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Pek c;ok tilkede yaygm olarak kulla111lan yogun davra111~sal egitim, otizm spektrum 

bozuklugu tanlh c;ocuklar lizerindeki etkileri bilimsel ara~tmna bulgularlyla destekle111ni~ 

bir uygulamadlr. Yapllan ara~tmnalann bulgularl, yogtl11 davra111~sal egitimin otizm 

spektrum bozuklugu tanlh pek c;ok c;ocukta c;ok onemli geli~meler sagladlgml; 

katIhmcllann zeka puanlannda alil~a, beceri alanlarmda geli~meye, otizm beliliilerinde 

azalmaya ve kayna~tHma ortamlarmda egitim alma olaslhgmda artl~a yol ac;tlgml 

gostenni~tir. Otistik <;ocuklar ic;in Davranl~sal Egitim Progranll (O<;iDEP) Tfukiye'de bu 

tiir egitim sunmak lizere geli~tirilen ilk programlardan biridir. Bu ara~tIrmada O<;iDEP ev 

uygulamasmm ylirutiilmesi slireci incelenmi~tir. 

Ara~tllma, program uygulama sfuecinin incelenmesi amaclyla yiirlitiilen, nicel veri 

top lama ve analiz tekniklerini de ic;eren bir nitel ara~tHmadH. Ara~tmna111n katlhmcIlan 

otizm spektrum bozuldugu ta111h iki c;ocuktur. Ara~tmnada toplanan veriler ara~tmna 

amac;lan ve sorular1111 ya111tlaYlcl bir ~ekilde kodlamalar yoluyla analiz edilmi~tir. 

Bulgular; (a) O<;iDEP ev uygulamasl111n planlama a~amasmda belirlenen genel 

ilkelerde degi~ildikler ya da uyarlamalar yapllarak yiirlitiilebildigini, (b) planlama 

a~amasmda katlhmcIlara ogretilmesi hedeflenen becerilerde degi~iklikler yaplldlgml, (c) 

uygulama boyunca c;e~itli davra111~ sorunlarl ve ogretimsel sorunlar ya~andlgml ve bu 

sorunlara yonelik uygun onlemler almarak yiirlitmenin slirdfulildugiinu, (d) uygulama 

sfuesince O<;iDEP ekip liyelerinin bilgi ve becerilerinde artl~lar oldugunu, (e) O<;iDEP ev 

uygulamasl katIhmcllarmda lizerinde yah~llan geli~im alanlannda ve diger alanlarda ye~itli 

geli~meler gortilduglinli, (f) ekip liyelerinin ve ailelerin O<;iDEP'in yocuklann geli~imine 
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onemli katlalarda bulunan, ancak, belirli unsurlara dikkat edilerek uyguianmasl uygun olan 

bir program oldugu yoniinde gorii~leri oldugunu gostenni~tir. 



ABSTRACT OF DOCTORAL DISSERTATION 

THE IMPLEMENTATION AND OUTCOMES OF AN INTENSIVE BEHAVIORAL 

HOME INTERVENTION PROGRAM (OCIDEP) FOR CHILDREN WITH ASD 

y e~im GOLEC;-ASLAN 

Special Education Maj or 

Anadolu University, Institute of Educational Sciences, June 2008 

Advisor: Prof. Dr. YlldlZ UZUNER 

Advisor: Prof. Dr. Goniil KIRCAALi-iFTAR 

v 

Intensive Behavioral Intervention (IBI) is utilized widely in many countries with 

children with ASD. Research on IBI provided scientific evidence on increasing intelligence 

scores, facilitating developmental skills, decreasing autistic symptoms, and increasing the 

probability of attending inclusive educational environments. Implementing IBI is a rather 

new development in Turkey. Intensive Behavioral Home Intervention Program called 

OCIDEP is one of the IBI-type programs. 

The purpose of the present study was to investigate the implementation process of 

the OCIDEP home program with two children with ASD. During the study both qualitative 

and quantitative data collection and analysis methods were systematically and reflectively 

utilized on a regular basis. Data were analyzed inductively during and after the data 

collection process. 

Major findings of the study were as follows: (a) some of the guideliness did not 

work or had to be modified, (b) some of the preset target skills had to be changed, (c) some 

behavioral and instructional problems arised during program implementation and they 

were solved by various methods, (d) team members made various progress, (e) both 

children showed progress in the developmental areas included in the program as well as 

not included in the program, (f) team members and parents were very impressed with the 

progress they observed at the children. Moreover, all stakeholders believed that several 

factors influence the quality of the progranl. 

