ekle~tirildikten soma ogrenci uygulama 

slmfma ahmm~tIT. 

Uygulamamn biti~iyle ogrencinin elbiseleri tekrar degi~tirilmi~tir. Uygulama oturumu 

tuvalet egitimi ile bitirihni~tir. Boylece, ogrenci eve gidinceye kadar geyecek zaman 

arahgmda altull lslatma dummunun ortaya yIkmasl engellenmeye yah~llml~tlr. 

Uygulama evresine geyen hiitiin ogrenci ailelerinden ogrencilere giin iyerisinde bez 

baglamnamalarl sadece 6grenciler~ gece yatarken altlmn baglanmasl gerektigi 

soylemni~tir. Ailelerin hepsi bu kurala~uyduklarlm ifade etmi~lerdir. 

UygulamaYl bitinne olyutii art arda uy oturum % 80 ve dalm fazla tuvalete yi~ yapma 

oramna ula~llmasl ve aym zamanda altITll lslatma orammn da art arda uy oturum % 30 

ve daha az geryekle~mesi olarak belirlenmi~tir. 

2.6.5. Y ogun Tuvalet Egitimi UygulamalarI Sonrasl Ev Uygulamasl Siireci 

Yogun tuvalet egitimi uygulamalarl somaSI ogrencilerin evde nasll tepkiler gosterdikleri 

belirlenmek istenmi~tir. Ancak bu durumUll ogrencinin ogrenmesini en az duzeyde 

etkilemesi ve bez kullammma izin verilmedigi iyin ogrencinin en az hata ile 

kar~lla~masmm saglanmasl yogun tuvalet egitimi uygulamalan somaSI ev uygulamasl 

surecinin temel amaCITll olu~tunnaktadIT. 

Ara~trrmamn konusu geregi ogrencinin uygulama dl~l saatlerde ara~trrma konusu olan 

uyaranla kar~lla~mamasl mUmkiin degildir. Bu nedenle uyguiamaci en azmdan bu dl~ 

etmeni mfunkiin oldugu kadar kontrol altma almaYI ve ol9meyi ama9Iaml~tlr. 

Ailelerden ogrencileri yogun tuvalet egitimi uygulamasl somaSI kurunldan aldIktan 

soma evlerine gotiirmeleri istenmi~tir. Y ogun tuvalet egitimi uygulamasl bittikten 20 

dakika soma iki saatlik deneme sfuesi ba~latllml~tlr. Bu deneme suresi i9inde 1 saat 50 

dakika boyunca ogrenci tuvalete gotiirUlmemi~ ve 1 saat 50 dakikahk sfuenin bitiminde 
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ise ogrenci tuvalete gotiirlilmti~tlir. Ogrencinin tuvalete gotiirlilmesi sfuecinde ailenin 

ogrenciye "hadi tuvalete gidelim" yonergesi vermeleri ve ogrencinin elinden tutmalan 

istenmi~tir. Ogrenci tuvalete gitmek istemezse ogrencinin aile tarafmdan zorlanmamasl 

gerektigi belirti1mi~tir. Ogrenci tuvalete girdikten soma aile tarafmdan ogrencinin althgl 

<;lkarllml~ ve lazlillhga/klozete oturmaSl saglamm~trr. Ogrenci lazlmhklklozetten 

kalkarsa otunnaSl i<;inzorlanmamasl gerektigi uygulamacl tarafmdan ail eye ifade 

edihni~tir. Ogrenci lazunhga/klozete <;i~ini yaparsa aile tarafmdan sosyal peki~tire<; ile 

peki~tirilmesi istenmi~tir. Bunlara ek olarak, ogrencinin tuvalette bulundugu sfue 

i<;erisinde aile tarafmdan ba~ka bir nedenle peki~tirilmemesi, olumlu ya da olumsuz 

tepkilerin verilmesi gerektigi be1irtilmi~tir. Benzer ~ekilde, ogrencinin goo i<;inde altIrn 

lslatmasl durumunda bu istege uyulmasl gerelctigi aileye uygulamacl tarafmdan 

belirtilmi~tir. Ailenin altll1l lslatma ve tuvalete <;i~ yapma durumunu "Y o gun Uygulama 

Oturumlarl Somasl Ev Uygulamasl Veri kaYlt Formu"na (Ek-7) kaYlt etmeleri 

istenmi~tir. 

Mehmet ve Erdem'in ailelerinin bu yonergeleri geregi gibi yenne getirdikleri 

gozlemlenmi~tir. Sevi'nin ailesinin zaman arahklarma uymadlgl, ogrenciyi rasgele 

tuvalete gotlirdtikleri ogrenihni~tir. Sevi'nin ailesinin bunun dl~mdaki yonergelere 

uyduklarl gozlemlenmi~tir. Bu durumun sonu<;lara etkisi yorum boltimOOde ifade 

edilmi~tir. Bu bilgiler ogrencinin ilk uygulama gOOOOden soma aileye verilmi~tir. Bu 

bilgiler dl~mda herhangi bir bilgi ail eye verihnemi~tir. 

2.7. Gozlemciler Arasl Guvenirlik 

Gozlemciler araSl gtivenirligin degerlendirihnesi amaclyla Anadolu Universitesi Zihin 

Engelliler Anabilirn Dah Zihin Engelliler Ogretmenligi Ytiksek Ii sans prograrrnnda 

ogrenci olan iki ki~iden baglll1S1Z gozlemci olarak yardlm ahnml~tIr. Baglmslz 

gozlemcilerden biri u<; Yll ozel egitim alarnnda ogretmen olarak gorev yapilll~ okul 

6ncesi ogretmenidir. Diger baglmslz gozlemci ise zihin engelliler ogretmenligi ytiksek 

lisans programmda tez a~amasmda olan bir slrnf ogretmenidir. Gozlemciler araSl 

gtivenirligin degerlendirmesinde ana veri toplaYlclSl uygulamacldrr. 
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Gozlemciler araSI guvenirlik verilerinin toplanmasmda uyguiamaci dl~mda iki baglmslz 

gozlemciilln kullamlmasmm temel nedeni; yapllan uygulamanm altl saat surmesi tek bir 

gozlemcinin uygun zaman ayarlamaslm zorla~tl11m~tlr. Ancak baglffislz gozlemci bir 

oturum ic;:in gefgekle~tirdigi gozlemi bitinni~tir. Bagllnslz gozlemcilere uygulamacl 

tarafmdan nasll kay It yapllacagl konusunda egitim verilmi~tir. 

Baglmslz gozlemciler tUm oturumlarm % 33,3 'line katllarak gozlemciler araSI 

giivenirlik verisi toplaml~lardlr. Ba~lama diizeyi ve yoldama oturumlarl, (her denek ic;:in 

tek tek dU~UnUldugUnde) toplam 36 oturumdur. Baglmslz gozlemciler bu oturumlarm 

12'sine katllarak gozlemciler araSI guvenirlik verisi toplrum~lardlf. Bu katIllffi miktarl 

ba~lama duzeyi ve yoklama oturumlarlmn % 33,3'unde gozlemciler araSI guvenirlik 

verisi toplandlgml gostennektedir. Uygulama oturumlarl toplam 18 oturumdur. 

Baglmslz gozlemciler bu oturumlarm 6' sma katIlarak goz1emciler araSI giivenirlik verisi 

toplrum~lardlf. Bu katlilln miktarl uygulama oturumlarmm % 33,3'iinii olu~turmaktadlr. 

Baglmslz gozlemciler, yaptlklarl gozlemleri ba~lama diizeyi ve yoklama oturumlarmda 

"Ba~lruna ve Y oklama Diizeyi Veri KaYlt F onnuna" ve uygulruna oturumlarmda ise 

"Yogun Uygulama Oturumlan Veri KaYlt Formuna" kaYlt etmi~lerdir. Oranlar yine 

bagllnslz gozlemciler tarafmdan hesaplanarak uygulrunaclmn mudahalesi olmadan 

hesaplanml~tlr. 

Gozlemciler araSI guvenirlik, ara~tmnaclmn ve bagllnslz gozlemcilerin verileri, "gorU~ 

birligil gorU~ birligi + gorU~ aynhgl x 100" formUlu ile (Kucaali-iftar ve Tekin, 2006) 

hesaplanml~tlf. Ba~lama duzeyi ve yoklama oturunllannda gozlemciler araSI guvenirlik 

tUm ogrencilerde % 100 ve uygulama oturumlarmda tUm ogrencilerde % 100 olarak 

bulunmu~tur. 

2.8. Uygulama Giivenirligi 

Bu ara~tmnada, ara~tlrmamn ic;: gec;:erliligini artlrmak amaclyla uygulama guvenirliligi 

verileri de toplrum~tlr. Uygulama guvenirliligi; uygulamacm uygulamaya ba~lamadan 
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once planladlgl uygulama yontemine ne kadar sadIk kaldlgl ve ogrenciler arasmda 

uygulama yonteminde herhangi bir degi~ik1ik olup olmadlgl hakkmda bilgi verir. Bu 

ara~trrmada uygulama guvenirligi verileri, gozlemciler araSl guvenirlik verileri toplayan 

gozlemciler tarafmdan toplanrm~trr. Veriler, ba~lama dtizeyi ve yoklama otururnlarmda 

"Uygulama Guvenirligi Ba~lama ve Yoklama Duzeyi Veri Toplama Formuna" (Ek-8) 

ve uygulama otururnlarmda "Uygulama Guvenirligi Veri Toplama Fonnu A" (Ek-9) ve 

"Uygulama Guvenirligi Veri Toplama B Fonnu"na (Ek-10) kaYlt edilmi~tir. Baglmslz 

gozlemciler uygulama guvenirligi verilerini nasIl kaYlt edecekleri konusunda 

uygulamacl tarafmdan egitilrni~lerdir. 

Uygulanla guvenirligi verilerinin degerlendirilmesi i9in Billingsley, White ve Munson, 

(1980) ~u fonntilu geli~tirrni~lerdir: "Plana Uygun Davram~ SaylSl x 100 /Plana Uygun 

Olan Tepkileri Belirleyen Buttin Davram~larm Toplaml" (Tekin ve KIrcaali-iftar, 

2006). 

Bagunslz gozlemcilerin topladlklarl verilerin yme baglmslz gozlemciler tarafmdan 

degerlendirilmesi sonucu ba~lanla ve yoklama dtizeyinde uygulama guvenirligi; 

Mehmet i9in % 100; Sevi i9in % 100 ve Erdem i9in % 100 olarak hesaplanml~trr. 

Ba~lama ve yoklama duzeyinde toplam oturum saylSl 36'drr. Bu oturumlarm 12'sinde 

uygulama guvenirligi verisi toplanml~tlr. Bu miktar top lam ba~lama dtizeyi ve yoklama 

oturumlarmm % 33,3'tine temsil etmektedir. Buttin ogrenciler i9in her ba~lama dtizeyi 

ve her yoklama dtizeyinde bir kez uygulama guvenirligi verisi toplanml~tlr. 

Uygulama evresinde toplam oturum saylSl 18'dir. Bu otururnlarm 6'smda uygulama 

guvenirligi verisi toplamll1~trr. Bu miktar oturumlarm % 33,3 'unli temsil etlnektedir. 

Ogrencilere gore bu oturumlarm dagllllll1 ~u ~ekildedir: Mehmet'in uygulama 

oturumlarmda bir kez, Sevi'nin uygulama oturumlarmda u9 kez ve Erdem'in uygulama 

oturumlarmda iki kez uygulama guvenirligi toplanml~tlr. Uygulama guvenirligi verileri, 

gozlemciler araSl guvenirlik verileri gibi tUm oturum tizerinden toplanml~tlr. 
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Bagunslz gozlemciler tarafmdan uygulama diizeyinde toplanan verilerin fonniile gore 

hesaplanmasl geryekle§tirildiginde uygulama giivenirligi ogrencilere gore §oyledir: 

Mehmet iyin % 94,28; Sevi iyin % 98,95; Erdem iyin % 99~62. 

Uygulama siireci Subat 2008'de ba§lamI§ ve Mart 2008'de bitmi§tir. Uygulama 

siirecinde ogrenciler, tuvalet becerisinin 6gretimi iyin gerekli olan ara§t1mla olyiitiine 

farkll siirelerde ula§llml§tU. Uygulama siireci, Mehmet iyin 6 oturum, Sevi iyin 7 

oturum ve Erdem iyin 5 oturum siirmii§tiir. Uygulama siireci ortalama 6 oturum 

siinnektedir. 

2.9. Sosyal Ge-;erlik 

Sosyal geyerlik, uygulanan programm etkilerinin nitelikse1 boyutlarl ile ilgili bulgularm 

ince1enmesidir. Diger bir deyi§le, sosyal geyerlikte davrmll§ degi§ikliginin onemi ve 

sosyal kabul edilebilirligi ince1enir (Krrcaali-iftar ve Tekin, 2006). 

Bu ara§t1rmada, sosyal geyerlik, ogrencilere kazandmlmak istenen giin iyerisinde belli 

bir zaman arahgmda kuru kalma ve tuvalete gotiiriildiigii zaman tuvalete yi§ yapma 

becerisinin onemine ve i§levselligine, bu becerilerin ogretiminin ailenin ihtiyaylarlm ne 

derece kar§lladlgma, ailelerin uygulanan progrmmn sonuylarmdan ve progrmndan 

memnun olup olmadlklarma ve progrmn hakkmdaki aile gOrii§lerini iyennektedir. Bu 

bilgilere ula§llmasl amaclyla ara§tmnacl tarafmdan son yoklama oturumunun 

bitiminden soma ogrenci ailelerine "Sosyal Geyerlik Soru Formu" (Ek-14) 

uygulanml§tu. 

Sosyal Geyerlik Soru Formu altl sorudan olu§maktadu. Bu fonnda yer alan sorular, 

ailelerin bu uygulamadan memnun olup olmadlklar1ll1 ve katlldlklarl yah§marun 

yOCUklarlmn ya da kendilerinin gereksinimlerini ne derecede kar§lladlglm belirlemek 

amaclyla hazulanml§tu. Bu formda yer alan ilk uy soruya aile1er uy farkh yarut 

seyenegini i§aretleyerek yamt verirken son uy soru aylk uylu olup bu sorulara aileler 

yazarak yarut vermi§tir. 
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2.10. Verilerin Analizi 

Bu ara~tmnada uygulama slrasmda elde edilen veriler grafIksel olarak analiz edilmi~tir. 

Verilerin analizinde grafIksel analiz tekniklerinden yizgisel grafIk kullalllhm~tIT. Bu 

ara~tmna tuvalete yi~ yapma ve kuru kalma olarak iki baglmh degi~ken iyermesi 

nedeniyle ara~tmna verileri iki ayn grafIk ile analiz edilmi~tir. 

Birinci grafIk, tuvalete yi~ yapma bagunh degi~keni ile ilgili verilerin analiz edildigi 

grafIktir. Bu grafIkte ogrencilerin tuvalete yi~ yapma oranlarl "y" ekseni iizerinde yUzde 

olarak 0-100 arasmda e~it arahklarla gosterilirken ba~lama, yoklama ve uygulama 

evrelerindeki oturumlar "x" ekseninde numaralandmlarak e~it arahldarla gosterilmi~tir. 

ikinci grafIk, alt1111 lslatma bagllnh degi~keni ile ilgili verilerin analiz edildigi grafIktir. 

Bu grafIkte ogrencilerin altllll lslatma oranlarl "y" ekseni uzerinde yiizde olarak 0-100 

arasmda e~it arahklarla gosterilirken ba~lama, yoklama ve uygulama evrelerindeki 

oturumlar "x" ekseninde numaralandmlarak e~it arahklarla gosterilmi~tir. 
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3. BULGULAR 

Bu boHimde, otistik ozellikler gosteren yoculdann tuvalete yi~ yapma ile kuru kalma 

becerisinin edinim diizeyinde ogretilmesinde uyarlamm~ yogun tuvalet egitimi 

yonteminin etkisine ili~kin bulgulara yer verihni~tir. 

3.1. Uyarlanml~ Yogun Tuvalet Egitimi Yontemi ile Tuvalete <;i~ Yapma 

Becerisinin Edinim Diizeyinde Ogretilmesine ili~kin Bulgular 

Sekil l' de yer alan grafikte goriildugu gibi, Mehmet ba~lama diizeyinde tuvalete yi~ 

yapma becerisini hiy yerine getiremezken bu becerinin ogretim yah~malarlmn uyuncu 

oturumunda % 87,5 diizeyinde yerine getirmi~ ve altlllci oturumda olyutU kar~llar 

duruma gehni~tir. Bu sonuylara gore, Mehmet ile geryekle~tirilen yah~malarda 

uyarlanml~ yogun tuvalet egitiminin tuvalete yi~ yapma becerisinin ogretiminde etkili 

oldugu soylenebilir. Sekil2' de yer alan grafikte ise yogun uygulama oturumlarl somaSl 

ev uygulamasl verileri incelendiginde, Mehmet'in evde tuvalete yi~ yapma becerisinde 

ilerleme gosterdigini ve uyUncu uygulama oturumundan soma evde % 100 tuvalete yi~ 

yapma oranma ula~tlgl gOriilmektedir. 

Sekil l' de yer alan grafikte goriildugu gibi, Sevi ba~lama duzeyinde tuvalete yi~ yapma 

becerisini hiy yerine getiremezken bu becerinin ogretim yah~malarlmn be~inci 

oturumunda % 87,5 diizeyinde yerine getinni~ ve yedinci oturumda ara~tmna olyutUnu 

kar~llaml~t1r. Bu sonuylara gore, Sevi ile geryekle~tirilen yah~malarda uyarlanml~ 

yogun tuvalet egitiminin tuvalete yi~ yapma becerisinin ogretiminde etkili oldugu 

soylenebilir. Sevi'nin ailesi yogun uygulama oturumlarl somaSl ev uygulamaslmn 

gereklerini yerine getinnelni~lerdir. Bu nedenle bu konuda verilere ula~llamaml~tlf. 

Sekil l' de yer alan grafikte goriildugu gibi, Erdem ba~lama duzeyinde tuvalete yi~ 

yapma becerisini hiy yerine getiremezken bu becerinin ogretim yah~malarllllll uyuncu 

oturumunda % 100 diizeyinde yerine getirmi~ ve be~inci oturumda ara~tmna olyutUnu 
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kar~llamI~tIT. Bu sonu<;lara gore, Erdem ile ger<;ekle~tirilen yah~malarda uyarlamll1~ 

yogun tuvalet egitiminin tuvalete <;i~ yapma becerisinin ogretiminde etkili oldugu 

soylenebilir. ~ekil 3'de yer alan grafikte ise yogun uygulama oturumlarl somaSI ev 

uygulamasl verileri incelendiginde, uygulama sfuecinde evde tuvalete <;i~ yapma 

becerisinde Erdem'in ilerleme gosterdigi ve ikinci oturumda % 100 tuvalete yi~ yapma 

mamna ula~tlgl gOrlilmektedir. Uygulama bitinceye kadar ogrencinin bu oram korudugu 

goriilmektedir. 

Ara~trrmada elde edilen veriler, otistik ozellikler gosteren ogrencilerin tuvalete yi~ 

yapma becerisini ba~lama diizeyinde geryekle~tiremedikleri, ogretim sfuecinde 

uyarlamru~ yogun tuvalet egitiminin kullamhnasl ile bu beceride geli~me oldugu ve 

·6gretim sonunda otistik ozellikler gosteren ogrencilerin bu beceriyi ara~tIrma ama<;lan 

dogrultusunda ger<;ekle~tirdiklerini gostennektedir. 

3.2. Uyarlanml~ Y o gun Tuvalet Egitimi Yontemi ile Kuru Kalma Becerisinin 

Edinim Diizeyinde Ogretilmesine ili~kin Bulgular 

~ekiI4'de yer alan grafikte gorlildiigti gibi, Mehmet'in ba~lama diizeyinde altilli IslatIna 

oram % 66,6 iken uygulama sonucunda, dordtincii oturumda, % 25'e dti~mti~tfu. 

Mehmet boylece ara~tITmada gerekli olan olytitti altmci oturumda kar~IlamI~tIT. Bu 

sonu<;lara gore, Mehmet ile ger<;ekle~tirilen <;ah~malarda uyarlamlli~ yogun tuvalet 

egitiminin altllli IslatmamaJkuru kalma becerisinin ogretiminde etkili oldugu 

soylenebilir. ~ekil 5' de yer alan grafikte ise yogun uygulama oturumlarl somaSI ev 

uygulamasl verileri incelendiginde, Mehmet'in dordtincti oturumdan soma ev 

uygulamasmda altml lslatmadlgl gOrlilmektedir. Altmci uygulama oturumunda evde 

tuvalete yi~ yapma oranl % 75'e dii~mti~ ancak altilli lslatma oramnda bir artI~ 

gozlemlenmerni~tir. 

~ekil 4'de yer alan grafikte gOrlildtigti gibi, Sevi'nin ba~lama diizeyinde altllli lslatma 

oram % 33,3 iken uygulama sonucunda, iiyiincii oturumda, % 25'e dti~mti~tfu. Sevi 
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ara~tmna i<;in gerekli olan ol<;utii ancak yedinci oturumda kar~llmm~tIT. Bu sonu<;lara 

gore Sevi ile gefgekle~tirilen <;ah~malarda uyarlanrru~ yogun tuvalet egitirninin altull 

lslatmmnalkuru kalma becerisinin ogretiminde etkili oldugu soylenebilir. Sevi'nin ailesi 

yo gun uygulmna oturumlarl somas 1 ev uygulmnasll11n gereklerini yenne 

getil1nemi~lerdir. Bu nedenle bu konuda verilere ula~llammnl~tIT. 

Sekil 4' de yer alan grafIkte gortildugu gibi, Erdel1:l'in ba~lmna diizeyinde altlm lslatma 

oram % 50 iken uygulmna sonucunda, u<;uncu oturumda, % 12,5'e du~mu~tfir. Erdem 

boylece ara~tmnada gerekli olml ol<;utii be~inci oturumda kar~Ilmm~tIT. Bu sonu<;lara 

gore Erdem ile ger<;ekle~tirilen <;ah~malarda uyarlanml~ yogun tuvalet egitiminin altlm 

lslatmmnalkuru kalma becerisinin ogretiminde etkili olclugu soylenebilir. Sekil 6'da yer 

alan grafIkte ise yogun uygulanla oturumlarl somaSl ev uygulmnasl verileri 

incelendiginde, Erdem'in u<;Uncu oturum somaSl ev uygulmnasmda altlm lslatma 

orammn % 33'e du~tiigu ve bu oranda sabit kaldlgl gorulmelctedir. 

Ara~trrmada elde edilen veriler, otistik ozellikler gosteren ogrencilerin alt1111 

lslatmmnalkuru kalma becerisini ba~lmna duzeyinde ger<;ekle~tiremedikleri, ogretirn 

sfuecinde uyarlamm~ yo gun tuvalet egitiminin kullamhnasl ile bu beceride geli~me 

oldugu ve ogretirn sonunda otistik ozellikler gosteren ogrencilerin bu beceriyi ara~tmna 

mna<;larl do grultusunda ger<;ekle~tirdiklerini go stennektedir . 

Tablo 1 'de goruldugu gibi, ara~tmllada uygulmna i<;in toplmn 18 oturum uzerinden 144 

deneme yapllml~t1r. Bu denemelerde, toplmn 43 alt1m lslatma davram~l ger<;ekle~irken 

109 tuvalete <;i~ yapma davram~l ger<;elde~mi~tir. Mehmet'in ara~t1nna ol<;utfinu 

kar~llmnasl i<;in 6 oturum uzerinden 48 deneme gerekmi~tir. Bu denemelerde toplmn 17 

altlm lslatma davram~l ger<;ekle~irken 38 tuvalete <;i~ yapma davram~l ger<;ekle~mi~tir. 

Sevi'nin ara~t111na Ol<;utiinu kar~llmnasl i<;in 7 oturum fizerinden 56 deneme uygulmnasl 

gefgekle~tirilmi~tir. Bu denemelerde toplmn 14 altlm lslatma davram~l gefgekle~irken 

37 tuvalete <;i~ yapma davranl~l ger<;ekle~mi~tir. Erdem'in ara~t111na ol<;utfinu 

kar~llamasl i<;in 5 oturum uzerinden 40 deneme uygulamasl yaplhm~tIT. Bu 

denemelerde toplam 12 altlm lslatma davram~l ger<;ekle~irken 34 tuvalete <;i~ yapma 
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davram~l gef(;ek1e~mi~tir. Bu verilerin degerlendinnesi yapllrrken bir ogrencinin bir 

deneme sfuesi iyinde hem altIm lslatma hem de tuvalete yi~ yapma davram~l 

sergileyebilecegi goz oniinde tutulmahdrr.-

Tablo 1. Oturum, Deneme, Alhm Islatma ve Tuvalete c;i~ Yapma Miktarlan 

Tuvalete Ci§ 
Oturum Deneme AltInI Islatma Yapma 

Mehmet 6 48 17 38 
Sevi 7 56 14 37 
Erdem 5 40 12 34 
Toplam 18 144 43 109 

3.3. Sosyal Ge~erlik 

Bu ara~tmnamn sonunda ara~trrmaya katIlan ogrenci ailelerinden ara~tmna ve 

ara~tmnamn sonuylarl hakkmda gorii~ almarak ara~tmnamn sosyal geyerliligi 

incelemni~tir. Ara~tmnaya katIlan ogrenci ailelerinin tfunii, bu ara~trrmaya katIldlklarl 

iyin memnun olduklarull belirtmi~lerdir. Memnet'in ailesi dl~mda, diger aileler 

ara~trrmamn beklentilerini tfuniiyle kar~lladlg1l1l belirtirken Mehmet'in ailesi bu 

ara~tmnamn beklentilerini az kar~lladlglm ifade etmi~ ve buna gerekye olarak da 

ara~tmnamn tuvalete kaka yapma becerisini iyennemesini gostenni~lerdir. Ailelerin 

hepsi bu yah~maYl ba~ka insanIara da onereceklerini ifade etmi~lerdir. Aileler 

katIldlklarl programm memnun olmadlklarl yon1eri sorusuna, Mehmet'in ailesi dl~mda, 

memnun olmadlklarl bir yon bulunmadlglm belirtIni~lerdir. Mehmet'in ailesi, ara~tmna 

programm amay olarak belirlemedigi bagmls1z tuvalete gitme ve tuvaleti geldigini sozel 

olarak ifade etme becerilerinin yocuklarmda geli~medigini belirterek ara~trrmanm bu 

yoniinden memnun olmadIklarlm belirtmi~ledir. Katlldlklan programm memnun 

olduklarl yon1eri konusunda; Erdem ve Sevi'nin ailesi, yocuklanmn bez kullanmaktan 

kurtuldugunu ve baglmslz olarak tuvalete gitme becerilerini kazanml~ olmalanm 

nedeniyle memnun olduklanm belirtmi~lerdir. Bu soruya Mehmet'in ailesi, eskiye 

oranIa yocuklarm daha fazla kuru kaldlglm ve tuvalete gotfui.iliince tuvalete yi~ini 

yaplyor olmas1l1l nedeniyle memnun olduklar1l1l belirtmi~lerdir. Aileler, bu yah~mamn 
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hayatlannda meydana getirdigi olumlu ve olumsuz degi~iklilderi belirtmeleri istenen 

soruya, Eren ve Sevi 'nin ailesi 90cuklann daha ozgfu oldugunu, ya~ltlanll1n sahip 

oldugu bir beceriyi kazandlglll1 ve 9i~inin geldigini belirttigini soylerken Mehmet'in 

ailesi bez kullanImlll azaldlglll1 ve olumlu geli~melerin oldugUllU ifade etmi~lerdir. 
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4. SONU(:, TARTI~MA VE ONERiLER 

Bu ara~tmnada, uyarlamm~ yo gun tuvalet egitimi yonteminin otistik ozellikler gosteren 

ogrencilere tuvalete yi~ yapma ile kuru kalma becerisinin ogretilmesine etkisi 

incelemni~tir. Bu bolUmde tartl~ma, sonuy ve onerilere yer verilmi~tir. 

4.1. Sonu~ 

Bu ara~tlrmada elde edilen bulgular, uyarlamm~ yogun tuvalet egitimi yonteminin 

otistik ozellikler gosteren ogrencilere tuvalete yi~ yapma ve kuru kalma becerilerinin 

edinim duzeyinde ogretilmesinde etkili oldugunu gostermi~tir. Ogretim suasmda elde 

edilen veriler incelendiginde otistik ozellikler gosteren ogrencilerin bu becerileri klsa 

sfuede ogrendikleri gortilmu~tfu. 

4.2. TartI~ma 

Bu ara~t1rmada, Azrin ve Foxx (1971) tarafmdan geli~tirilen yogun tuvalet egitirni 

yonteminin uyarlanmasl ile otistik ozellikler gosteren ogrencilere kuru kalma ve 

tuvalete yi~ yapma becerilerinin edinim duzeyinde ogretilmesinde ne derece etkili 

oldugu incelenmi~tir. 

Bu yah~ma, denekler araSl yoklama evreli yoklu yoklama modelinin kullaruldlgl tek 

denekli ara~t1rma desenlerindendir. Bu ara~tlrmanm sonucunda e1de edilen bulgular 

ogrencilerin kuru kalma ve tuvalete yi~ yapma becerilerini edindiklerini ve ara~t1rma 

olytitlerini kar~lladlklarlm gostermi~tir. 

Bu bulgular alanyazlmnda da yer alan diger ara~tmna bulgularl ile tutarhhk 

gostennektedir. Azrin ve Foxx (1971), zihinsel yetersizligi olan dokuz yeti~kin tizerinde 

yaptlklarl yah~mada gUn iyinde kuru kalma ve tuvalete yi~ yapma becerilerinin 

ogretirninde yogun tuvalet egitiminin etkili oldugunu bulmu~lardlr. Buna ek olarak, 
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Azrin ve Foxx (1971) kaka kontroluniin saglamada bu yontemin etkili oldugunu ve 

ba~ka bir uygulamaya gerek olmadlg1ill belirtmi~lerdir. Sevi ve Erdem'in uygulama 

sfueci slrasmda birkae; defa kakalanlll lazlmhga yaptlklan gozlemlenmi~ ve benzer 

gozlemler ogrencilerin aileleri tarafmdan da uygulamaclya ifade edilmi~tir. 

Bu ara~tumamn bulgulan, Cicero ve Pfadt (2002) tarafmdan ue; otistik birey ile 

gere;ekle~tirilen ve yogun tuvalet egitimi uygulamalarmda Azrin ve Foxx'un (1971) 

tuvalete gitme zaman e;izelgesini ve Van Wagenen modelinin tuvalete gitme davram~llll 

ipue;larl ile ~ekillendirme sfuecini barmdrran fakat a~m duzeltme sfuecini ie;ermeyen 

ara~tIrma bulgularl ile de tutarhdlr. Cicero ve Pfadt (2002), bu uyarlama e;alI~masmda 

yogun tuvalet egitimi uygulamaslllln a~m dlizeltme ie;ermeden de etkili oldugunu 

gostermi~lerdir. Buna ek olarak, ara~tmna ole;utlinu hie; altull lslatmama olarak 

belirlemi~ler ve ara~tmnada bu ole;utUn kar~llanml~ olmaslllln bir ba~arl oldugunu da 

belirtmi~lerdir (Cicero ve Pfadt, 2002). Burada raporla~tmlan ara~tIrmada, Mehmet ve 

Erdem'in ara~tlrma bulgularl incelendiginde son yoklama oturumlarmda % 0 alt1ill 

lslatma oramna ula~tIklarl gOrlilmektedir ve benzer ~ekilde bu e;ah~mada uygulanan 

sfuee; a~m dlizeltIne uygulamasllll ie;ermemektedir. Bu bulgular, Cicero ve Pfadt (2002) 

tarafmdan gere;ekle~tirilen c;alI~mamn sonue;lan ile tutarhdlr. Ancak, Sevi 'nin bulgularl 

bu dururnla uyurnlu degildir. Sevi'nin son yoklama oturumda, diger yoklama 

oturumlarmda da aym oran soz konusudur, % 12,5 alt1ill lslatma oranma sahip oldugu 

gOrlilmektedir. Bu durumun nedeni olarak Sevi'nin ailesinin ev uygulamalarmda zaman 

yize1gesini takip etmemeleri gosterilebilir. 

Y ogun uygulama somas 1 ev uygulamalarl veriler sadece iki ogrenci le;m 

toplanabilmi~tir. Bu nedenle bu veriler lizerinden bir degerlendirme yapllmasl zordur. 

Ancak iki ogrenci ie;in elde edilen veriler, uyarlamm~ yogun tuvalet egitiminin en 

azmdan ev ortamma genellenmesi ie;in ek bir e;alI~mamn yapllmasma gerek olmadlgllll 

dU~UndUrtmektedir . 

Bu ara~tIrmada kullamlan uyarlanml~ yogun tuvalet egitimi uygulamasl ogrencilerin 

ortalama altl oturum (gUn) ve her oturumun altI saatlik yogun uygulama ie;ermesi ile 

hedeflenen becerileri kazanmalarl ile sonue;lamm~trr. Azrin ve Foxx (1971) tarafmdan 
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gervekle~tirilen yah~mada becerilerinin edinim sfuesi dart giinliik egitim sfuesi ve 

giinde sekiz saat yah~ma zamamdlr. Cicero ve Pfadt (2002) tarafmdan gervekle~tirilen 

yah~mada bu sfue 11 giinli.ik egitim sfuesi ve yakla~lk giinde 5,5 saatlik yah~ma 

zamamdlr. Bu ayidan sonuylar incelendiginde, bu ara~trrmamn sonuylarl alanyazmmda 

yer alan ara~tmna sonuylarl ile tutarhdu. Bu ara~tmnamn giinliik yah~ma saati Azrin ve 

Foxx (1971) tarafmdan geryekle~tirilenden daha az fakat Cicero ve Pafdt (2002) 

tarafmdan geryekle~tirilenden fazladu. Bu nedenle becerilerin edinimi iyin gereken 

zaman iki yah~manm arasmda bir yerde yer almaktadu (ortalama 6 oturum/giin). Fakat 

gozden kaymlmamaSI gereken onemli bir nokta, Cicero ve Pfadt (2002) tarafmdan 

yapllan ar~tmnamn amaylan bu ara~trrmamn amaylarmdan farklIdlr. Cicero ve Pfadt 

(2002) tarafmdan yapilan ara~tmnada ogrencilerin kendiliginden tuvalete gitme 

taleplerinin oimasl da beklenmektedir. Bu nedenle, becerilerin edinim sfuesinin uzamaSI 

olagan kar~llanabilir. Burada raporla~tmlan ara~trrmada ogrencilerin kendiliginden 

tuvalete gitme taleplerinin oimasl bir ara~tuma amaCI degildir. Ancak gerek uygulama 

slrasmda gerekse ailelerin sosyal geyerlik ya1l~masmda belirtligi ifadeler Sevi ve 

Erdem'in bu beceriyi geli;;tirdiklerini gostermektedir. 