This study is expected to provide implications regarding initiating and delivering 

IBI-type progranls by professionals, paraprofessionals, and parents in Turkey as well as 

contribute to the existing intemationalliterature in the field. 
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BOLUMl 

1.1. Otizm Spektrum Bozuklugu 

Otizm spektrum bozuklugu gerek Tlirkiye'de gerekse diger Ulkelerde son Yillarda 

lizerinde slkc;a dUrulan, pek c;ok ara~tlrmamn yaplldlgl ancak halen tam olarak 

anla~llammm~ bir yetersizliktir. Uluslm'arasl alanyazmda otizm spektrum bozuklugu 

(autism spectrum disorder) ya da yaygm geli~imsel bozukluk (pervasive developmental 

disorder) terimleri ile adlandmlan bu kategori kal1na~lk ve ileri dlizeyde bir yetersizliktir 

(Klrcaali-iftar, 2007), DSM-IV-TR otizm spektrum bozuklugunun; (a) sosyal etkile~imde 

sorunlarla, (b) s6zel ve s6zel olmayan ileti~imde sorunlarla, (c) smull ve yinelenen ilgi ve 

davram~larla kendini g6steren bir bozukluk oldugunu belilimektedir. Aynca, bu kategoriyi 

otizm/otistik bozukluk (autistic disorder), Asperger sendromu (Asperger disorder), Rett 

sendromu (Rett disorder), c;ocukluk dezentegratif bozuklugu (childhood disintegrative 

disorder) ile ba~l<a tlirlli adlmldmlamayml yaygm geli~imsel bozukluk (PDD-NOS: 

pervasive developmental disorder-not otherwise specified) olmak lizere be~ alt gruba 

aYlrmaktadlr (Ozonoffve Rogers, 2003), 

Otizm herhmlgi bir 6nlem almmadlgmda bireylerin ya~amlarml pek c;ok y6nden 

olumsuz etkileyen bir 6zfu haline gelmektedir. Bu 6nlemler temel olarak; c;e~itli geli~im 

almllarmda (sosyal, bili~sel, ileti~imsel, uyumsal vb,) beceri 6gretimini, ki~isel baglmslzhk 

ve sosyal sorumluluk kazandmnaYl, 6grenilen becerilerin genellenmesini saglmnaYl, 

davrmll~ sorunlarull en aza indinneyi amac;layan farkh yakla~l1nlara dayah egitimleri 

ic;ennektedir (Iovm111one, Dunlap, Huber ve Kincaid, 2003; Stephens, 2005), ilerleyen 

b6llimde otistik bireylerin egitimine y6nelik olm'ak bilgiler sunulmu~tur. Bu bilgiler 

verilirken; alanyazmda egitim, terapi ve uygulmna terimlerinin birbirleri yerine 

kullanllmasmdan dogan terim karma~asml 6nlemek ic;in, Tlirkiye'de daha fazla kabul 

g6rdligli dli~tinUlen "egitim" terimi kullamlml~tlr. 
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1.2. Otistik Bireylerin Egitimi 

Otistik bireylere yonelik yayglll olarak kullamlan egitim yakla~lmlan u<; geni~ 

kategoride incelemnektedir. Bunlar; (a) ili~ki-temelli yakla~lm (relationship-based 

approach), (b) <;oklu-uygulama yakla~llm (multiple approach/multi-treatment programs), 

(c) beceri-temelli yakla~llndlr (skill-based approach) (Dempsey ve Foreman, 2001; Heflin 

ve Simpson, 1998a; akt.:Heflin ve Alaimo, 2007). 

1.2.1. ili~ki Temelli Yakla~lm 

ili~ki temelli yakla~lmda yer alan yontemler otistik bireylere beceri ogretmek 

uzerine degil, otizmde tem~l eksiklik olarak gortilen ili~ki ve baglanma geli~imi uzerine 

odakhdll·. Bu alanlarda geli~im ger<;ekle~tiginde diger becerilerin de geli~ecegi ve otistik 

beliliilerin azalacagl savunulmaktadlr. Bu yakla~lm i<;inde en bilinen yontem Greenspan ve 

Wieder (1992a, 1998) tarafllldan geli~tirilmi~ olan ve "Floor Time" olarak da bilinen 

geli~imsel modeldir (DIR: Developmental, Individual-Difference, Relationship-Based 

Model) (Heflin ve Alaimo, 2007). Geli~imsel model; <;ocuk ve ebeveyn arasllldaki 

etkile~imlerin vurgulandlgl ve <;ocugun ilgilerinin temel alllldlgi oyun etkinliklerinden 

olu~an, bili~sel ve geli~imsel yakla~lmlara dayah bir egitim bi<;imidir. Bu model, geli~im 

alanlarll1da ya~anan sorunlann nedeni olarak gortilen duyusal, devinsel, dilsel, gorsel ve 

uzamsal yeterliklerdeki gU9ltikleri a~arak, <;ocuklan <;evreleriyle ama<;h ileti~im kurabilen, 

du~unebilen bireyler haline getirmeyi hedeflemektedir. Aynca, <;ocuk ve ebeveyn arasll1da 

olumlu etkile~im kurulabilmesi de temel hedeflerdendir. Bu ama<;lara ula~abilmek i<;in 

oncelikle <;ocugun gu<;li.ik ya~adlgl alanlar belirlenmektedir. Daha soma 90cuk ve ailenin 