Post ve Kirkpatrick (2004) tarafmdan yaygm geli~imsel bozukluga sahip 3,5 ya;;mda bir 

yocukla geryekle;;tirilen ya1l~ma sistematik olarak SlVI alum artuumm iyermemesi ve 

bez kullammma devam edilmesi aylsmdan bu ara~tIrmadan ayn;;maktadu. Fakat her iki 

ara~tmnada da a1t1ill Islatma ve tuvalete yi;; yaplIDllll tespit etmek iyin sensorleri 

kullamnama ve a;;m diizeltme yantemini iyermemeleri nedeniyle birbirleri ile 

benze;;mektedir. Post ve Kirkpatrick (2004), uyguladIklarl yontemin SlVl ahmim 

artlrmaYI iyermeden etkili oldugunu bulmu~lardu. Post ve Kirkpatrick'in (2004) 

ara~tmna raporu, ogrencinin edinim diizeyinde becerileri elde etme siiresine dair verileri 

iyennemektedir. Ancak ara;;t1rmamn grafigi incelendiginde ve ara~t1rma sfuecinde 

birinci a;;ama olan uygulamamn, 30 dakikahk kuru kalma ve 20 dakikahk tuvalete 

oturma a~amasl, becerinin edinim a~amasl olarak kabul edildiginde ogrencinin 

becerileri edinimi iyin gereken oturum saylSl 7 oturum/giindfu. Bu oturumlarda yah~ma 

siiresi 8-10 saat olarak belirtilmi;;tir. Bu veriler dogrultusunda, her iki ara~t1rmamn 

sonuylarl incelendiginde edinim iyin gerekli olan zamanm birbirinden farkll oldugu 

soylenebilir. Bu durum, SlVI ahmmm arttmlmas1illn bir ara~trrma bile;;eni haline 
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getiri1mesi sonucu ogrenci1erin bu beceri1eri edinmesi iyin ihtiyay duyduklan egitim 

Zamallln aza1abi1ecegini gostennektedir. 

Bu ara~tmna, LeBlanc ve digerleri (2005) tarafmdan iiy otistik ozellik1er gosteren 

ogrenci i1e geryekle~tiri1en ara~tmna sonuy1arl i1e de tutarhdll·. LeBlanc ve digerleri 

(2005) tarafmdan geryekle~tiri1en ara~tmna tuva1ete gitme ve tuva1ete oturma zaman 

yize1gesini, SIVl a111mnm arttmlmasllll ve peki~tirey uygu1amalar1l1l iyennesi aylsmdan 

bu ara~tmna ile benze~mektedir. Fakat LeBlanc ve digerlerinin (2005) ara~tmnasl yi~ 

sensor ve a1annllll, altllll lslatlna iyin olumlu uygulamalarl ve kendiliginden tuvalete 

gitlneyi istemeyi iyennesi aylsmdan bu ara~tmna ile farkhla~maktadlr. Bu ara~tmllamn 

sonuylarl, LeBlanc ve digerlerinin (2005) uygulamasl kadar yogun uygulamalarl, 

sensorler ile yi~ alarmlll1 ve olumlu uygulamalarl iyennemesi aylsmdan farkllla~lr. 

Ara~tmnada edinim iyin gereken zaman ifade edilmemi~tir. Bu nedenle bir kar~lla~tlnna 

yapllamaml~tlr . 

Chung'm (2007) 12 ya~mda geli~imsel yetersizlige sahip bir ogrenci ile geryekle~tirdigi 

uygulama yontemi, bu ara~tmnanm yontemi ile neredeyse tamamen ortii~mektedir. 

Chung (2007), ara~tmna sonucunda uyarlanml~ Azrin ve Foxx ( 1973) yonteminin etkili 

oldugunu bulmu~tur. Chung (2007), a~m diizeltlnenin tuvalete yi~ yapma oranlanlll 

artInnakta bir etkisinin olmadlg1l1l ancak altllll lslatma oranlarlnm azaltllmasmda etkili 

bir yontem olacag1l1l belirtmi~tir. Benzer bulgu bu ara~tmna sonuylarl iyin de ifade 

edilebilir. Ogrencilerin altllll lslatma oranlarll11ll alanyazm i1e uyumlu olmasl, bu 

konuda yapllan ara~tmnalarm neredeyse tamaImnm a~m diizeltme uygulamalarllll 

iyennemesinden kaynaklanlYor olabilir. LeBlanc ve digerleri (2005) tarafmdan 

geryekle~tirilen ara~tlnnada altllll lslatma iyin olumlu uygulama yonteminin 

kullamlmasl ogrencilerin alt1l1l lslatma oranlarlllln azalmasmda daha etkili bir yontem 

olabilecegi goz oniinde tutulmalldrr. 

Bu ara~tlnnamn sonuylarl, Chung (2007) tarafmdan geryekle~tirilen ara~tlnna 

sonuylarmdaki altllll lslatma oranlanna sahip degildir. Bu ara~tlnnada becerilerin 

edinim siiresi Chung (2007) tarafmdan geryekle~tirilenden klsadrr. Bu durum, ogrenci 
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ozelliklerinin farkh oimasllldan ve Chung'lll (2007) uygulamaslllda peki~tireylerin 

sistematik olarak belirlenmemesinden kaynalclanIYor olabilir. 

Ar~trrma sonuylarl, ogrenciler tizerinden incelendiginde u<;Uncu denek olan Erdem'in 

diger ogrencilere oranla daha kIsa surede becerileri edindigi gorulmektedir. Bu durum 

bir slfalama etkisinin olu~tugunu dU~Undfutebilir. Ancak, uygulama slfaslllda Erdem'in 

altllllll Islak oimasllldan dolaYI son derece rahatsiz oldugu gozlemlenmi~tir. Varol 

(2004), tuvalet becerilerinin ogretiminde on ko~ul becerisi olmayan ama bu becerilerin 

ogretimini kolayla~tlIan durumlar araslllda ogrencinin Islak ya da kirli olmaktan 

rahatsIzhk duymasllllll onemli oldugunu belirtmi~tir. Bu durum, Erdem'in becerilerin 

edinimini diger ogrencilerden daha once edinmesine yardimci olmu~ olabilir. 

Ba~lama dtizeyinde ogrencilerden birinin yogun aglama davraru~1 sergilemesi nedeniyle 

ara~tIrmacI, bu ogrenciyi uygulama dl~lllda tutmu~ ve denek kaybi olarak belirtmi~tir. 

Ara~trrmacI, aile ile yaptlgi goru~mede ogrencinin mmesinden bir saatten fazla ayn 

kalmamgllll ogrenmi~tir. Bu durum, ogrencinin uygulama ortamllla geldikten yarlfll saat 

soma aglamaya ba~lmnasl ile tutarhdir. Buna ek olarak, ogrencinin diger ogrencilere 

oranIa ya~lmn ruyuk oimasl da bir etken olabilir. Ailenin, ogrencinin agiamasllla kar~1 

gostenni~ oldugu yogun ilginin peki~tirey gibi yah~tlgl dU~UnUlmu~tfu. Diger 

ogrencilerde aglama davram~lmn gorulmemesi bu ogrencllllll aglama davram~llllll 

uygulanan yontemle bir ili~kisinin olmadigim gosterir niteliktedir. 

Ar~tmna bulgularl, otistik ozellikler gosteren ogrencilerde uyarlarum~ Azrin ve Foxx 

(1971) yonterninin etkili bir ~ekilde egitim Olimnlarlllda ve egitim <;ah~maiarim yok 

fazla kesintiye ugratmadan uygulanabilecegini gosterir niteliktedir. Bu veriler 1~lglllda 

bu yontem, egitim ortamlarlllda ogrencilere tuvalet becerilerinin ogretilmesinde etkili 

bir ~ekilde kullamlabilir. 

Bu ara~tlnnada elde edilen bulgular uyarlanml~ yogun tuvalet egitimi yonteminin otistik 

ozellikler gosteren ogrencilere kuru kalma ve tuvalete <;i~ yapma becerilerinin 

ogretilmesi aylsllldan etkili oldugunu gosterir niteliktedir ve bu bulgular aianyazimndaki 

diger ara~tmnalar ile tutarhdir. Ancak ara~tIrma sonu<;larl degerlendirilirken 
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ara~tlfmanm smlfhklarl goz onlinde bulundurulmahdlf. Bu slmrhhklar ~u ~ekilde 

slralanabilir: ilk olarak, yogun uygulama oturumlarl somaSl ailelerin de evde 

<;ocuklarmm kuru kalma sfuelerini kaYlt etmeleri ve 110 dakikada bir tuvalete 

gotfumeleri istemni~tir. Bu uygulamalar slfasmda ara~tlflllacl <;ah~mak zorunda oldugu 

i<;in ogrencilerin evlerine gidemelni~ ve bu uygulamalarl gozlemleyemeIni~tir. 

Ara~tL.qna sonu<;larl -bu yonG. ile slmrhdlr. ikinci olarak, bu ara~tlrma ogrencilerin kuru 

kalma ve tuvalete <;i~ yapma becerilerini edinim a~amasmda deger1endirmi~tir. 

Ara~tmna sonu<;larl, izleme <;ah~malarmm yaplhnasl ve kuru kalma sfuesinin daha fazla 

uzatllmasl durumunda ne gibi bulgularm Oliaya <;Ikacagl hakkmda bir bilgi 

ta~1ll1amaktadlr. Bu durumda ara~tlrma,kullamlan yonteInin gef(;ekle~tirdigi edinimin 

kahclhgl a<;lsmdan slmrh bilgiler i<;ennektedir. Benzer durum kazamlan becerilerinin 

ba~ka ortamlara genellenmesi i<;inde ge<;erlidir. U<;iincii ve son olarak, yogun uygulama 

oturumlarm somaSl ev uygulamalarl verileri ogrenci ailelerinden birisinin verileri 

toplamak i<;in gerekli olan zaman <;izelgesine uymamasl nedeniyle eksiktir. Ara~tlrma 

sonu<;larl bu eksiklik nedeniyle bu konuda da slmrhdlf. 

4.3. Oneriler 

Ara~tmnada elde edilen bulgular dogrultusunda, uygulamaya ve ileri ara~tlflllalara 

yonelik 6nerilerde bulunulabilir. 

4.3.1. ileri Ara~trrmalara Yonelik Oneriler 

Bu ara~tlmlada elde edilen bulgular sonucunda ileri ara~tmnalar 19m ~u oneriler 

yapIlabilir: 

1. Ara~tlflllada elde edilen bulgularl11 genellenebilirligini arttlflllak amaclyla aym 

ara~tlfllla, ba~ka ozelliklere sahip deneklerle, ba~ka ortamlarda ve ba~ka 

uygulamacllar tarafmdan yinelenebilir. 
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2. Y o gun tuvalet egitimi yonteminin edinim a~amasmdaki etkililiginin yam srra 

izleme uygulamalan ile bu edinimin kahclhgl iizerine bulgularm edinilmesi, 

uygulamarun etkililigi hakkmda daha yararh bilgiler verecektir. Bu dogrultuda 

ara~trrmalarm planlanmasl ozel egitim alanyazlmna katkI saglayabilir. 

3. Kurulugun Ol<;Ulmesi i<;in aynlan 30 dakikahk zaman sfuesinde ogrencinin 

durumuna uygun egitimsel ama<;lar belirlenip her iki uygulamanm etkililigi ve 

yogun tuvalet egitimi uygulamasmm egitime olanak saglaYlp saglamadlgmm 

degerlendirihnesi yonfulde ara~tIrmalar planlanabilir. 

4. Y ogun uygulama otururnlarl somaSl ev uygulamalarl daha sistematik bir hale 

getirilerek elde edilecek verHer ara~trrma ama<;larma hizmet edecek hale 

getirilmesi saglanabilir ve bagrrnslz tuvalet becerilerinin kazandmhnasl yonfulde 

ara~tIrma geni~letilebilir. 

5. Bu ara~tIrmada <;ah~llan uyarlanml~ yogun tuvalet egitimi uygulamaSlllll1 

kendiliginden tuvaleti kullanma isteginin belirtihnesi becerisini de kapsayacak 

~ekilde geni~letilmesi ve bunu saglayacak tekniklerin uygulama yontemine dahil 

edilerek veri toplanmasl ozel egitim alanyaz1lllna katla saglayabilir. 

4.3.2. Uygulamaya Yonelik Oneriler 

Bu ara~tIrmada elde edilen bulgular sonucunda uygulama alanma yonelik ~u oneriler 

yapllabilir: 

1. Bu ara~tIrmada etkili oldugu gortilen uyarlanml~ yogun tuvalet egitimi yontemi 

ozel egitinl kurslan ve okullarmda, aileler tarafmdan ev ortammda, ara~tIrma 

merkezlerinde ve diger kurumlarda egitimciler tarafmdan kullamlabilir. 

2. Bu <;ah~mada, i<; ve dl~ ge<;erliligin korunrnasl nedeniyle bir<;ok olumlu degi~ken 

kontrol altma almml~ ve bu nedenle ara~tIrmanm sfuesi uzaml~tIr. Uygulama 
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ortamlannda bu gibi gereklilikler aramayaeagmdan daha az emek ve zaman 

hare anarak bu y6ntem kullamlabilir. 
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EKI 

DENEK SE<;iMi TOPLANTISI 

Saym anneler; ben, Psikolog A v~ar ArdW. Anadolu Universitesi Egitim Bilimleri 

Enstitiisu Zihinsel Engelliler Yiiksek Lisans Programmda Tez a~a.rnasmda olan bir 

ogrenciyim. Su an Eski~ehir' de bir ozel egitim merkezinde psikolog olarak gorev 

yapmaktaYlln. Otistik ozellikler gosteren <;ocuklarda tuvalet becerileri egitimi iizerinde 

bir ara~tmna planhyorum. Sizleri bu <;ah~ma hakkmda bilgilendinnek ve katlhp 

katllmayacagmlzl ogrenmek amaclyla buraya davet ettim. 

Bu toplantlya katlldlglillz i<;in hepinize te~ekkfuler. 

Simdi sizlere bu program hakkmda bilgi vermek yerinde olacaktu. Boylece kararmlzl 

vermenizde size gerekli olan bilgileri saglaml~ olacaglz. 

Bu toplantmm amaCl; daha oncede belirttigim gibi, tuvalet becerilerini ogrenilmesinde 

diger oziir gruplarma gore daha ciddi sorunlar ya~ayan otizm ya da yaygm geli~imsel 

bozukluga sahip <;ocuklarm bu becerileri daha bsa smede ogrenmelerine olanak 

saglayacak bir pro gramm, bu konuda yeterli olup olmadlglll degerlendirmek iizere 

hazulanllll~ bir ara~tlflllada <;ocuklanmzm katlhp katlllllayacagi konusunda size 

dam~maktlr. 

Bu <;ah~mamn ilk a~amaSllll <;ocuklann degerlendirilmesi olu~turacaktlr. Soma sizden 

<;ocuklarlmzl gozleyerek bazl kaYltlar tutmamzl isteyecegiz. Sizlerle beraber 

kararla~tlracaglmlz bir giin okulda bir toplantl duzenleyecegiz ve bu toplantl sonucunda 

<;ocuklarlmlzdan hangilerinin bu ara~tulllaya dahil olacagma karar verecegiz. Bu 

a~amadan soma <;ocuklarlillzla birebir egitim formatmda yakla~lk bir saat smen bir 

<;ah~ma yapacaglln. Bu <;ah~mamn amaCl; <;ocllklarlmzm en <;ok sevdigi peki~tire<;leri 

belirlemek olacak. Soma, ben, katllan butiin ogrenciler ile TI<; giinliik tuvalet becerileri 

<;ah~acagllll. Bu a~amadan soma <;ocuklarda sadece biri ile yakla~lk 5 gUnliik bir 

<;ah~ma ger<;ekle~tirecegiz. Daha soma <;ocuklarm hepsini tekrar u<; gUnliik bir 
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yah~maya alacaglm: Bu a~amadan soma diger bir yocukla yakla~J.k be~ gUnluk bir 

yah~ma geryekle~tirecegiz. Bu sfuey butUn yocuklar egitim almcaya kadar devam 

edecektir. 

Bu yah~malar slrasmda bana bir yardlmcl ogretmen yardnncl olacaktlr. <;ocuklarlllizm 

okula geli~ saatlerini ve okuldan yOO~ saatlerini yeri geldikye size haber verecegiz. 

Ancak, genel uygulama 9.00 ile 15.00 arasmda gefgekle~ecektir. Uygulamalarnlllz hafta 

sonu da devam edecektir. 

Zamalli geldikye size ne yapmamz gerektigi konusunda bilgi verilecektir. Herhangi bir 

sorunla kar~lla~tlglllizda size verilen telefon numarasl ile bana istediginiz saat 

ula~abi1irsiniz. Bu uygulamamn takibi iyin sizin belirlediginiz bir saatte uygulamacl size 

telefonla ula~acaktu. 

isterseniz kar~lhkh sorumluluklarnnlzl da belirtikten soma sorularullza geyelim. Bu 

ara~tumada, benim, sorumluluklarnlll ~u ~ekilde sualamak yerinde olacaktu: Ogrenciler 

hangi ortamda olursa olsun zarar gormelerini engellemek, ogrencilerin geli~imi 

hakkmda size bilgi vermek, ara~tlrmada elde edilen bulgularl, ogrencilerin isirnlerini 

hiybir ~ekilde uyUncu ~alllsiara vermemek ve bu bilgilerin hiy ~ekilde bilimsel amaylar 

dl~mda kullamhnasma izin vermemek ve kullanmamak, bu ara~tumaya katllan butUn 

yocuklara tuvalet egitimini vermek ve egitim iyin gerekli olan materyalleri saglamak 

benim sorumlulugumdadu. 

Sizin sorumiuluklarllliz ise klsaca ~un1ardlr: Ara~tlmla sfuesince herhangi bir yerden 

veya sizin tarafllllzdan yocugunuza tuvalet becerileri konusunda herhangi bir yah~ma 

yapmamak ve yapllmasma izin vennemek, size verilen saatlerde uygulama yerinde 

olmak, ara~tlrmaya herhangi bir saghk problemi hariy sonuna kadar katllmak, sizin 

taraflllizdan doldurulmasl iyin verilen formlarl dogru ve zamanmda doldurmak, 

yapmanlz gereken uygulamalarl dogru ve zamamnda yapmak ve doldumlmasl gereken 

fonularl doldurduktan soma ertesi gUn uygulamaya gelirken bu formu uygulamaclya 

getirip vennek. 
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SaYlll anneler; 

Bu <;:ah~ma sonraslllda elde edilecek veriler <;:ocuklanrmza en iyi ve en kIsa zamanda en 

etkili egitimi vermek i<;:in bize gerekli olan bilgileri saglayacaktu. Bu nedenle ne kadar 

titiz olursamz elde ettigimiz veriler ° kadar giivenilir olacaktIf. Boylece diger engelli 

bireylere en uygun egitimi vennek i<;:in gerekli olan pianlamaiarl egitimciler 

yapabileceklerdir . 

Bilimsel etigin bir geregi olarak aramzdan katIlmak isteyenlerden bu <;:ah~maya 

<;:ocuklarllllzlll katIlmasllla izin verdiginize dair yazIh bir izin belgesi alacagIz. 

<;ah~maya katIlan velilerimize ilk fonnumuzun (Kurulugun Giinliik Periyod 

Degerlendirme <;izelgesi) nasll doldurulacagl hakklllda bilgi verecegiz. KatIlmak 

istemeyen velilerimiz toplantldan aynlabilirler. 

Beni dinlediginiz ve ilginiz i<;:in te~ekki.irler ... 

Av~ar ARDI<; 
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EK2 

ARA~TIRMA YAZILI iziN BELGESi 

Uygulamacl Psikolog A v~ar ArdW tarafllldan bize genel ozellikleri anlatllan illzh 

tuvalet egitimi haklanda yah~maya yocugumun katilmasllla, uygulamamn herhangi bir 

cezaYl bir uygulama iyermemesi, yocugumun herhangi bir zarar gormemesi, ara~tlrma 

hakklllda ~imdi veya daha sonra soracaglm sorulara titizlikle yamt verilmesi, yocugum 

haklanda elde edilen bilgilerin benim iznim olmadan herhangi UyUncu ~ah1s1arla 

payla~llmamasl, yocugumun ve benim isminin gizli tutuhnasl, elde edilen verilerin ve 

bilgilerin bilimsel amaylar dl~lllda kullamlmamasl, bilimsel amaylarda da bilim etigine 

aylan olmayacak ~ekilde kullamlmasl ko~uluyla, kendi iizernne du~en yocugumun 

uygulamaya zamamnda gelmesi ve almmasl, evde uygulanacak uygulamaya dogru ve 

zamamnda geryekle~tirmek ve doldurulmasl gereken formlarl dogru ve zamamnda 

doldurmak ko~uluyla izin veriyorum. 

Adres Veli 

imza 



EK3 

KURULUGUN GONLOK PERiYOO OEGERLENOiRME CiZELGESi KULLANIM 

TOPLANTISI 

SaYIll Anneler; 

78 

Oniiniizde-bulunan fonn, sabah saat 8.30'da ba~layan ve ak~am saat 20.00' a kadar bir 

silleci 15 er dakikahk aralarla g6steren bir <;izelgedir. Bu <;izelgede yukarldan a~aglya 

dogru olan (sutunlar) tarihleri, sagdan sola dogru olan satular ise saatleri 

g6stermektedir. 6megin; 12.02.08 tarihinde saat 8.30'a kar~lhk gelen b6lfune nasll bir 

i~aretleme yapaglz? Burada be~ durum s6z konusudur. Saat 8.30'da <;ocugunuzun altml 

kontrol ettiginizde lslak ise "1" harfini oraya yazacaglz. Eger kuru ise "K" harfini 

yazacaglz. Eger <;ocugunuz kendi istegi ile tuvalete gittiyse (siz onu tuvalete ginnesi, 

lazllTIhga otunnaSI i<;in yardlm saglaml~ olsanlz bile istek ondan geldiyse) "KT" 

harflerini yazacaglz. Ancak <;ocugunuzdan herhangi bir istek gelmediyse ve siz onu 

tuvalete g6tfuiip <;i~ini yaptudlysamz sadece "T" harfini yazacaglz. Eger <;ocugunuz siz 

tuvalete g6tfudiiniiz ancak <;i~ini yapmadlysa "X" i~aretini koyacaglz. 

Sorulanmz varsa liitfen sorular111lZI hi<;bir engellemeye hissetmeden sorunuz. 
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EK4 
KURULUGUN GUNLUK PElUYOD DEGERLENDiRME ~iZELGESi 

Ogrencinin uyandlgl saatten b~layarak 6grencin altml her 15 dakikada bir kontrol ediniz. Bu kontrol sonucunda, 

ogrenci 9i~ini altma yaptlysa "I", altl kuruysa "K", tuvalete yaptlysa "T", kendi istegiyle tuvalete yaptIysa "KT" ve 

yapmadIYsa""X" i~areti kontrolUn yaplldlgl zamamn kar~lsma gelen kutuya yazmlz. 

Ogrencinin Adl-
adl: 



EK5 
BA~LAMA DUZEYi VERi KA YIT FORMU 

Bu form ba~lama diizeyinde veri toplamak amaclyla geli~tirilmi~tir. A~agldaki dtirt tablonun her biri bir giin olan uygulama zamanmda kullamlmak iizere ge\i~tirilmi~tir. Her tablo altl 
denemeden olu~mak.iadlr. Her deneme btiliimiiniin altmda zam[jl1 arahklanmn belirtildigi iki kutu yer almaktadlr. Birinci zaman arahgmda tigrencinin kuru kalma durumu tilyiilmektedir. 
Ogrenci bu zaman arahgmda kuru kahrsa bu kutuya "0'\ eger kuru kalmazsa, altml lslatlfSa, "1" yazmlz. ildn,"i zaman arahgmda ogt'enci tuvalete gtitiiriiliir. Bu a~amada tuvalete oturmasl 
iyin yardlm saglamr. Ogrenci tuvalete yi~ini yaparsa bu kutuya "I", yapmazsa bu kutuya "0" yazmlz. Toplam tuva1ete yi~ yapma saYlsl deneme saYJS1na boliip 100 ile yarpIldlk.ian sonra 
tablonun altmda yer alan tuvalete yi~ yapma oram bOliimiine kay It ediniz. Benzer uygulamaYI altml lslatma oram iyinde geryekle~tiriniz. 

1.0TURUM Tarih: 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 10:30-11 :40 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20:13:30 13:30-14:20 14:20-14:30 

I 181M 
" 

Tuvalete Cil? Yap. Oran! 

Altlnl Islat111a Oran! 

II. OTURUM Tarih: 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20: 13:30 13:30-14:20 14:20-14:30 

I 181M ! 

Tuvalete Ci§ Yap. Oranl 

Altln! Islat111a Oran! ! 
- - - - -

III. OTURUM Tarih: 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20: 13:30 13:30-14:20 14:20,-14:30 

I 181M 
Tuvalete Cis Yap. Oran! 

Altln! Islat111a Oranl 

IV.OTURUM Tarih: 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20:13:30 13:30-14:20 14:20-14:30 

I 181M 
Tuvalete Cil? Yap. Oranl 

Altlnl Islat111a Oranl 00 
o 
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EK6 
YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERi KAYIT FORMU 

Bu fonn uygulama slrasmda veri toplamak amaclyla geli~tirilmi~ir. lyecekler boliimiine ogrencinin ekstra SIVl almasl i9in 
Inlllamiacak slvtislVllan yazlntZ. Deneme saytlanntn belirtildigi boliimiin hemen altmdaki h.-utulardan, peki~tire9lerin kar~lsma, ilkine 
ogrencinin 10 dakikaltk h.-uruluk kontrollerinde h.-uru kalmasl durumunda verilecek peki\;tireci yazlntz. lkincisine ise ogrencinin 
klozete/lazlmhga 9i~ini yapmasl durumunda verilecek peki~tireci yazmlz. Bu satmn altmdaki h.-utulardan ilkinde yer alan zaman 
arallgl ogrencinin h.-uru kalmasmm olyiildiigii zaman arallgml gostenneh.1:edir. Bu h.-utunun altmda yer alan boliim ii9 par9aya 
aynlml~ttr.Her bir par9a 10 dakikallk zamanlan gostenneh.1:edir. Ggrenci kuru kaldlgl her on dakika i9in peki~tire9 veriniz ve bu 
kutuya peki~te9 verildigine dair "P" harfmi yazmlz. Eger ogrenci bu 10 dakikaltk zanlan arallgmda altml Islattlysa bu h.-utuya "1" 
yazmlz. ikinci zaman arallgl ogrencinin tuvalete gitrnesi/gotiitiilmesi gereken zamanl ve orada kalmasl gereken zaman arahgml 
gostenneh.1:edir. Bu zaman arallgmda ogrenciklozete/lazlmhga 9i~ini yaparsa bu zaman arallgtllln belirtildigi h.-utunun altmda yer alan 
Imtuya ''\'' yazlntz veyukanda belirtilen peki~tire9 ile ogrenciyi peki~tiriniz. Oyuncaklar tablosunun birinci klsmma, ogrencinin 
tuvalette oturdugu siire boyunca etkile~mesi i9in ogrenciye verilecek oyuncagl yazllllZ. ikinci ktsmma ise ogrencinin lazlmhga/klozete 
9i~ini yapmasl durumunda vereceginiz oyuncagl yazmlz. Toplam altml -lslatrna saYlSllll toplam deneme saYlsmda boliip 100 ile 
9arpmlz ve fonnun en altmda yer alan alttlll lslatma oranl boliimiine kaYlt ediniz. Benzer ~ekilde, toplam lazlmhgalk\ozete 9i~ yapma 

tid b r 100'1 tu al t . b"l" .. k t d' . saylSlnt op am eneme saYlsma o lip 1 e yarpmlz ve v ee 91~ y<!pma oram o umune -ayl e mlZ. 

Ogrencinin Ad,: Tarih: 
Oturum: icecekler: 

I. DENEME Oyuncaklar 
Peki~tirec: . I. I 

9:00-9:30 9:30-9:40 II. I 

I I 
II.DENEME 

Peki~tirec: 

9:40-10:10 10:10-10:20 

I I 
III.DENEME 

Peki~tirec: 

10:20-10:50 10:50-11 :00 

I J 
IV.DENEME 

Peki~tirec: 

11 :00-11 :30 11 :30-11 :40 

I j 
V.DENEME 

Peki~tirec: 
12:0012:30 12:30-12:40 

I I 
VI. DENEME 

Peki~tirec: 
12:40-13:10 13:10-13:20 

I I 
VII.DENEME 

Peki~tire~: 

13:20-13:50 13:50-14:00 

I I 
VIII.DENEME 

Peki~tire~: 

14:00-14:30 14:30-14:40 

I I I Tuvalete Ci~ Yap. Oranl 

I Altlnl Islatma Oram 
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EK7 
YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI SONRASI EV UYGULAMASI VERi KAYIT 

FORMU 
Bu form agrencilerin yogun tuvalet egitimi sonrasl evlerinde aile\eri tarafllldan yapllacak uygulamalar sonrasl elde edileeek 
verileri toplamak amaclyla geli:;;tirilmi:;;tir. Bu form toplam altl tablo it;ermektedir. Her tabla bir oturumulglinli belirtmek1:edir. 
Her oturum dart denemeden olu:;;mak1:adrr. Deneme sayIlarllllll verildigi b51limlerin altlllda yer alan satlr iki kutudan 
oIu:;;maktadlr. Birinci kutuda yer alan zaman aralIgl agreneinin kllru kaimasllllll 61t;lildligli zaman arallgldrr. Eger 6grenci bu 
zaman aralIglllda altllll IsIatlrsa bu klltunun altmda yer alan bo:;; kutuya "1" yazllllZ. Eger Dgrenei bu zaman aralIglllda altllll 
lsiatmazsa bu kutuya "0" yazllllZ. ikinci zaman arahgI 6grencinirI tuvalete g6tlirlilmesi gereken zamanl ve tuvalette kahnasl 
gereken zaman arahgllli g6stermektedir. Dgrenei bu zaman arahglllda IazlmhgaJklozete/tuvalete t;i:;;ini yaparsa bu zaman 
arahgllllll belirtildigi kutunun altlllda yer alan bo:;; kutuya "1" yazllllZ. Eger t;i:;;ini yapmazsa bu kutuya "0" yazllllZ. Toplam 
IazlmhgaJklozete/tuvaiete t;i:;; yapma saYlsllll gert;ekle:;;tirmi:;; oidugunuz deneme saYlsllla bOllip 100 ile t;arparak tuvalete t;i:;; 
yapma oranl b61limline sonueu kaYlt ediniz. Benzer .:;;ekilde toplam altllll lsiatma saYlSllll gert;ekle:;;tirmi:;; oidugunuz toplam 
deneme saYlsma bOilip 100 ile t;arparak altllll lsiatma oranl bOllimline yazllllZ. DgrencirIin uyudugu zaman arahklarma ise 
"uyuyor" ibaresini yazmlz. 

1.0TURUM Tarih: 

LDENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 -20:50-21 :00 21:00-22:50 22:50-23:00 

I iSiM 
Tuvalete (:i~ Yap. Oram 

- Altmi Islatma Oram 

II.OTURUM Tarih: 

LDENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21:00 21 :00-22:50 22:50-23:00 

I iSiM 
Tuvalete (:i~ Yap. Oram 

Altmi Islatma Oram 

m.OTURUM Tarih: 

LDENEME ILDENEME III.DENEME IV.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21:00 21 :00-22:50 22:50-23:00 

I isiM 
Tuvalete (:i~ Yap. Oram 

Altmi Islatma Oram 

IV.OTURUM Tarih: 

LDENEME ILDENEME III.DENEME IV.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21 :00 21 :00-22:50 22:50-23 :00 

I isiM 
Tuvalete (:i~ Yap. Oram 

Altmi Islatma Oram 

V.OTURUM Tarih: 

LDENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21:00 21 :00-22:50 22:50-23 :00 

I isiM 
Tuvalete (:i~ Yap. Oram 

Altmi Islatma Oram 

VI.OTURUM Tarih: 

LDENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

15 :00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21:00 21:00-22:50 22:50-23 :00 

I isiM 
Tuvalete (:i~ Yap. Oram 

Aitmi Islatma Oram 
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EK8 

UYGULAMA GUvENiRLiGi BASLAMA VE YOKLAMA nuzEYi VERi 
TOPLAMA FORMU 

Gozlemlenen Ogrencinin Adl-Soyadl: 

Tarih: 

Saat: 

GOZLEM 
BASLAMA nuzEYi UYGULAMA BASAMAKLARI VaT- Yok 

1. Ogrenci okula geldikten 50 dak. Soma elinden tutularak tuvalete 
g6tiiriiliir. Ogrenci tuvalete gitmemek/ginnemek iyin direnirse 
uygulamacl fiziksel yardImla gotfuiir. 
2. Ogrenci tuvalete girince uygulamacl 6grencirrin pantolonunu yikarlr. 
3. Ogrenci tuvalette lazlmhgalklozete oturtulur ancak kalkarsa tekrar 
otunnaSl iyin lsrar edihnez. 
4. Uygulamacl, tuvalette 6grenciye peki~tirey (gUlfunseme, kIzma, 
konu~ma) olacak davram~lar sergilemez. 
5. Ogrenci tuvalette kalmak istemezse uygulamacl tarafmdan engellenir 
ve tuvalette kalmasl saglarur. 
6. Ogrenci tuvalette 10 dakika sUre ile tutulur. 
7. Ogrenci laznnhga/klozete yi~irri yaparsa ailesi tarafmdan belirlenen 
sosyal peki~tirey verilir/yapmazsa verilmez. 