bireysel farkhhklarl temelinde bireyselle~tirilmi~ bir program geli~tirilmektedir. Programll1 

uygulanmasl sfuecindeyse 20-30 dakikahk seanslarla gunde en az dOli saat, haftada 14-35 

saat yeti~kinin <;ocugun ilgilerine dayah doga9lama oyun oynamasl, en az iki saat yan

yapllandmlml~ beceri kazandmna etkinlikleri ve en az bir saat duyusal-devinsel oyun 

etkinlikleri onerilmektedir. Egitimlerde <;ocugun ilgi ve liderliginin izlemnesi, 90cugun 

istediklerini yapmasll1a izin verilmesi, ileti~im ve oyun i9in fusatlar yaratllmasl, bu 

flrsatlann ge~itlendirilmesi, cezaya yer verilmemesi ve ogretim yapllmamasl 

vurgulanmaktadlr. Egitimler gunun herhangi bir zamanll1da, herhangi bir ortamda 

sunulabilmektedir. Egitim, egitim videosunu izleyerek yeti~en ve ba~ka ozel bir nitelik 

ta~lmayan ogretmen, ebeveyn ya da diger ki~iler tarafll1dan verilebilmektedir (Corsello, 

2005; Greenspan ve Wieder, 1999, http://www.icdl.com/dirFloortime/researchiindex. 

shtml; Klrcaali-iftar, 2003): 
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Geli~imsel modelin ve~itli yarar ve sllmhhklan soz konusudur. Oyuna dayah ve 

tUm aileyi surece katan bir uygulama 01mas1 ve uygulamac11ann kolayca egitilebilmeleri, 

modelin gUvlu yanlandll". Ancak, bilimsel dayanaklan sl111r11 bir uygulamadu. Modelin 

etkililigine yonelik deneysel ara~t1rma bulunmamaktadll". Greenspan ve Wieder'in (1997) 

200 ki~ilik orneklem grubunda gervekle~tirmi~ 01duklar1 uzunlamasma bir ara~tuma 

modelin geli~imsel becerilerde mi1~ gibi bazl olumlu yararlarl olabilecegini gostermi~tir 

(Greenspml ve Wieder, 1999; http://www.icdl.com/dirFloortimelresearchlindex.shtml; 

Kucaali-iftar, 2005; akt.: Simpson ve dig., 2005). 

1.2.2. C;oldu Uygulama Y alda~lml 

C;oklu uygulama yakla~lmmda yer alan yontemler bireyin gereksinimleri 

dogrultusunda hazlrlanan progrmlliann ve farkh egitim yontemlerinin bile~kelerinin 

kullanlldlgl uygulamalarla yururulen yontemlerdir. Bu yakla~lll1a dayah en bilinen yontem 

TEACCH'dir (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 

Handicapped Children) (Dempsey ve Foreman, 2001). Eric Schopler tarafmdan Amerika 

Birle~ik Devletleri'ndeki (ABD) North Carolina Universitesi'nde 1972 yIlmda geli~tirilmi~ 

01311 TEACCH pro graml , ozel egitim slluflannda yaygm olarak kullan11makta olup 

ABD'nin Kuzey Karolayna Eyaleti'nin otistik vocuklara yonelik resmi ozel egitim 

progrmmdlr. TEACCH otizmin toplumdaki diger ki~ilerce anla~llmasm1 saglaym"ak bir 

"otizm kultfuu" yaratmaYl ve bu dogrultuda bir taklm vevresel duzenlemelerle, bu 

bireylerin ozelliklerini tmllmllen degi~tinnektense, farldlhklarlyla ya~amlan111 

surdurebilmelerine ve kabul edilebilmelerine olanak saglmnaYl savunan bir yakla~lmd1r. 

TEACCH davranl~sal ve bili~sel uygulmllalm"dan, ki~isel deneyimlerden, egitim 

ortmlllarmdaki genel degerlendinnelerden ve ili~ki temelli egitimlerden V1kan 

kavTan1lardan olu~an eklektik bir progrmndlr. Her ya~ grubundml otistik ozellik gosteren 

bireye yonelik olan ve haftada en az 25 saat egitim sunan programm hedefleri; (a) bireyin 

mumkun oldugunca bagulls1z ya~amasml saglayacak ve ev, okul, to plum hayatma en ust 

duzeyde uyum saglamasm1 kolayla~t1racak uyumsal, mesleksel, ileti~imsel, bo~ zmllml, 

sosyal ve geli~imsel becerilerin kazandmlmasl; (b) ebeveyn ve uzmmllm" arasmda yogun 

i~birligi geli~tirilerek, ebeveynlerin yardlmc1 egitmen olarak vocuklarma egitim 

vennelerinin saglanmasl; (c) ya~am boyu sfuecek toplumsal temelli hizmetlerin 

saglanmasl;. (d) davranl~ sorunlarmm olu~masmm onlenmesidir (Cumine, Leach ve 

Stevenson 2000; Kucaali-iftar, 2005; Simpson ve dig., 2005; Smith, 1993). 
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TEACCH programmda; ev, okul ya da yatIh kurumlarda gen;:ekle~tirilebilen 

uygulama surecinde bireylerin gUylii yanlan, ilgileri, gereksinimleri, ogremne stilleri ile 

Psiko-Egitsel Profil (Psycho Educational Profile-PEP) degerlendil111e aracmm sonuylarl ve 

ailenin gereksinimleri temelinde bireyselle~tirilmi~ egitim programlan hazlrlanmaktadlr. 