I Toplam 

Gozlemcinin Adl-SoyadI: 

imza: 



EK9 

UYGULAMA GUvENiRLi(;i VERi TOPLAMA FORMU A 

Ogrencinin Adl
Soyadl: Tarih: 

ALTINIISLATMA GERCEKLE$MEOiGiNOE UYGULAMA BASAMAKLARr 

1. Ogrenci uygulama slnlfma gelince peki§tirec belirleme sOrecinde belirlenmi§ SIVI ogrenciye 

icebildigi kadar (en fazla 2 su bardagl) verilir. (ogrenci icmesi icin zorlanmaz) 
2. Ogrencinin altmm Islak olup olmadlgl "bakallm kuru musun?" denilerek 10 dakikada bir kontrol 
edilir. 

3. Ogrenci her kontrolde altml Islatmadlysa ailesi tarafmdan belirtilen sosyal peki$tirec ile peki$tirilir. 

4. Ogrenci her kontrolde altml Islatmadlysa peki§tireC belirleme sOrecinde belirlenmi§ ikinci slradaki 

yiyecek peki!?tireci ile peki$tirilir. 

5. Ogrenci ile smlf iCinde 30 dakika boyunca egitsel cah$malar gercekle§tirilir. 

6. 30 dakikanm bitiminde "hadi tuvalete" yoner!=jesi verilir. 

7. Ogrencinin elinden tutularak, ogrenci direnirse fiziksel yardlmla tuvelete gotOrOIOr. 

8. Ogrencinin pantolonu/althgl uyguiamaci tarafmdan indirilir. 

9. O(:lrenci yardlmla klozete/lazlmhga oturtulur. 

10. Ogrenci lazlmhktan/klozetten kalmak isterse uyguiamaci tarafmdan engellenir, oturmaya devam 

etmesi saglanlr. 

11. Ogrenci lazlmllkta/klozette oturdugu sOrece peki§tirec belirleme sOrecinde belirlenmi§ oyuncak ile 

etkile$mesine izin verilir. 

12.0grenci lazlmllga/klozele Ci§ini yaparsa ailesi tarafmdan belirtilen sosyal peki$tireC verilir. 

13. Ogrenci lazlmllga/klozete ci§ini yaparsa peki§tireC belirleme sOrecinde belirlenmi§ birinci slradaki 

I yiyecek peki$tireci ile peki$tirilir. 
14. Ogrenci Ci!?ini yapmca lazlmllktan sOrenin dolmasl beklenmeden kaldlrlhrlsOresi dolunca 
kaldlnllr. 

15. Ogrenci lazlmllga/klozete ci§ini erken yaparsa tuvalete oturarak gecirmesi gereken zamanda 

Ozerine eklenerek 30 dakikallk sOrenin1 0 dakikasml peki§tireC belirleme sOrecinde belirlenmi~ 

oyuncak ile istedigi gibi etkile$ir (smlf icinde). 

16. Ogrenci lazlmllga/klozete ci§ini yapmazsa smlf iC;i egitsel Call§malara devam edilir. 

I Toplam 

Gozlemcinin Adl-Soyadl: 

imza: 

84 

GOZLEM 

VAR YOK 



EKIO 

UYGULAMA GUv:ENiRLiGi VERi TOPLAMA FORMU B 

Ogrencinin AdJ
SoyadJ: Tarih: 

AL TINIISLATMA GERCEKLE$DiGiNDE UYGULAMA BASAMAKLARI 
1. Ogrenci uygulama slnlflna gelince peki§tirec; belirleme sOrecinde belirlenmi§ SIVI agrenciye 
I<;:ebildigi kadar (en fazla 2 su bardagl) verilir. (agrenci ic;mesi i<;:in zorlanmaz) 
2. Ogrencinin altlnln Islak olup olmadlgl "bakallm kuru musun?" denilerek 10 dakikada bir kontrol 
edilir. 

3. Ogrenci altlnl Islattlysa temizligi adOI yada ceza olmayacak bi<;:imde en az ilgi ile yaplltr. 

4. Ogrenci altlnl Islattlysa sosyal peki~tirec verilmez. 

5. Ogrenci altlnl Islattlysa yiyecek peki~tireci verilmez. 
6. Ogrenci altlnl Islattlgtnda oyuncakla etkile§iyorsa oyuncak "kuru degilsin" denerek allnlr ve egitim 

I call~malanna gecilir. 

7. Ogrencinin altlnl Islatmaslna dair sozel ifadeler kullanllmaz. 

8. Ogrencinin altlnl Islatmaslna dair klzmaj1a da dalga lleger iJibi mimiksel ifadeler kullantlmaz. 
9. Ogrenci altlnl Islatmastndan sonraki ilk 10 dakika ic;in peki§tirec; verilmez ama takip eden 10 dak.llk 
periyodlar i<;:in 6dGI verilir. 

10. Ogrenci ile slnlf ic;inde 30 dakika boyunca egitsel c;alt~malar gerc;ekle~tirilir. 

11. 30 dakikantn bitiminde "hadi tuvalete" y6nergesi verilir. 

12. Ogrencinin elinden tutularak, agrenci direnirse fiziksel yardlmla tuvelete gotorOIOr. 

13. Ogrencinin pantolonu/altltgl uygulamacl taraftndan indirilir. 

14. Ogrenci yardlmla klozete/lazlmltga oturtulur. 

15. Ogrenci lazlmltktan/klozetten kalmak isterse uygulamacl taraftndan engellenir, oturmaya devam 
etmesi saglanlr. 
16. Ogrenci lazlmltkta/klozette oturdugu sOrece peki§tirec; belirleme sOrecinde belirlenmi§ oyuncak ile 
etkile~mesine izin verilir. 

17.0grenci lazlmltga/klozete ci~ini yaparsa ailesi taraftndan belirtilen sosyal peki~tirec verilir. 
18. Ogrenci lazlmllga/klozete c;i§ini yaparsa peki§tirec; belirleme sOrecinde belirlenmi§ birinci slradaki 
yiyecek peki§tireci ile J:)eki§tirilir. 
19. Ogrenci c;i§ini yaplnca lazlmltktan sOrenin dolmasl beklenmeden kaldlrtltrlsOresi dolunca 
kaldtrlltr. 
20. Ogrenci lazlmltga/klozete C;i§ini erken yaparsa tuvalete oturarak gec;irmesi gereken zamanda 
Ctzerine eklenerek 30 dakikallk sOrenin1 0 dakikaslnl peki§tirec; belirleme sOrecinde belirlenmi§ 
oyuncak 
ile istedigi gibi etkile~ir (slnlf icinde). 

21. Ogrenci lazlmltga/klozete ci~ini yapmazsa slnlf iCi egitsel calt~malara devam edilir. 

I 

Gozlemcinin Adl-Soyadl 
imza 

Toplam 

85 

GOZLEM 
VAR YOK 

-



EKll 

PEKi~TiRE<; BELiRLEME LisTESi 

A~aglda beilliilen nesneler i9ll1de velisi/akrabasl/bakIclsl bulundugunuz ogrencinin sevdigi yiyecekleri ve igecekleri, nesne ve oyuncaklan, oyunlan, sosyal odiilleri ve 

etkinlikleri adl gegen maddenin sol tarafmda bulunan parantezleri i~aretleyerek beliliiniz. Eger ogrencinm sevdigi ~ey verilenler arasmda yer allmyorsa ltitfen yazarak 

belilillliz. 

Yiyecekler ve Nesne Ve Oyuncaklar Oyunlar Sosyal Odiiller Etltinlikler 

i'recekler 

() Pasta ( ) Renkli kalemler ( ) Babaslyla top oynama ( ) Al1G~lanma () TV izleme 
() Kraker () Silgiler ( ) Kamyonlarla oynama ( ) Aferin denmesi ( ) Ah~ veri~ yapma 
() Kek ( ) T eyp Kasetleri ( ) Bebelderle oynama ( ) Sa9111111 ok~anmasl ( ) <;igeklere balGna 
() Sandvi9 ( ) Oyuncaldar ( ) <;amurla oynama ( ) <;ok guzel denmesi ( ) Pilrnige gitme 
() ~eker ( ) Oyun kartlan ( ) Arabalarla oynama ( ) Kucaldanma () Kitap-dergi-gazete okuma 
() Biskuvi ( ) Renkli kitaplar ( ) Kumla oynama ( ) Yanaldanndan opiilmesi ( ) Evi temizleme 
( ) <;ikolata () Takllar ( ) Bisiklete binme ( ) ................... () Resim yapma-boyama 
() Dondurma () Giysiler ( ) Arkada~lan ile oynama () ................... ( ) Yemek masaSI hazlrlama 
() Meyve () Hayvan fotograflan ( ) Hayvanlarla oynama ( ) ................... ( ) Muzik dinleme 
( ) F111dlk ezmesi ( ) Unlulerin posterleri ( ) Anneyle evcilik oynama ( ) ................... ( ) Evde annesine yardllll etme 
( ) Patates cipsi ( ) ................... ( ) Salmcaga binme () ................... ( ) Kendisine kitap okunmasl 
() <;iklet () ................... ( ) Saldamba9 oynama () ................... ( ) Oyun parkma gitme 
( ) Sut () ................... ( ) Kaydlralctan kayma () ................... ( ) Bir arkada~lm eve davet etme 
() Oralet () ................... ( ) Korebe oynama ( ) ................... () Sinemaya gitme 
( ) Meyve Suyu () ................... ( ) U 9urtma u9urma () ................... ( ) Ozel telefon goru~mesi yapabilme 
() Kola () ................... ( ) <;ocukla iskambil oynama ( ) ................... ( ) Arkada~larl ile eglenceye katIlma 
() Gazoz () ................... ( ) <;ocukla dama oynanmasl . () ................... ( ) Anlle-baba1l111 i~ yerini ziyaret etme 
() <;ay () ................... () ................... 
() Kofie () ................... () ................... 
() Tavuk () ................... () ................... 
() ............... ( ) ................... () ................... 
() .............. () ................... () ................... 
( ) .............. ( ) ................... ( ) ................... 

() ................... 
() ................... 
() ................... 
() ................... 
() ................... 
( ) ................... 

( ) Baldcalla giderek istedigini alabilme 
( ) Babas111a yardllll etme 
() Arkada~111a gitme 
( ) Seyal1ate 91kma 
( ) Arabayla geziye 91lGna 
().-"--"--"--"-" ... ~ ..... "-. 

00 
0\ 



EK12 

OLASI PEKi~TiRE<;LERi BELiRLEME OL<;EGi 

Ogrencinin Adl-soyadl: Degerlendirmeyi Yapan: 

Nesneyi Cocuga Uzat Hemen Geri AI Geri Ver 
Nesnenin 

Adl Rededer Tep.Vermez Allr Tep. Vermez itiraz Eder Almaz Allr 

1 2 3 1 2 1 2 
1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 
1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 
1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 

1 2 3 1 2 1 2 

1 2 _3_ 1 2 1 2 
- -- - - --- -- -- --- ------_._-----

Degerlendirme sonucunda 10 puan alan nesne ikinci degerlendirmeye dahil edilir. 

Neier Yaplyor 
Van. 

Etkile:;;mez Etki. 

1 2 
1 2 

1 2 
1 2 

1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 

1 2 
1 2 

1 2 

1 2 
1 2 

1 2 
1 2 

1 2 
1 2 

Tarih: 

Uy. Etki. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

Toplam 

00 
-..l 



EK13 

YEGLENEN PEKiSTiRECLERi BELiRLEME FORMU 
Ogrencinin ad.

d - - -- ----

DENEMELER 
Nesne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

" 

Notlar: 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
TOPLAM 

(+/x) 

00 
00 



EK14 

SOSYAL GE~ERLiLiK SORU FORMU 

KatIhmcmm Adl- Soyadl: Tarih: 

1. Tuvalet becerileri hlZh ogretim programma kahldlguuz i~in memnun 
musunuz? 

89 

( ) Evet, memnunum- ( ) KararslZlm ( ) Hayrr, memnun degilim 

2. KahldlgntlZ ~ah~ma ~ocugunuzun tuvalet becerilerini kazanmasmda, 
kuruluk siiresinin artrrIlmasmda ve tuvalete .;i~ yapma becerisini 
kazanmada, ihtiyacmlZl ne Ol.;iide kar~tladl? 

( ) Tiimiiyle Kar~tladl ( ) KararslZlm ( ) Hi.; Kar~tlamadl 

3. KahldlgntlZ egitim programml diger insanlara onerir misiniz? 

( ) Evet, oneririm ( ) KararslZlm ( ) Hayrr, onermem. 

4. KahldlgntlZ programm memnun olmadlgntlZ yonlerini birka.; ciimle ile 
a.;Iklar mlsmlZ? 

5. KahldlgntlZ programm memnun oldugunuz yonlerini hirka.; ciimle ile 
a.;Iklar mlsmlZ? 

6. Bu .;ah~manm sizin hayatmlZda ve .;ocugunuzun hayatmda ortaya .;IkardlgI 
oluntlu ya da olumsuz degi~iklikleri birka.; ciimle ile a.;Iklar mlsmlZ? 



90 

EK15 

ARA~TIRMA VERiLERi 
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EK 16.1. 

MEHMET'iN YEGLENEN PEKiSTiRE<;LER BELiRME VERiLERi 
tr d d 

DENEMELER TOPLAM 

Nesne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (+/x) 
X 

Haley X X X X X X X X+ X X + X X X+ X+ 5/15 

Cips X X X X X X+ X+ X X+ X+ 4/10 

<;ikolata X+ X+ X+ X+ X+ 5/5 

Kek X X X X X X X X X X 0/10 

Uziim X X X+ X X 1/5 

PortakalSuyu X+ X+ X+ X+ X 4/5 

<;ay X X X X X+ X+ X X X X 2/10 

Gazoz X X X X X X X X X X 0110 

KaYlsl Suyu X X+ X+ X+ X+ 4/5 

Arab a X X X X X X X X X+ X 1110 

DUgme X+ X+ X+ X+ X+ 5/5 
, 

KopukOyunu X X X X X X+ X+ X+ X X+ 4110 
- --

Notlar: Yiyecek Olarak: I. Tercih Edilen Peki~tirey <;ikolata, II. Tercih Edilen Peki~tirey Cips 

iyecek Olarak: I Tercih Edilen Peki~tirey Portakal Suyu, II. Tercih Edilen Peki~tirey KaYlsl Suyu 

Oyuncak Olarak: I. Tercih Edilen Peki~tirey Dugme, II. Tercih Edilen Peki~tirey Koptik Oyunu 

Sosyal Peki~tirey Olarak "Aferin" Denilip Sayllun Ok~amnasl Kullamlacaktll·. 

1,0 
>--' 



EK 16.2. 

sEvi'NiN YEGLENEN PEKiSTiRE<;LER BELiRME VERiLERi 
6 d d 

DENEMELER 

Nesne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

$eker X X X X X X+ X X X+ X 

Cips X X+ X X X X X+ X+ X X+ 

<;::ikolata X+ X X+ X+ X+ 

An Maya X X+ X X X X+ X+ X+ X+ X 

Arab a X X X X X+ X X X+ X X 

Sesli Kitap X X+ X+ X+ X 

Bebek X X X X X+ 

NotIar: Yiyecek Olarak: I. Tercih Edilen Pekl~tire<; <;ikolata, II. Tercih Edilen Peki~tire<; Cips 

i<;ecek Olarak Ogrenci Sadece Su i<;melcte Oldugu i<;in Su Kullamlacaktrr. 

Oyuncak Olarak: I. Tercih Edilen Peki~tire<; Sesli Kitap, II. Tercih Edilen Peki~tire<; An Maya 

Sosyal Peki~tire<; Olarak Alkl~lanarak "Aferin" Denmesi Kullamlacaktll·. 

23 24 25 26 27 28 29 30 
TOPLAM 

(+/x) 

2/10 

4/10 

4/5 

4110 

2/10 

3/5 

1/5 

'-0 
N 

. 



EK 16.3. 

Ogrencinin adJ
ERDEM'iN YEGLENEN PEKiSTiRE<;LER BELiRME VERiLERi 

d --.I-~---

DENEMELER 
Nesne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Kek X X X+ X X X X X+ X X+ 

Biskiivi X X X X X X X X X X 

<;ikolata X+ X X+ X+ 

Ielibon X+ X+ X X+ X 

Su X+ X X X X+ 

Gazoz X X+ X+ X+ X 

Arab a X+ X+ X+ X X 

Renkli Kitaplar X X X X X+ X X X X X 

Top X X X X+ X X X X+ X X 

Sesli Kitaplar X+ X+ X X+ X+ 

Notlar: Yiyecek Olarak: I. Tercih Edilen Peki~tirey <;ikolata, II. Tercih Edilen Peki~tirey Ielibon 

iyecek Olarak: I. Tercih Edilen Peki~tirey Gazoz II. Tercih Edilen Peki~tirey Su 

Oyuncak Olarak: 1. Tercih Edilen Peki~tirey Sesli Kitap, II. Tercih Edilen Peki~tirey Araba 

Sosyal Peki~tirey Olarak AllCl~lanma Kullamlacaktrr. 