Temel ogretim teknigi, egitim ortammm yocuga uygun olarak duzenlenmesini i<;:eren 

yapllandmlml~ ogretimdir. y apllandmlml~ ogretim ise, bireyin yetersizliklerini diklmte 

alarak ve bireysel ozelliklerine hizmet edecek ~ekilde <;:evresel duzenlemeler yapllmasl ve 

<;:ocugun dikkatini dagltacak gorsel ve i~itsel uyaranlardan armdmhll1~ ogretim 

ortamlannda gorsel yizelgeler kullamlmaslyla saglanmaktadu (Corsello, 2005; Cumine ve 

dig., 2000; Gresham, Beebe-Frankenberger ve MacMillan, 1999; Kucaali-iftar, 2005; 

Schultheis, Boswell, Decker, 2000; Simpson ve dig., 2005) 

TEACCH programmm toplum temelli bir program olmasl ve bireyin tUm ya~am 

sure cine odakh olmasl gUylu yanlandu. Ancak 30 Ylldan fazla suredir uygulanmasma 

kar~m etkililigine yonelik yaplhll1~ bilimsel ara~tIrmalar yok azdu (Corsello, 2005). 

TEACCH programmm etkililigine ili~kin olarak Schopler, Mesibov ve Baker (1982) 

tarafmdan geryekle~tirilmi~ olan ara~tlrman111 bulgulan aile ve uygulamacllann TEACCH 

progrmll1m ba~anh bulduklanm gostenni~tir (Akt.: Smith, 1993). Panerai, Ferrante ve 

Zingale (2002) ise ara~tIrmalarmda TEACCH uygulanan deney grubu (n=8) ve 

kayna~t111na programl uygulmlan kontrol grubundaki (n=8) otizm tmllh yocuklm"m 

ylktllarml kar~lla~t1111l1~lardlr. Her iki grubun da ontest ve sontest olarak geli~imsel 

becerileri ve uyumsal davrmll~larl ol<;:iilmu~tUr. Bulgular, her iki grubun da onemli 

ilerlemeler gosterdigini; ancak, TEACCH grubundaki ilerlemelerin daha fazla oldugunu 

gostermi~tir. Bu ara~tmnmlm sonuylarl, gruplann sontest puanlarll11n km"~lla~tInlmaml~ 

olmasl nedeniyle, ikna edici degildir. 

Daha genel olarak TEACCH programmm temel ogretim teknigi olan 

yapllandmlml~ ogretimin etkililigine yonelik ise Ozonoff ve Cathcmi (1998) ile Pmlerai, 

Ferrante, Caputo ve Impellizzeri (1998) tarafmdan geryekle~tirilmi~ iki ara~tmna soz 

konusudur. Ev Oliammda yapllandmlml~ ogretimin yanl Slra okulda da egitim alan grupla 

sadece okulda egitim alan grubun kar~lla~tmldlgl birinci ara~tumanm bulgulanna gore, ev 

ve okul egitimi alan yocuklarda ye~itli geli~im alanlannda daha fazla geli~me gozlenmi~tir. 

ikinci ara~tllmada ise yapllandmhll1~ ogretim alan <;:ocuklm"m ye~itli beceri alanlarmda 

istatistiksel olarak anlamh geli~meler goriilmu~tur (Akt.: Simpson, 2005). 

Sonuy olarak TEACCH'in diger uygulamalara hyasla etkilerini gosteren kontrollu 

deneysel ara~tllma bulgusunun yeterli olmamasl, programm onemli bir smHhhgldlr. 
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1.2.3. Beceri Temelli Yakla~lm 

Beceri-temelli yakla~1l11 ise geli~imsel becerilerin sistematik ogretimine odakhdIr. 

Bu yakla~1l11a gore otistik bireylere oncelikle etkile~im, ileti~im ve etkinliklere katlhm iyin 

gerekli olan becerilerin kazandmlmasl gereklidir. Uygulanlah davram~ analizi (ABA: 

applied behavioral analysis) yaygll1 olarak kullanllan beceri temelli bir yontemdir (Heflin 

ve Alaimo, 2007). 

Uygulamah davral1l~ analizinin temelleri daVral1l~yl yakla~1l11a dayal1l11aktadlr. 