23 24 25 26 27 28 29 30 
TOPLAM 

(+/x) 

3/10 

0/10 

4/5 

3/5 

2/5 

3/5 

3/5 

1/10 

2/10 

4/5 

'-0 
I..J.l 



I.DENEME 

9:00-9.50 9:50-10:00 

Mehmet 1 0 

I.DENEME 

9:00-9.50 9:50-10:00 

Melunet 1 0 

l.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 

MelU11et 1 0 

I.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 

Melunet 

Ek 16.4. 

MEHMET'iN BASLAMA DUZEYi VERiLERi 

I.OTURUM Tarih: 17.02.08 

II.DENEME III.DENEME IV.DENEME V.DENEME Vl.DENEME 

10:00-10.50 10:50-11:00 11 :00-11 :50 11 :50-12:00 12:00-12:50 12:50-13:00 13:00-13:50 13 :50: 14:00 14:00-14:50 14:50-15:00 

0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 0 

AltUll Islatma Oram 66,6 

II.OTURUM Tarih: 18.02.08 

II.DENEME III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME 

10:00-10.50 10:50-11:00 11 :00-11:50 11 :50-12:00 12:00-12:50 12:50-13:00 13:00-13:50 13:50:14:00 14:00-14:50 14:50-15:00 

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 0 

~lt1l11 Islatma Qram 66,6 

III.OTURUM Tarih: 19.02.08 

Il.DENEME III.DENEME IV.DENEME V.DENEME Vl.DENEME 

9:30-10:20 10:20-10:30 10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11:30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13 :20: 13 :30 13 :30-14:20 14:20-14:30 

0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram. 0 

Alt1l11 Isll)tma Oram 66,6 

IV.OTURUM Tarih: 

II.DENEME III.DENEME IV.DENEME V.DENEME Vl.DENEIyIE 

9:30-10:20 10:20-10:30 10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13 :20 13:20: 13:30 13:30-14:20 14:20-14:30 

Tuvalele <;:i~.Yap. Oram 

Altl111 Islatma Oram 

1.0 
..j::>. 



I.DENEME II.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 

Sevi 0 0 0 0 

I.DENEME II.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 

Sevi 0 0 0 0 

l.DENEME 11.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 

Sevi 0 0 0 0 

l.DENEME 11.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 

Sevi 

Ek 16.5. 

SEvi'NiN BASLAMA nuzEYi VERiLERi 

I.OTURUM Tarih: 17.02.08 

ITI.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:40-11 :30 II :30-11 :40 II :40-12:30 12:30-12:40 12:40-13:30 13:30: 13:40 13:40-14:30 14:30-14:40 

0 0 1 0 1 0 0 0 

Tuvalete Ci~ Yap. Oram 0 

Altm! Islatma Ora111 33,3 

II.OTURUM Tarih: 18.02.08 

IILDENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:40-11:30 11 :30-11:40 II :40-12:30 12:30-12:40 12:40-13:30 13:30:13:40 13 :40-14:30 14:30-14:40 

0 0 1 0 0 0 1 0 

Tuvalete Ci~ Yap. Ora111 0 

Altm! Islatma Ora111 33,3 

III.OTURUM Tarih: 19.02.08 

IILDENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:40-11 :30 11 :30-11 :40 11 :40-12:30 12:30-12:40 12:40-13:30 13 :30: 13 :40 13:40-14:30 14:30-14:40 

0 0 0 0 1 0 1 0 

Tuvalete Ci~ Yap. Oram 0 

,-------Altm! IslatmaOra111 33,3 

IV.OTURUM Tarih: 

IILDENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME 

10:40-11 :30 11 :30-11 :40 11:40-12:30 12:30-12:40 12:40-13:30 13:30:13:40 13:40-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete Ci~ Yap. Oram 

Altm! Islatma Ora111 
\0 
Vl 



I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 1 0 1 0 

I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 1 0 0 0 

I.DENEME I1.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 1 0 0 0 

I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 

EK 16.6. 

ERDEM'iN BA~LAMA DUZEYi VERiLERi 

I.OTURUM Tarih: 17.02.08 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:30-11 :20 11:20-11:30 11:30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20:13:30 13:30-14;20 14:20-14:30 

0 0 0 0 0 0 1 0 

Tuvalete Ci~ Yap. Oram 0 
Altllll Islatma Oram 50 

II.OTURUM Tarih: 18.02.08 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME Vl.DENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13 :20 13 :20: 13 :30 13:30-14:20 14:20-14:30 

0 0 1 0 0 0 1 0 

Tuvalete Ci~ Yap. Oralll 0 
Altllll Islatllla Oram 50 

III.OTURUM Tarih:19.02.08 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME Vl.DENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13 :20 13:20:13:30 13:30-14:20 14:20-14:30 

1 0 0 0 0 0 1 0 
Tuvalete Ci~ Yap. Oram 0 

AltlIll Islatllla Oram 50 
--- --

IV.OTURUM Tarih: 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:30-11:20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20:13:30 13 :30-14:20 14:20-14:30 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 

AltlIll Islatllla Oranl 

I 

I 

I 

\0 
0\ 
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EK 16.7. 

MEHMET'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Adl: Mehmet Tarih: 20.02.2008 
-Oturum: I i.,:ecekIer: Portakal ve KaylSl Suyu 

I.DENElVIE Oyuncaklar 
Peki~tire.,:: Cips <;ikolata I. I DUgIne Oyunu 

9:00-9:30 9:30-9:40 II. I K6pUk Oyunu 

p p 1 0 

ll.DENElVIE 
Peki~tire.,:: Cips <;ikolata 

9:40-10:10 10: 10-10:20 

p p P 1 

ill.DENEME 
Peki~tire.,:: Cips <;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p 1 P 1 

IV. DENElVIE 
Peki~tire.,:: Cips <;ikolata 

11:00-11:30 11:30-11:40 

p p 1 0 

V.DENEME 
Peki~tire.,:: Cips <;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

1 p P 0 

VI.DENEME 
Peki~tire.,:: Cips <;ikolata 

12:40-13:10 13:10-13:20 

p p P 1 

VIT. DENElVIE 
Peki~tire.,:: Cips <;ikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

1 p P 0 

VIII. DENElVIE 
Peki~tire.,:: Cips <;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 37,5 
p P 1 0 Altllli Islatma Oram 75 
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EK 16.7. 

MEHMET'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Adl: Mehmet Tarih: 21.02.2008 
Oturum: II il,!ecelder: Portakal ve KaYlsl Suyu 

I.DENEME Oyuncaldar 
Peki~tirel,!: Cips Cikolata I. I DiigIne Oyunu 

9:00-9:30 9:30-9:40 II. I Kopiilc Oyunu 

p p P 1 

II.DENEME 
Peki~tirel,!: Cips Cikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20 

p 1 P 0 

m.DENEME 
Peki~tirel,!: Cips Cikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p p P 1 

IV.DENEME 
Peki~tirel,!: Cips Cikolata 

11:00-11:30 11:30-11:40 

p p 1 0 

V.DENEME 
Peki~tirel,!: Cips Cikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tirel,!: Cips Cikolata 

12:40-13:10 13:10-13:20 

p p P 1 

VII.DENEME 
Peki~tirel,!: Cips Cikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

1 p P 0 

VIII. DENEME 
Peki~tirel,!: Cips Cikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 50 
1 P P 0 Altml Islatma Oram 37,5 
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EK16.7. 

MEHMET'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Ad.: Mehmet Tarih: 22.02.2008 

Oturum: ill i~ecekler: Portakal ve-KayISl Suyu 

- I.-DENEME Oyuncaklar 
Peki~tire~: Cips <;ikolata I. I DUgme Oyunu 

9:00-9:30 9:30-9:40 II. I Kopillc Oyunu 

p p P 1 

II.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

9:40-10:10 10: 10-10:20 

-p 1 P 1 

m.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p 1 P 1 

IV.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

11:00-11:30 11:30-11:40 

p 1 P 1 

V.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

1 p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

12:40-13: 10 13:10-13:20 

p p P 1 

VII.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

13 :20-13 :50 13:50-14:00 

p p P 1 

VIII. DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 87,5 
p P P 0 Altml Islatma Oram 50 
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EK 16.7. 

MEHMET'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Adl: Mehmet Tarih: 23.02.2008 

Oturum: IV i~ecelcler: Portakal ve KaYXSI Suyu 
I.DENEME Oyuncaldar 

Peki~tire~: Cips -<;::ikolata I. I DUgrne Oyunu 
9:00-9:30 9:30-9:40 II. I Ki:ipillc Oyunu 

-

p p- P 1 

II.DENEME 
Peki~tirel;: Cips <;::ikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20-

p p P 1 

ID.DENEME -

Peki~tire~: Cips <;::ikolata 
10:20-10:50 10:50-11:00 

p p P 1 

IV.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;::ikolata 

11 :00-11 :30 11:30-11:40 

p p 1 1 

V.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;::ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

1 p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;::ikolata 

12:40-13:10 13:10-13:20 

p p P 1 

VII.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;::ikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

p p P 1 

VID.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;::ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 100 
p P P 1 Altml Islatma Oram 25 



101 

EK 16.7. 

MEHMET'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Adl: Mehmet Tarih: 24.02.2008 

Oturum: V i~ecekIer: Portakalve Kaj'lSI Suyu 
I.DENKME Oyuncaklar 

Peki~tire~: Cips <;ikolata I. I Diigme Oyunu 
9:00-9:30 9:30-9:40 II. I KopUk Oyunu 

P P P 1 

II.DENEME 
Peki~tire~: Cips Cikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20 

p p P 1 

ill.DENEME 
Peki~tire~: Cips 

.-
<;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p p P 1 

IV.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

11:00-11:30 11 :30-11:40 

p 1 P 1 

V.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

12 :40-13: 10 13: 10-13 :20 

p p P 1 

VII.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

p p P 1 

Vill.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 100 
p P P 1 AltIDl Islatma Oram 12,5 
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EK16.7. 

MEHMET'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Adl: Mehmet Tarih: 25.02.2008 

Oturum: VI i~ecekIer: Portakal ve -KaylSl Suyu 
I.DENEME Oyuncaklar 

Peki~tire~: Cips <;ikolata I. I Diigrne Oyunu 
9:00-9:30 9:30-9:40 II. I Kaplik Oyunu 

p p P 1 

II.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20 

p p P 1 

ill.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11 :00 

p p P 1 

IV.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

11:00-11:30 11 :30-11:40 

p p P 1 

V.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

12:40-l3:10 l3: 1O-l3 :20 

1 p P 1 

VII.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

l3:20-l3:50 l3:50-14:00 

p p P 1 

Vill.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 100 
p P P 1 Altml Islatma Oram 12,5 



LDENEME II.DENEME 

9:00-9.50 9:50-10:00 10:00-10.50 10:50-11:00 

Mehmet 0 1 0 1 

I.DENEME II.DENEME 

9:00-9.50 9:50-10:00 10:00-10.50 10:50-11 :00 

Mehmet 0 1 0 1 

LDENEME ILDENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Mehmet 0 1 0 1 

I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Mehmet 

Ek 16.8. 

MEHMET'iN I.YOKLAMA VERiLERi 

I.OTURUM Tarih: 26.02.08 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME 

11 :00-11:50 11 :50-12:00 12:00-12:50 12:50-13:00 13:00-13:50 13:50: 14:00 14:00-14:50 14:50-15:00 

0 1 0 1 0 1 0 1 

Tuvalete Gi~ Yap. Oram 100 

Altll11 Islatma Oram 0 

II.OTURUM Tarih: 27.02.08 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME 

11 :00-11 :50 11 :50-12:00 12:00-12:50 12:50-13 :00 13:00-13:50 13:50:14:00 14:00-14:50 14:50-15:00 

0 1 0 1 0 1 0 1 

Tuvalete Gi~ Yap. Oram 100 

Altll11 Islatma OraIl1 0 

III.OTURUM Tarih: 28.02.08 

lII.DENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13 :20 13 :20: 13 :30 13 :30-14:20 14:20-14:30 
I 

0 1 0 1 0 1 0 1 

Tuvalete Gi~ Yap. Oram 100 

AlUm Islatma Oram 0 
----

IV.OTURUM Tarih: 

IIl.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 17:30-13:20 13 :20: 13 :30 13:30-14:20 14:20-14:30 

Tuvalete Gi~ Yap. Oram 

Altll11 Islatma, Oram 

. 

• 

! 

........ 
o 
U-l 



Ek 16.9. 

SEvi'NiN I. YOKLAMA VERiLERi 

I.OTURUM Tarih: 26.02.08 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 10:40-11 :30 11 :30-11 :40 11 :40-12:30 12:30-12:40 

Sevi 0 0 0 0 0 0 1 0 

II.OTURUM Tarih: 27.02.08 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IVDENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 10:40-11 :30 11 :30-11 :40 11 :40-12:30 12:30-12:40 

Sevi 0 0 0 0 0 0 0 0 

III.OTURUM Tarih: 28.02.08 

I.DENEME II.DENEME IlI.DENEME IV.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 10:40-11 :30 11 :30-11:40 11 :40-12:30 12:30-12:40 

Sevi 0 0 0 0 0 0 0 0 

N.OTURUM Tarih: 

I.DENEME II.DENEME IIl.DENEME IV.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 10:40-11 :30 11 :30-11 :40 11:40-12:30 12:30-12:40 

Sevi 

V.DENEME VI.DENEME 

12:40-13 :30 13 :30: 13 :40 13:40-14:30 14:30-14:40 

0 0 1 0 

Tuva1ete <;i~ Yap. Oral1l 0 , 

A1tJlll Islatll1a Oram 33,3 i 

V.DENEME VI.DENEME 

12:40-13 :30 13 :30: 13 :40 13:40-14:30 14:30-14:40 ! 

I 

1 0 1 0 

Tllvalete <;i~ Yap. Oral1l 0 

AltJlll Islatll1a Oral1l 33,3 

V.DENEME VI.DENEME 

12:40-13 :30 13 :30: 13 :40 13:40-14:30 14:30-14:40 

1 0 1 0 

Tuvalete <;i~ Yap. Oral1l 0 i 

AltJlll Islatll1a Oral1l 33,3 

, 
, 

V.DENEME VI.DENEME 

12:40-13 :30 13:30: 13:40 13:40-14:30 14:30-14:40 

Tllvalete <;i~ Yap. Orant 

AltJlll Islatll1a Oral1l 

>-' 
o 
..j:::.. 



I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-IO:20 10:20-10:30 

Erdem 1 0 0 0 

I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 1 0 0 0 

I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-IO:20 10:20-10:30 

Erdem 1 0 0 0 

I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 

EK 16.10. 

ERDEM'iN I. YOKLAMA VERiLERi 

I.OTURUM Tarih: 26.02.08 

IIl.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11:30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20: 13:30 13:30-14:20 14:20-14:30 

0 0 0 0 0 0 1 0 
, 

0 Tuvalete C;:i~ Yap. OraI1l 

AltlI1l Islatma Orall! 33,3 

II.OTURUM Tarih: 27.02.08 

IILDENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20:13:30 13 :30-14:20 14:20-14:30 

0 0 0 0 1 0 1 0 

Tuvalete C;:i~ Yap. Orall! 0 
AItllll Islatma Orall! 50 

III.OTURUM Tarih:28.02.08 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:30-II :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13 :20: 13 :30 13:30-14:20 14:20-14:30 

0 0 1 0 1 0 0 0 

Tuvalete C;:i~ Yap. Orall! 0 
AItllll Islatma Orall! 50 

IV.OTURUM Tarih: 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:30-11:20 11 :20-11:30 II :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20: 13:30 13:30-14:20 14:20-14:30 

Tuvalete C;:i~ Yap. Orall! 