DaVral1l~yl yakla~lmda yer alan kuramlar gozlenebilir ve 5lyUlebilir davranl~lar ile yevresel 

uyaranlar arasll1daki ili~kileri aYlklamaktadlrlar. Bir ba~ka deyi~le, bu kuramlar pek yok 

daVranl~ll1 yevresel olaylara bagh ogrenilmi~ tepkiler oldugunu one surmektedir. 

DaVral1l~yl yakla~1l11 iyinde klasik ko~ullama, edimsel ko~ullama ve sosyal ogrenme 

kuramlan yer almaktadIr (Santrock, 2004; Schloss ve Smith, 1994; Tekin ve Klrcaali-iftar, 

2001; Woolfolk, 2005). 

Uygulamah davranl~ analizi, sosyal olarak onemli, gozlenebilir ve objektif olarak 

tammlanabilir insan davral1l~lanl1l anlamaya, degi~tirmeye ve geli~tinneye yonelik olarak 

edimsel ko~ullama ve sosyal ogrenme kuramlar1l1l11 ilkelerini sistematik olarak uygulamaYl 

i<;eren bilimsel bir disiplin olarak tal1lmlamnaktadlr (Baer, Wolf ve Risley, 1968; akt.: 

Cooper, Heron ve Heward, 1987; Santrock, 2004; Schloss ve Smith, 1994). Bir ba~ka 

deyi~le, uygulamah davral1l~ analizi davram~ ve daVranl~ll1 oncesi ve/veya sonrasll1daki 

yevresel olaylar arasl11daki i~levsel ili~kinin sistematik ve deneysel olarak ortaya 

konmasll1a; aynca, davral1l~ degi~ikliklerinin olu~masl iyin bu olaylann degi~tirilmesine 

yonelik ye~itli davral1l~sal ilkelerin kullal1llmaSldlr (Chance, 2006; Cooper ve dig., 1987). 

Egitsel ortamlar baglaml11da ele alll1dlgll1da ise uygulamah davral1l~ analizi, 

istendik davranl~larl arttmnada, istel1l11eyen davral1l~lan azaltmada ve yeni davral1l~lar 

kazandmnada kullal1llan bir sureytir. Bu surece dayah egitimlerin edimsel ko~ullama 

kuraml11a dayah bazl temel ozellikleri bulunmaktadlr. Bu ozellikler; (a) bireylerin 

geryekle~tirdikleri gozlenebilir ve olyulebilir davranl~lara odakh olmak, (b) i~levsel 

davral1l~ tal1lmlan yapmak, (c) davranl~ oncesi ve davral1l~ sonraSl olaylar ile davranl~ 

arasll1daki i~levsel ili~kileri ara~tmllak, (d) bu i~levsel ili~kileri i~levsel degerlendirme 

ve/veya i~levsel aIlaliz ile ortaya ylkarmak, (e) pro blem davranl~larll1 oncullerini ve 

sonUylarll1l etkin ~ekilde kullanmak, (f) davral1l~ degi~tirme amaCll1a yonelik olarak 

kullal1llacak davranl~ degi~tirme ilkelerini belirlemek, (g) bu ilkelerin kullal1llacagl 

uygulamalan bireyselle~tirilmek, (h) davranl~ degi~ikliklerinin genelleme ve kahclhgl iyin 
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sistematik ogretim1er yapmaktrr. Uygu1amah davram~ ana1izinde c;e~it1i davrall1~ 

degi~tirme i1ke1eri kulla1l11maktadll'. Bu i1ke1erin belli ba~h1an; peki~tinne, ceza, sOll1ne, 

aynmh peki~tirme ve ~eki1 vermedir (Anderson ve Romanczyk, 1999; Chance, 2006; 

Cooper ve dig" 1987; Santrock, 2004; Wo1ery, Bailey ve Sugai, 1988), 

Uzun Yillardir farkh ozellikteki birey1erin egitim1erinde yaygm olarak kullalll1an 

uygu1amah davralll~ analizinin c;e~itli gliC;lli yan1an bu1unmaktadlr. Bunlarm belli ba~hlarl 

~oyle srra1anabi1ir: (a) ogretmenler ve diger ki~iler taraf111dan goreceli olarak daha ko1ay 

ogrenilmesi; (b) sfueldi yapl1an degerlendi1111e1ere bagh olarak ogretimin etkililiginin ve 

verimliliginin mimasl; (c) bilimse1 dayanakh bir uygu1mna olmasl, (d) faridl ozellikteki 

birey1erle farkh 0limn1arda (ev, merkez, kayna~trrma ortmm vb.) fm'kh davranl~lara 

yonelik olarak kullanIlabilmesi; (e) c;ok c;e~itli becerilerin ogretiminde kullanllabi1mesi; (f) 

davram~ sorunlarma yone1ik olm'ak once1ikle olumlu tekniklerin yer aldlgl davrmll~ 

degi~tinne p1anlarm111 yapllmasl; (g) bireylerin bagllnslz ya~ama beceri1erini arttlnnak ic;in 

i~levse1 becerilerin ogretimine onem verilmesi (Anderson ve Romanczyk, 1999; 