Altllll Islatma Oranl , 

>-' 
o 
V1 



106 

EK 16.11. 

sEvi'NiN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Adl: Sevi Tarih: 29.02.2008 

Oturum: I il;ecekler: Su 
I.DENEME Oyuncaklar 

Peki~tirec;: Cips <;ikolata I. I Ses1i Kitaplar 
9:00-9:30 9:30-9:40 ll. I An Maya 

p p p 0 

ll.DENEME 
Peki~tirec;: Cips <;ikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20 

p p p 0 

ID.DENEME 
Peki~tirel;: Cips <;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p p p 0 

IV.DENEME 
Peki~tirec;: Cips <;ikolata 

11 :00-11 :30 11:30-11:40 

p p 1 0 

V.DENEME 
Peki~tirec;: Cips £;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p 1 P 0 

VI.DENEME 
Peki~tirec;: Cips £;ikolata 

12:40-13:10 13:10-13:20 

p p p 0 

Vll.DENEME 
Peki~tirec;: Cips <;ikolata 

13 :20-13 :50 13:50-14:00 

1 p P 1 

VID.DENEME 
Peki~tirec;: Cips <;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuva1ete C;i~ Yap. Oram 25 
p P P 1 A1tml Is1atma Oram 37,5 
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EK 16.11. 

sEvi'NiN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Ad.: Sevi Tarih: 01.03.2008 

Oturum: IT i~ecelder: Su 
I.DENEME Oyuncaldar 

Peki~tire~: Cips f;ikolata I. I Sesli Kitaplar 
9:00-9:30 9:30-9:40 IT. I An Maya 

p p p 0 

IT.DENEME 
Peki~tire~: Cips f;ikolata 

9:40-10:10 10: 1 0-1 0:20 

p p p 0 

ill.DENEME 
Peki~tire~: Cips f;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

1 p P 1 

IV.DENEME 
Peki~tire~: Cips f;ikolata 

11:00-11:30 11:30-11:40 

p p 1 0 

V.DENEME 
Peki~tire~: Cips f;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

1 p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tire~: Cips f;ikolata 

12:40-13:10 13:10-13:20 

1 p P 0 

Vll.DENEME 
Peki~tire~: Cips f;ikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

1 p P 1 

Vill.DENEME 
Peki~tire~: Cips f;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;::i~ Yap. Oram 37,5 
p P P 0 Altml Islatma Oram 62,5 



108 

EK 16.11. 

sEvi'NiN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Ad.: -Sevi Tarih: 02.03.2008 

Oturum: ill i~ecekler: Su 
I.DENEME Oyuncaklar 

Peki~tire~: Cips (:ikolata I. I Sesli Kitaplar 
9:00-9:30 9:30-9:40 ll. I An Maya 

p p p 0 

ll.DENEME 
Peki~tire~: Cips (:ikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20 

p 1 P 1 

ill.DENEME 
Peki~tire~: Cips (:ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p p p 0 

IV.DENEME 
Peki~tire~: Cips (:ikolata 

11:00-11:30 11:30-11:40 

1 p P 1 

V.DENEME 
Peki~tire~: Cips (:ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tire~: Cips (:ikolata 

12:40-13:10 13:10-13:20 

p p P 1 

Vll.DENEME 
Peki~tire~: Cips (:ikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

p p P 1 

vm.DENEME 
Peki~tire~: Cips (:ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 75 
p P P 1 Altml Islatma Oram 25 
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EK16.11. 

sEvi'NiN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Adl: Sevi Tarih: 03.03.2008 

Oturum: IV ii;ecekler: Su 
I.DENEME Oyuncaldar 

Peki~tirei;: Cips <;ikolata I. I Sesli Kitaplar 
9:00-9:30 9:30-9:40 II. I An Maya 

p p p 0 

II.DENEME 
Peki~tirei;: Cips <;ikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20 

p p P 1 

m.DEN-EME 
Peki~tirei;: Cips <;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p p P 1 

IV.DENEME 
Peki~tirei;: Cips <;ikolata 

11 :00-11 :30 11:30-11:40 

p p p 0 

V.DENEME 
Peki~tirei;: Cips <;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tirei;: Cips <;ikolata 

12:40-13:10 13:10-13:20 

p p P 1 

VII.DENEME 
Peki~tirei;: Cips <;ikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

p p P 1 

vrn.DENEME 
Peki~tirei;: Cips <;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <::i~ Yap. Oram 62,5 
p P 1 0 Altml Islatma Oram 12,5 



110 

EK 16.11. 

sEvi'NiN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Adl: Sevi Tarih: 04.03.2008 

Oturum: v i~ecelder: Su 
I.DENEME Oyuncaldar 

Peki~tire~: Cips Gikolata I. I Sesli Kitaplar 
9:00-9:30 9:30-9:40 II. I An Maya 

p p p 0 

II.DENEME 
Peki~tire~: Cips <:;ikolata 

9:40-10:10 10: 1 O~ 1 0:20 
-

p p P 1 

ill.DENEME 
Peki~tire~: Cips <:;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11 :00 

p p P 1 

IV.DENEME 
Peki~tire~: Cips <:;ikolata 

11:00-11:30 11:30-11:40 

p p P 1 

V.DENEME 
Peki~tire~: Cips <:;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p p 1 1 

VI.DENEME 
Peki~tire~: Cips <:;ikolata 

12:40-13:10 13: 10-13 :20 

p p P 1 

VII.DENEME 
Pe~tire~: Cips <:;ikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

p p P 1 

Vill.DENEME 
Peki~tire~: Cips <:;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 87,5 
p P P 1 Altml Islatma Oram 12,5 
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EK 16.11. 

SEvi'MN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Ad.: Sevi Tarih: 05.03.2008 

Oturum: VI i~ecekler: Su 
I.DENEME Oyuncaklar 

Peki~tire~: Cips (::ikolata I. I Sesli Kitaplar 
9:00-9:30 ~ ~9:30-9:40 II. I An Maya 

p p P 1 

II.DENEME 
Peki~tire~: Cips (::ikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20 

p p p 0 

ill.DENEME 
Peki~tire~: Cips (::ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p p P 1 

IV.DENEME 
Peki~tire~: Cips (::ikolata 

11:00-11:30 11:30-11:40 

p 1 P 1 

V.DENEME 
Peki~tire~: Cips (::ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tire~: Cips (::ikolata 

12:40-13:10 13:10-13:20 

p p P 1 

VII.DENEME 
Peki~tire~: Cips (::ikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

p p P 1 

Vill.DENEME 
Peki~tire~: Cips (:ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 87,5 
p P P 1 Altml Islatma Oram 12,5 



112 

EK 16.11. 

sEvi'NiN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Adl: Sevi Tarih: 06.03.2008 

Oturum: vn il;ecelder: Su 
I.DENEME Oyuncaldar 

Peki~tirel;: Cips <;ikolata I. I Sesli Kitaplar 
9:00-9:30 9:30-9:40 IT. I An Maya 

p p p 0 

II.DENEME 
Peki~tirel;: Cips <;ikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20 

p p P 1 

ill.DENEME 
Peki~tirel;: Cips <;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p p P 1 

IV.DENEME 
Peki~tirel;: Cips <;ikolata 

11 :00-11 :30 11:30-11:40 

1 p P 1 

V.DENEME 
Peki~tirel;: Cips <;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tirel;: Cips <;ikolata 

12:40-13:10 13:10-13:20 

p p P 1 

VII.DENEME 
Peki~tirel;: Cips <;ikolata 

13:20-13:50 13 :50-14:00 

p p P 1 

Vill.DENEME 
Peki~tirel;: Cips <;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;::i~ Yap. Oram 87,5 
p P P 1 Altllll Islatma Oram 12,5 



I.DENEME ILDENEME 

9:00-9.50 9:50-10:00 10:00-10.50 10:50-11:00 

Mehmet 0 1 0 1 

I.DENEME II.DENEME 

9:00-9.50 9:50-10:00 10:00-10.50 10:50-11 :00 

Mehmet 0 1 0 1 

I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Mehmet 0 1 0 1 

LDENEME Il.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Mehmet 

EK 16.12. 

MEHMET'iN II.YOKLAMA VERiLERi 

I.OTURUM Tarih: 07.03.08 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME 

11 :00-11 :50 11:50-12:00 12:00-12:50 12:50-13:00 13:00-13:50 13:50:14:00 14:00-14:50 14:50-15:00 

0 1 0 1 0 1 0 1 

Tuvalete Gi~ Yap. Oral1l 100 
Alttl1l Islatma Oral1l 0 

II.OTURUM Tarih: 08.03.08 

IILDENEME IV.DENEME V.DENEME Vl.DENEME 

11 :00-11 :50 11 :50-12:00 12:00-12:50 12:50-13 :00 13:00-13:50 13:50:14:00 14:00-14:50 14:50-15:00 

0 1 0 1 0 1 0 1 

Tuvalete Gi~ Yap. Oral1l 100 
AltInI Islatma Oral1l 0 

III.OTURUM Tarih: 09.03.08 

IIl.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11:30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20:q:30 13 :30-14:20 14:20-14:30 

0 1 0 1 0 1 0 1 

Tuvalete Gi~ Yap. Oral1l 100 
,_ Altll1l Islatma Oranl 0 

IV.OTURUM Tarih: 

IILDENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20:13:30 13:30-14:20 14:20-14:30 

Tuvalete Gi~ Yap. Oran! 

Altll1l Islatma Oral1l 

I 

, 

-

......... 

......... 
U-l 



Ek 16.13. 

SEvi'NiN II. YOKLAMA VERiLERi 

I.OTURUM Tarih: 07.03.08 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 10:40-11 :30 11 :30-11 :40 11:40-12:30 12:30-12:40 

Sevi 0 1 0 1 0 0 0 1 

II.OTURUM Tarih: 08.03.08 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IY.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 10:40-11 :30 11 :30-11 :40 11:40-12:30 12:30-12:40 

Sevi 0 1 0 1 0 1 0 1 

III.OTURUM Tarih: 09.03.08 

LDENEME II.DENEME TILDENEME IV.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 10:40-11 :30 11:30-11:40 11 :40-12:30 12:30-12:40 

Sevi 0 1 0 1 1 1 0 1 

IV.OTURUM Tarih: 

LDENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 10:40-11 :30 11 :30-11 :40 11:40-12:30 12:30-12:40 

Sevi 

V.DENEME VI.DENEME 

12:40-13:30 13 :30: 13 :40 13:40-14:30 14:30-14:40 

1 1 0 1 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 83,3 

AItInl Islatma Oram 16,6 

V.DENEME VLDENEME 

12:40-13:30 13 :30: 13 :40 13:40-14:30 14:30-14:40 

1 1 0 1 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 100 

AltInl Islatma Oram 16,6 

V.DENEME VLDENEME 

12:40-13:30 13 :30: 13 :40 13:40-14:30 14:30-14:40 

0 1 0 1 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 100 

~AJtll1l Islatma Oram 16,6 

V.DENEME VLDENEME 

12:40-13 :30 13:30: 13:40 13:40-14:30 14;30-14:40 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oral1l 

Altllll Islatma Oram 

I 

! 

>-" 
>-" 
..j::. 



LDENEME IJ.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 1 0 0 0 

J.DENEME ILDENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 1 0 0 0 

J.DENEME ILDENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 1 0 0 0 

LDENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 

EK 16.14. 

ERDEM'iN II. YOKLAMA VERiLERi 

I.OTURUM Tarih: 07.03.08 

III.DENEME IV.DENEME Y.DENEME VJ.DENEME 

10:30-11:20 11:20-11:30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13 :20: 13 :30 13:30-14:20 14:20-14:30 

0 0 1 0 0 0 1 0 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 0 

Altll1l Islatma Oram 50 

II.OTURUM Tarih: 08.03.08 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20:13:30 13:30-14:20 14:20-14:30 

1 0 0 0 1 0 0 0 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 0 

Alllm Islatma Oram 50 

III.OTURUM Tat'ih: 09.03.08 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 II :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13 :20: 13 :30 13 :30-14:20 14:20-14:30 

1 0 1 0 0 0 0 0 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 0 

Altll1l Islatma Oram 50 

IV.OTURUM Tarih: 

III.DENEME IY.DENEME VDENEME VLDENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11:30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20:13:30 13:30-14:20 14:20-i4:30 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 

Alllm Islatma Oram 

>--' 
>--' 
Ul 
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EK16.15. 

ERDEM'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Adl: Erdem Tarih: 10.03.2008 

Oturum: I i~ecekler: Gazozve Su 
I.DENEME Oyuncaklar 

Peki~tire~: Jelibon <;ikolata I. I Sesli Kitaplar 
9:00-9:30 9:30-9:40 ll. I Araba 

p p 1 0 

ll.DENEME 
Peki~tire~: Jelibon <;ikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20 

p p 1 0 

ID.DENEME 
Peki~tire~: Jelibon <;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p p P 1 

IV.DENEME 
Peki~tire~: Jelibon <;ikolata 

11:00-11:30 11:30-11:40 

p 1 P 1 

V.DENEME 
Peki~tire~: Jelibon <;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

1 p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tire~: Jelibon <;ikolata 

12:40-13: 10 13:10-13:20 

p p 1 0 

Vll.DENEME 
Peki~tire~: Cips <;ikolata 

13 :20-13 :50 13:50-14:00 

p p P 1 

VID.DENEME 
Peki~tire~: Jelibon <;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;::i~ Yap. Oram 50 
p 1 P 0 Altml Islatma Oram 75 
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EK16.15. 

ERDEM'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin AdI: Erdem Tarih: 11.03.2008 

Oturum: IT ic;ecekler: Gazozve Su 
I.DENEME Oyuncaldar 

Peki~tirec;: Jelibon <;ikolata I. I Sesli Kitaplar 
9:00-9:30 9:30-9:40 IT. I Araba 

p p P 1 

IT.DENEME 
Peki~tirec;: Jelibon <;ikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20 

p p P 1 

ID.DENEME 
Peki~tirec;: Jelibon <;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p p 1 0 

IV.DENEME 
Peki~tirec;: Jelibon <;ikolata 

11:00-11:30 11:30-11:40 

p p P 1 

V.DENEME 
Peki~tirec;: Jelibon <;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p 1 P 1 

Vl.DENEME 
Peki~tirec;: Jelibon <;ikolata 

12:40-13:10 13:10-13:20 

p p P 1 

Vll.DENEME 
Pe~tirec;: Cips <;ikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

p 1 P 0 

VID.DENEME 
Peki~tirec;: Jelibon <;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete ~i~ Yap. Oram 75 
p P P 1 Altml Islatma Oram 37,5 
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EK16.15. 

ERDEM'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Ad.: Erdem Tarih: 12.03.2008 

Oturum: ill i~ecekler: Gazozve Su 
- I.DENEME Oyuncaklar 

Peki~tire~: Jelibon C:;ikolata I. I Sesli Kitaplar 
9:00-9:30 9:30-9:40 ll. I Araba 

p p P 1 

ll.DENEME 
Peki~tire~: Jelibon C:;ikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20 

p p P 1 

ill.DENEME 
Peki~tire~: Jelibon C:;ikolata 

10:20c 10:50 10:50-11:00 

p p 1 1 

IV.DENEME 
Peki~tire~: Jelibon C:;ikolata 

11:00-11:30 11 :30-11 :40 

p 1 P 1 

V.DENEME 
Peki~tire~: Jelibon C:;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tire~: Jelibon C:;ikolata 

12:40-13:10 13:10-13:20 

p p P 1 

Vll.DENEME 
Peki~tire~: Cips C:;ikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

p p P 1 

VID.DENEME 
Peki~tire~: Jelibon C:;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete C;i~ Yap_ Oram 100 
p P P 1 Altml Islatma Oram 12,5 
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EK16.15. 

ERDEM'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Adl: Erdem Tarih: 13.03.2008 

Oturum: IV ilYecekler: Gazozve Su 
I.DENEME Oyuncaklar 

Peki~tirelY: Jelibon <;ikolata I. I Ses1i Kitap1ar 
9:00-9:30 9:30-9:40 II. I Araba 

p p P 1 

II.DENEME 
Peki~tirelY: Jelibon <;ikolata 

9:40-10:10 10:10-10:20 

p p P 1 

ill.DENEME 
Peki~tirelY: Jelibon <;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p p P 1 

IV.DENEME 
Peki~tirelY: Jelibon <;ikolata 

11:00-11:30 11 :30-11:40 

p p P 1 

V.DENEME 
Pe~tirelY: Jelibon <;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p p P 1 

VI.DENEME 
Peki~tirelY: Jelibon <;ikolata 

12:40-13:10 13:10-13:20 

p p 1 1 

VII.DENEME 
Pe~tirelY: Cips <;ikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

p p P 1 

Vill.DENEME 
Peki~tirelY: Jelibon <;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete Cil? Yap. Oram 100 
p P P 1 Altml Islatma Oram 12,5 
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EK16.15. 

ERDEM'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI VERiLERi 

Ogrencinin Adl: Erdem Tarih: 14.03.2008 

Oturllm: V i\!ecekler: Gazoz ve Sll 
I.DENEME Oyuncaklar 

Peki~tire\!: Jelibon <;ikolata I. 1 Sesli Kitaplar 
9:00-9:30 9:30-9:40 II. 1 Arab a 

p .p p 1 

II.DENEME 
Peki~tire\!: Jelibon <;ikolata 

9:40-10:10 1O:10-tO:20 

p p p 1 

ill.DENEME 
Peki~tire\!: Jelibon <;ikolata 

10:20-10:50 10:50-11:00 

p p p 1 

IV.DENEME 
Peki~tire\!: Jelibon <;ikolata 

11 :00-11 :30 11:30-11:40 

p 1 P 1 

V.DENEME 
Peki~tire\!: Jelibon <;ikolata 

12:00-12:30 12:30-12:40 

p p p 1 

VI.DENEME 
Peki~tire\!: Jelibon <;ikolata 

12:40-13: 10 13:10-13:20 

p p p 1 

VII.DENEME 
Peki~tire\!: Cips <;ikolata 

13:20-13:50 13:50-14:00 

p p p 1 

Vill.DENEME 
Peki~tire\!: Jelibon <;ikolata 

14:00-14:30 14:30-14:40 

Tllvalete <;i~ Yap. Oram 100 
p P P 1 Altml Islatma Oram 12,5 



EK 16.16. 