Rosenwasser ve Axelrod, 2002; Schloss ve Smith, 1994), 

Uygu1amah davranl~ ana1izi ve temellerinin dayandlgl davranl~C;1 yak1a~llna yone1ik 

ba~hca e1e~tiri1er ise; veri top1ama ve ana1iz siirecinin c;ok zmnan a1masl, davrmll~111 

yapIlma 01aslhg1111 arttlrmak amacly1a davrmll~1 iz1eyen durumda Oliama ek1enen 

peki~tirec;lerin rii~vet ml1amma ge1mesi, ceza tekniklerinin kullanl1masl ve sadece davrmll~ 

somaS1 01ay1ara onem veri1mesi ~eidindedir. Ancak, sistematik veri top lama ve 

degerlendirme1er ogretimse1 kararlar a1mak ic;in sag1anl temeller sag1amaktadlr; aynca, bu 

sfuec;te zamml kaybllll onlemek ic;in c;e~itli yollar bu1urunaktadlr. ate yandan, yeni 

davram~lar111 kazandm1masl mlcak peki~tirec;ler uygun ~eki1de kullalll1dlgmda ve sistem1i 

olarak si1ik1e~tiri1diginde miimklin olmaktadlr. Bunun dl~mda, rli~vet hakedi1meyen ve 

uygun olmayan durum1arda veri1mektedir. Oysaki, uygu1amah davranl~ ana1izine dayah 

ogretim yontem1erinde hak edilmeyen ya da uygun olmayan dmunl1ar soz konusu degi1dir. 

Aynca, ceza tekniklerinden, en az kIslt1aYlci davram~ degi~timle tekIlik1eri etkili 

olmadlgmda "bireyin en etki1i egitimi alma haldCl" kavram1 dogrultusunda 

yarar1a1l11maktadlr. Bu Wr teknik1er kullanlldlgmda da, etik kmallar c;erc;evesinde bireye 

fiziksel, psikolojik ve sosya1 yon1erden hic;bir ~ekilde zarar veri1memesine dikkat 

edilmektedir. Tlim bunlarm yanlSlra, davranl~C;1 alanda artml bir ~eki1de davram~ oncesi 

uygu1ama1ara da giderek dalla faz1a onem veri1digi goriilmektedir (Cooper, Heron ve 

Heward, 2007; Tekin ve Klrcaa1i-iftar, 2001; Wo1ery ve dig., 1988). 
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Uygulamah davram~ analizi, yukanda belirtilen giiylii yanlannm yamsIra, 

uyguiamacilar ve aileler tarafmdan kolayca anla~llabilecek yahnllkta oimasl ve one 

siirdiigii davram~ degi~tirme ilkelerinin geyerliginin pek yok bilimsel ara~tmna bulgusuyla 

desteklenmi~ oimasl nedenleriyle, ogretim ve sagaltim Oliamlannda yaygm olarak 

kullamimaktadir (KIrcaali-tftar ve Tekin, 1997). 1960'11 Yillann ba~lannda davram~ 

analistleri tarafmdan otizm spektrum bozuklugu olan yocuklara yonelik egitimlerde 

uygulamah davram~ analizi ilkeleri yer almaya ba~lamI~tIL Giiniimiizde ise, uygulamah 

davram~ analizine dayah egitimlerin otistik yocuklar iizerindeki olumlu etkileri ara~tIrma 

sonuylanyla desteklemni~ buiunmaktadir (Anderson ve Romanczyk, 1999; Green, Brennan 

ve Fein, 2002). 

Otistik bireylerin egitimlerinde uygulamah davranI~ analizinin one siirdiigii 

d~vram~ degi~tinne ilkelerine dayah farkli ogretim yontemleri kullanIlmaktadiL Bunlarm 

belli ba~IIlan; aynk denemeli ogretim (DDT: discrete trial teaching), firsat ogretimi 

(incidental teaching), etkinlik c;izelgeleriyle ogretim (activity schedules) ve yanh~sIz 

ogretimdir (errorless teaching) (Corsello, 2005; Heflin ve Alaimo, 2007; Ryan, ve 

Hemmes, 2005; Leblanc, Ricciardi ve Luiselli, 2005). Bu yontemlerin farkh ya~ 

gruplannda, farkli uygulama yogunlugunda, farkh hedef davrmll~lara yonelik, farkli 

nitelikteki uygulamacllarla ve ye~itli bile~keler halinde kullanllmaslyla farkh davrmlI~sal 

uygulamalm" (davram~sal egitim pro graml an) olu~turulmu~tur. Bu davram~sal 

uygulamalarm en bilinenlerinden biri de yogun davranl~sal uyguiamadir (lBI-Intensive 

Behavioral Intervention) (Anderson ve Romanczyk, 1999; Corsello, 2005). 