MEHMET'iN II.YOKLAMA VERiLERi 

I.OTURUM Tarih: 15.03.08 

LDENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME Y.DENEME VLDENEME 

9:00-9.50 9:50-10:00 10:00-10.50 10:50-11 :00 11 :00-11 :50 11 :50-12:00 12:00-12:50 12:50-13 :00 13 :00-13 :50 13:50:14:00 14:00-14:50 14:50-15 :00 

Mehmet 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 100 
AltJm Islatma Oral1J 0 

II.OTURUM Tarih: 16.03.08 

LDENEME ILDENEME III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME 

9:00-9.50 9:50-10:00 10:00-10.50 10:50-11 :00 11 :00-11 :50 11 :50-12:00 12:00-12:50 12:50-13:00 13:00-13:50 13:50:14:00 14:00-14:50 14:50-15:00 

Mehmet 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 100 
Altlnl Islatma Oram , 0 

III.OTURUM Tarih: 17.03.08 

LDENEME II.DENEME IILDENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13 :20: 13 :30 13:30-14)0 14:20-14:30 

Mehmet 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 

Tuvalete <;i~ Yap. Oral1J 100 
Altlnl Isl&tma Oram 0 

I 

IV.OTURUM Tarih: 

I.DENEME II.DENEME IILDENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME, 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11:30-12:20 12:20-12:30 12:30-13 :20 13 :20: 13 :30 13:30-14:20 14:20-14:30 

Mehmet 

Tuvalete <;i~ Yap. Oral1J ...... 
N 

Altlnl Islatma Oram 
...... 



Ek16.17. 

SEvi'NiN II. YOKLAMA VERiLERi 

I.OTURUM Tarih: 15.03.08 

l.DENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 10:40-11 :30 11 :30-11 :40 11:40-12:30 12:30-12:40 

Sevi 0 1 0 1 0 1 0 1 

II.OTURUM Tarih: 16.03.08 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 10:40-11 :30 11 :30-11 :40 11 :40-12:30 12:30-12:40 

Sevi 0 1 0 1 0 1 1 0 

III.OTURUM Tarih: 17.03.08 

I.DENEME II.DENEME IILDENEME IV.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40"10.30 10:30-10:40 10:40-11:30 11 :30-11 :40 11:40-12:30 12:30-12:40 

Sevi 0 1 0 1 0 1 0 1 

lV.OTURUM Tarih: 

I.DENEME II.DENEME I1I.DENEME IV.DENEME 

8:40-9.30 9:30-9::40 9:40-10.30 10:30-10:40 10:40-11 :30 11 :30-11 :40 11 :40-12:30 12:30-12:40 

Sevi 

V.DENEME VI.DENEME 

12:40-13:30 13:30: 13:40 13 :40-14:30 14:30-14:40 

1 0 0 1 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 83,3 

AltUll Islatma Oram 16,6 

V.DENEME VI.DENEME 

12:40-13:30 13:30:13:40 13:40-14:30 14:30-14:40 

0 1 0 1 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 83,3 
, 

16,6 AltInl Islatma Oram 

V.DENEME VI.DENEME 

12:40-13:30 13 :30: 13 :40 13:40-i4:30 14:30-)4:40 

1 0 0 1 

Tuvajete <;:i~ Yap. Oram 83,3 

Altlm Islatma Oram 16,6 

V.DENEME , VI.DENEME 

12:40-13:30 13 :30: 13 :40 13 :40-14:30 14:30-14:40 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 

AltInl Islatma Oram 

I 
I 

I 

>-' 
N 
N 



I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 0 1 0 1 

I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 0 1 0 1 

I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 0 1 0 1 

I.DENEME II.DENEME 

8:30-9:20 9:20-9:30 9:30-10:20 10:20-10:30 

Erdem 

EK 16.18. 

ERDEM'iN III. YOKLAMA VERiLERi 

I.OTURUM Tarih: 15.03.08 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:30-11:20 11:20-11:30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13:20:13:30 13:30-14:20 14:20-14:30 

0 1 0 1 0 1 0 1 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 100 
AltIm Islatma Oram 0_ 

II.OTURUM Tarih: 16.03.08 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VLDENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11:30-12:20 12:20-12:30 12:30-13 :20 13:20:13:30 13:30-14:20 14:20-14:30 

0 1 0 1 0 1 0 1 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 100 
AltIn! Islatma Oram 0 

III.OTURUM Tarih: 17.03.08 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEME 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13 :20: 13 :30 13:30-14:20 14:20-14:30 

0 1 0 1 0 1 0 1 

Tuvalete <;i~ Yap. Oram 100 
AltIn! Islatma O~al1l 0 

IV.OTURUM Tarih: 

III.DENEME IV.DENEME V.DENEME VI.DENEJ\1E 
, 

10:30-11 :20 11 :20-11 :30 11 :30-12:20 12:20-12:30 12:30-13:20 13 :20: 13 :30 13;30-14:20 14:20-14:30 

ITuvalete <;i~ Yap. Oram 

AltIn! Islatma Oram 

........ 
N 
w 



124 

EK 16.19. 

MEHMET'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI SONRASI EV UYGULAMASI 

VERiLERi 
I.OTURUM Tarih: 20.02.08 

LDENEME II.DENEME III.DENEME N.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21:00 21 :00-22:50- 22:50-23 :00 

I Mehmet 1 0 0 1 1 0 1 0 

TuvaJete C;:i~ Yap. Oram 25 

Altmt Islatma Oram 75 

II.OTURUM Tarih: 21.02.08 

LDENEME ILDENEME III.DENEME N.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21:00 21 :00-22:50 22:50-23:00 

I Mehmet 1 1 0 1 1 1 0 0 

Tuvalete C;:i~ Yap. Orant 75 

Altmt Islatma Orant 50 

III.OTURUM Tarih:22.02.08 

LDENEME II.DENEME III.DENEME N.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21:00 21 :00-22:50 22:50-23:00 

Mehmet 0 1 0 1 0 1 0 1 

TuvaJete C;:i~ Yap. Orant 100 

Alttm Islatma Orant 0 

IV.OTURUM Tarih: 23.02.08 

LDENEME Il.DENEME III.DENEME N.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21:00 21 :00-22:50 22:50-23:00 

I Mehmet 0 1 0 1 0 1 Uyuyor Uyuyor 

Tuvalete C;:i~ Yap. Orant 100 

Altmt Islatma Orant 0 

V.OTURUM Tarih: 24.02.08 

LDENEME ILDENEME III.DENEME N.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21 :00 21 :00-22:50 22:50-23:00 

I Mehmet 0 1 0 1 0 1 0 1 

TuvaJete C;:i~ Yap. Orant 100 

Altmt Islatma Orant 0 

VI.OTURUM Tarih: 25.02.08 

LDENEME ILDENEME III.DENEME N.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21:00 21 :00-22:50 22:50-23:00 

I Mehmet 0 1 0 1 0 1 0 0 

Tuvalete C;:i~ Yap. Orant 75 

Altmt Islatma Orant 0 
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EK 16.20. 

ERDEM'iN YOGUN UYGULAMA OTURUMLARI SONRASI EV UYGULAMASI 

VERiLERi 
I.OTURUM Tarih: 10.03.08 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21 :00 21:00-22:50 22:50-23:00 

I Erdem 1 0 0 1 1 0 0 1 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 50 

AltIn! Islatma Oram 50 

II.OTURUM Tarih: 11.03.08 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21:00 21:00-22:50 22:50-23:00 

I Erdem 1 1 1 1 1 1 0 0 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oram 100 

AltIn! Is1atma Oram 100 

III.OTURUM Tarih:12.03.08 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21 :00 21 :00-22:50 22:50-23 :00 

I Erdem 1 1 0 1 0 1 Uyuyor Uyuyor 

Tuva1ete <;:i~ Yap. Oram 100 

A1t!m Is1atma Oram 33,3 

IV.OTURUM Tarih: 13.03.08 

I.DENEME II.DENEME III.DENEME IV.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21 :00 21 :00-22:50 22:50-23:00 

I Erdem 1 1 0 1 0 1 Uyuyor Uyuyor 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oran! 100 

AltIn! Is1atma Oran! 33,3 

V.OTURUM Tarih: 14.03.08 

LDENEME ILDENEME III.DENEME IV.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21 :00 21 :00-22:50 22:50-23 :00 

I Erdem 1 1 0 1 0 1 Uyuyor Uyuyor 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oran! 100 

AltIn! Islatma Oram 33,3 

VI.OTURUM Tarih: 

I.DENEME II.DENEME ill.DENEME IV.DENEME 

15:00-16:50 16:50-17:00 17:00-18:50 18:50-19:00 19:00-20:50 20:50-21 :00 21 :00-22:50 22:50-23:00 

I Erdem 

Tuvalete <;:i~ Yap. Oran! 

AltIn! Is1atma Oram 



126 

KAYNAK<;A 

American Psychiatric Assocition. Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders. 4th. Ed., text revision. Washington DC: 2000. 

Alloy, L.B., Acocella, 1. ve Bootzin, R. R. Abnormal Psychology: Current 

Perspectives. 7th. International Editon. New York: McGarw-Hill Inc.: 1996 

"Ando, H. Training Autistic Children to Urinate in the Toilet Through Operant 

Conditioning Techniques. Journal of Autism and Childhood Schizophrenia 7, 

151-163, 1977." Cicero, F.R. ve Pfadt, A. "Investigation of a Reinforcement

Based Toilet Training Procedure for Children with Autism". Research in 

Developmental Disabilities 23, 319-331, 2002, s. 320'deki ahntl. 

Azrin, N.H. ve Foxx, R.M. "A Rapid Method of Toilet Training the Institutionalized 

Retarded". Journal of Applied Behavior Analysis, 2, 4: 89-99, 1971. 

Bettison, S. Toilet Training to Independence fort he Handicapped a Manual for 

Trainers. USA: Charles C Thomas Publisher, 1982. 

"Billingsley, F., White, O. R. ve Munson, R. Procedural Reliability: A Rationale and 

an Example, Behavioral Essesment, 2, 234, 1980." Tekin, E. ve KIrcaali-iftar, G. 

Ozel Egitimde Yanh~slZ Ogretim yontemleri. U9Uncii Basll11. Ankara: Nobel 

Yaym Dagltlm, 2006, s.67'deki almtl. 

Cavkaytar, A. "Zihin Engellilerin Egitim Ama9Iarl". Anadolu Universitesi Egitim 

Bilimleri Fakiiltesi Dergisi, Cilt: 10 S:1 115-121,2000. 

Cicero, F. R., & Pfadt, A. "Investigation Of A Reinforcementbased Toilet Training 

Procedure For Children With Autism". Research in Developmental Disabilities, 

23: 319-331,2002. 



127 

"Close, D.W., Sowers, J., Halpern, A. S. Ve Bourbeau, P.E. Programming for the 

Transition Living for Mildly Retarded Persons. In K. C. Lakin ve R. H. Bruininks 

(Eds.), Strategies for Achieving Community Integration of Developmentally 

Disabled Citizens (p.165) Baltimore, MD: Brookes,1985." Cavkaytar, A. "Zihin 

Engellilerin Egitim Amaylarl". Anadolu Universitesi Egitim Bilimleri Fakiiltesi 

Dergisi, 2000, s.118' deki almtI. 

Chung, K. "Modified Version of Azrin and Foxx's Rapid Toilet Training". Journal of 

Developmental and Physcial Disabilities, 19: 449-455,2007. 

Deniz, D. " Annelerin Tuvalet Egitimine Kar~l Bilgi ve Uygulamalan". YaymlanmaIm~ 

Yiiksek Lisans Tezi, Hacettepe Dniversitesi, Saghk Bilimleri EnstitUsli, 1997. 

"Fombonne, E. Epidemiological Finding On Autism And Related Developmental 

Disorders. Papers Presented At The First Workshop Of The National 

Research Council, Committee On Education Interventions For Children 

With Autism, December, 1999." Levy, S., Kim, A., ve Olive, M.L. " 

Interventions for Young Children with Autism: A synthesis of the Literature". 

Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 21-1: 55-62, s.55'deki 

ahntI. 

Hekim1er Yaym Birligi. Amerikan Psikiyatri Birligi: Psikiyatride Hastahklarm 

Tamlanmasl Ve SmdlandrrIlmasl EI Kitabl, Yeniden Gozden Gec;irilmi~ 

Dordiincii BaskI (DSM-IV-TR). Amerikan Psikiyatri Birligi, Washington DC, 

2000'den yeviren K6roglu E., Hekimler Yaym Birligi, Ankara, 2001. 

Kennedy, C. H. Single-Case Designs for Educational Research. New York Pearson 

Education, Inc., 2005. 

Keen, D., Brannigan, K. ve Cuskelly, M. "Toilet Training For Children With Autism: 

The Effects Of Video Modeling". Journal Of Developmental Disabilities, 19: 

291-303,2007. 



128 

Kucaali-iftar, G. Otistik Ozellik Gosteren ~ocuklara ileti~im Becerilerinin 

KazandmlmaSI. istanbul: YA-PA YaY1l1 Pazarlama San. ve Tic. A.S., 2003. 

Kucaali-iftar, Goniil. "PECS Seminer Notlarl". Anadolu Universitesi Engelliler Egitim 

ve Ara~tlfIDa Enstitiisu YaY1l11anmaml~ PECS Seminer Notlarl. Eski~ehir, 2006. 

Kucaali-iftar, G. ve Tekin, E. Tek Denekli Ara~tIrma yontemleri. Birinci Basnll. 

Ankara: Tiirk Psikologlar Demegi Yaymlan, 1997. 

LeBlanc, L.A., Carr, J.E., Crossett, S.E., Bennett C.M. ve Detweiler, D.D. "Intensive 

Outpatient Behavioral Treatment Of Primary Urinary incontinence Of Children 

With Autism". Focus On Autism And Other Developmental Disabilities, 

20:98-105,2005. 

Levy, S., Kim, A., ve Olive, M.L. "Interventions For Young Children With Autism: A 

Synthesis Of The Literature". Focus on Autism and Other Developmental 

Disabilities, 21-1: 55-62,2006. 

Luiselli, E. "A Case Study Evalution Of A Transfer-Of-Stimulus Control Toilet 

Training Procudure For A Child With Pervasive Developmental Disorder". Focus 

On Autism And Other Developmental Disabilities, 11-3: 158-163, 1996. 

McManus, M., Derby, K. M. ve McLaughlin, T.F. " An Evaluation of an In-School and 

Home Based Toilet Training Program for a Child with Fragile X Syndrome". 

International Journal of Special Education, 18-1: 73-79,2003. 

Ozcan, N. "Zihin Ozfulii <:;:ocuklara Tuvalet Becerisi Ogretimine Yonelik Aile Egitimi 

Progrmmmn Etkililigi". YaY1l1lanmaml~ Yuksek Lisans Tezi, Anadolu 

Universitesi, Egitim Bilimleri EnstitUsu, 2004. 



129 

"Pfadt, A., Cicero, F., Hopkins, E. ve Gerenser, J. Making Self Initiated Toilet 

Training Procedures Accessible to Students, Teachers and Parents in the New 

Millennium. Paper Presented at the Meeting of the Association for Behavior 

Analysis, Washington DC., May 2000." Cicero, F. R., & Pfadt, A. "Investigation 

Of A Reinforcementbased Toilet Training Procedure For'Children With Autism". 

Research in Developmental Disabilities, 23: 319-331, 2002, say. 321-322'deki 

almtl. 

Post, A. R. ve Kirkpatrick, M. A. "Toilet Training For A Young Boy With Pervasive 

Developmental Disorder". Behavioral Interventions, 19,45-50,2004. 

Ricciardi, J. N. ve Luiselli, "Behavioral Intervention to Eliminate Socially Mediated 

Urinary Incontinence in a Child with Autism". Child & Family Behavior 

Therapy, 25(4): 53-63,2003. 

Rubin, R. R. Ve Fisher, J. J. Your Prescholler. New York: Mcmillan Publishing Co. 

Inc., 1982. 

Snell, M. E. ve Brown, F. "Teaching Basic Self Care Skills" Instruction of Student 

with Severe Disabilities. Ed. Snell, M. E. Fourth Edition. New Jersey: Prentice 

Hall Inc., 2000. 

Snell, M. E. ve Brown, F. Instruction of Students with Severe Disabilities. Ed. Snell, 

M.E. Fifth Edition. New Jersey: Prentice Hall Inc., 2003. 

Snell, M. E. ve Farlow, 1. L. "Self Care Skills" Instruction of Students with Severe 

Disabilities. Ed. Snell, M. E. Fourth Edition. New York: Mcmillan Publishing 

Company, 1993. 

Tekin, E. ve KIrcaali-iftar, G. Ozel Egitimde Yanh~slZ Ogretim yontemleri. Birinci 

Baslm. Ankara: Nobel Yaym Dagltnll, 2001. 



130 

Tekin, E. ve KIrcaali-iftar, G. Ozel Egitimde Yanh~slZ Ogretim yontemleri. U<;iincii 

Baslm. Ankara: Nobel Yaym Dagltull, 2006. 

"u.s. Department of Education. To Assure the Free Appropriate Public Education 

of All Children with Disabilities: Twenty-Second Annual Report to Congress 

-on the implementation of the Individuals with Disabilities Act. Washington 

DC: Author, 2000. " Levy, S., Kim, A., ve Olive, M.L. " Interventions for Young 

Children with Autism: A synthesis of the Literature"~ Focus on Autism and 

Other Developmental Disabilities, 21-1: 55-62; 2006, s.55'deki ahntl. 

Varol, N. OZ Balum Becerilerinin Ogretimi. Ankara: K6k Yaymclhk, 2004. 

Williams, G., Oliver, J. M., Allard, A. ve Sears, L. " Autism and Associated Medical 

and Famillial Factors: A Case Control Study". Journal of Developmental and 

Physical Disabilities, 15: 335-349,2003. 