Alanyazmda ozellilde otistik yocuklara yonelik yogun davranl~sal uygulamalarm; 

Lovaas, McEachin ve Smith (1970-1984) tarafmdml geli~tirilmi~ olml yogun davrml1~sal 

egitimler ~eklinde siirdiiriildiigii goriHmektedir (Sallows ve Graupner, 2005). Y o gun 

davram~sal egitim, yogun davram~sal mlalitik uygulama (Howard, Spm"kman, Cohen, 

Green ve Stmlislaw, 2005); erken yogun davram~sal tedavi (McEachin, Smith, ve Lovaas, 

1993) ve erken yogun davrmlI~sal uygulmna (Boyd ve Corley, 2001) gibi terimlerle de 

adlmldmlmaktadlr. Bu yah~mada "yo gun davram~sal egitim" terimi kullanllmaktadlr. 

1.3. Otistik (:ocuklara Yonelik Y ogun Davram~sal Egitim 

Y o gun davranl~sal egitim, uygulamah davranI~ analizi ilke ve yontemlerinin 

sistematik kullamllllyia otistik c;ocuklann rum geli~im alanlm"mdaki becerilerinde kahcl 

degi~iklikler ve geli~meler saglamak amaclyla geli~tirilmi~tir. Otizmin temel belirtilerini 

azaltmaya ya da gidermeye yonelik hazlrlanan yogun davranI~sal egitim progranllarl otistik 
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yocuklara ne ogretilmesi ve nasIl ogretilmesi gerektigini kapsamaktadlr. Y ogun davraru~sal 

egitim sunan programlann pek yogu Lovaas ve arkada~lanmn (UCLA-YAP; University of 

California, Los Angeles-Young Autism Project) kuC;Uk otistik c;ocuklara yonelik dOli yll 

smen c;ah~masma, uygulama kitaplanna ve ara~t1rmalanna dayanmaktadlr. Aynca, yogun 

davranl~sal egitim Lovaas Enstitusu'nde yaygm olarak slIDulmaktadlr. DolaYlslyla, slkhkla 

bu egitimin "Lovaas terapisi" olarak adlandmlmakta oldugu goriilmektedir (Butter, Mulick 

ve Metz, 2006; Jensen ve Sinclair, 2002). Ancak, Wisconsin Early Autism Project (WEAP) 

ve Princeton Child Developmental Institute (PCDI) tarafmdan da bu tUr programlar 

sunulmaktadlL Y ogun davralll~sal egitim veren programlarda; egitime ba~lama ya~l, egitim 

yogunlugu ve suresi, program hedefleri, ogretim stratejileri, aile katIlllmllln derece ve 

niteligi gibi ogelerde bazl farkhhldar olabilmesine kar~m, tUm yogun davralll~sal egitim 

programlarl Lovaas'm orijinal yah~masmdaki ~u ozellikleri ic;ermektedir (Corsello, 2005; 

Devlin ve Harber, 2004; Gresham ve dig., 1999; HalTis ve Delmolino, 2002; Howard ve 

dig., 2005; http://www.lovaas.com/approach-detailed.php; Jensen ve Sinclair, 2002; 

McEachin ve dig., 1993): 

a. Alanda yeti~mi~ egitmenler tarafmdan en az altl ay boyunca, haftanm be~-yedi 

gunu, gunde dort-altl saat olmak uzere haftada toplanl 30-40 saat aynk denemeli ogretim 

formatmda bire-bir ogretim yapIlmasl planlanmaktadu. Ote yandan, alanyazmdaki 

ara~tmnalann pek c;ogunda birebir egitimin iki Yill a~km surelerde oldugu gorlilmektedir 

(Lovaas, 2007, Weiss ve Delmolino, 2006). 

b. Bir ogretim oturumunun yok saYlda iki-be~ dakikahk aynk denemeli ogretim 

sunumu ile bu sunumlar arasmda bir-iki dakikalIk oyun aralanndan olu~masl; aynca, 

ogretim oturumlan arasmda yakla~lk 15 dakikalIk aralann olmasl saglarunaktadu. 

c. Yeni beceriler kazandmnak ic;in uygulamah davralll~ analizine dayah c;e~itli 

ogretim teknikleri kullamlmaktadlL Ozellikle egitimin ilk a~amalannda becerilerin edinimi 

ve aklclhgml saglamak iyin aynk denemeli ogretime yer verilmektedir. Aynk denemeli 

ogretim; davranl~ oncesi uyaran, davranl~ ve davralll~ sonrasl uyaranlardan olu~an 

denemelerin art arda gelmesiyle gerc;ekle~tirilen uygulanlalardlL Egitim ilerledikye 

genelleme ve kahcllIk saglamak iyin fusat ogretimi gibi farkh uygulamalara yer 

verilmektedir (Dib ve Sturmey, 2007; FelTaioli, Hughes ve Smith, 2005; Kucaali-iftar, 

2007; Sarokoffve Sturmey, 2004). 

d. C;ocugun gUylu yonleri ve yetersizlikleri temelinde tum beceri alanlanna yonelik 

hedefleri iyeren geni~ kapsamh ve bireyselle~tirilmi~ egitim programlarl hazlrlanmaktadlL 
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e. Egitim programmda temel olarak ilk iki Yll taklit, e~leme, simflama, ahcI dil, 

ifade edici ve soyut dil ile oyun becerilerine agll'hk verilmektedir. Uyiincii Yildan itibaren 

ise duygulan ifade etme, akademik egitim oncesi beceriler, gozleyerek ogreIID1eye yonelik 

hedefler egitim programma almmaktadll'. Aynca, ozellikle ilk YII problem davranl~lara 

yonelik uygulamalann geryekle~tirilmesi, ikinci Yildan itibaren de toplumsal Oliamlara ve 

okula kabhmm hedeflemnesi soz konusudur. 

f. Problem davram~lara yonelik olarak aynmh peki~tirme ve sonme gibi uyguiamall 

davranl~ analizine dayah davram~ degi~tirme ilkeleri kullamlmaktadIl'. 

g. Genel olarak, uygulamah davram~ analizine dayah egitimler ev-temelli ve 

kurumlokul-temelli modeller olarak siirdurtilmektedir. Ancak yogun davram~sal egitim 

sunan programlann pek yogu ev-temellidir. Ev-temelli yogun davranI~sal egitimlerde, 

egitimin ilk a~amalan yocugun dogal ogremne Oliami olan evde geryekle~tirilmekte; yogun 

davranl~sal egitimlerin esas amaCI olan yocugun normal geli~en akranlarl ile birlikte egitim 

almaS1l1I saglamak iyin ise a~amah olarak egitimlerin toplumsal ortamlarda ve okul 

Olian1larmda surdurtilmesi planlanmaktadll' (Eikeseth, Smith, Jahr ve Eldevik, 2002; 

Eldevik, Eikeseth, Jahr ve Smith, 2006; Harris ve Handleman, 2000). 

h. Egitim iyin egitmenler ve davram~ analizi uzmanlanndan olu~an ekipler 

kurulmaktadll'. Egitmenler dogrudan egitim sunan ki~ilerdir. Psikoloji ya da egitim 

alanlannda ogrenim goren universite ogrencileri veya lise mezunu ki~iler bu gorevi 

yapabilmektedir. Bu ki~ilere davranl~ analizi uzmanlan tarafmdan egitim verilmektedir. 

Ekipte yer alan davranI~ analizi uzmanlarlysa ilgili alanda en az lisans derecesine ve 

davranl~ analistligi sertifikasma sahip ki~ilerdir. Uzmanlar egitnlenlere on egitim venne, 

uygulama Oliammda egitmenlere danI~manhk sumna vb. sorumluluklara sahiptirler. 

Aynca, tum ekibin yah~malanm yonlendiren bir program koordinatOru bulum11aktadlr. 

Aileler de egitmen ya da gozlemci olarak ekipte rol alabilmektedirler (Bibby, Eikeseth, 

Martin, Mudford, ve Reeves, 2001, 2002; Birnbrauer ve Leach, 1993; Cohen, Amerine

Dickens ve Smith, 2006; Eikeseth ve dig., 2002; Eldevik ve dig., 2006; Klrcaali-iftar, 

2007; Stoelb, Yarnal, Miles, Takahashi, Farmer, ve McCathren, 2004). 

i. Diger yocuk ve yeti~kinleri gozleyerek ogrelID1e firsatlarl sagianmaktadir. 

Ornegin, yocugun egitim suresince karde~leriyle ya da akranlanyla oyun gruplannda yer 

almasl, ilerleyen a~amalarda ise kayna~tlrma ortamlarmda oimasl saglanarak, gozleyerek 

ogrenmeye olanak tammaktadir (http://www.lovaas.comlapproach-detailed.php ). 

k. Egitimin erken ya~larda, tercihen 4-5 ya~tan once, ba~lamasl amayianmaktadir. 

Orne gin, Lovaas Enstitusu ve Wisconsin Early Autism Project (WEAP) iki-sekiz ya~ araSI 
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yocuklan programlanna kabul etmektedir (http://www.lovaas.com/approach-detailed.php; 

http://www.wiautism.comJdefined.php). 

Izleyen bollimde, otistik yocuklar wm yogun davram:;;sal egitimle ilgili 

ara:;;tIrmalara yer verilmektedir. 

1.4. Otistik <;ocuklara Yonelik Y ogun Davram~sal Egitimle ilgili Ara~tlrmalar 

Y ogun davram:;;sal egitimle ilgili ara:;;tmnalar; betimsel ve bagmtlsal, geriye doniik 

degerlendirmeli/nedensel kar:;;lla:;;tlrmah (retrospective/causal-comperative) ve deneysel 

ara:;;tmnalar olarak iiy gruba aynlarak incelenmi:;;tir. 

1.4.1. Betimsel ve Bagmhsal Ara~hrmalar 

Pen-y, Cohen ve DeCarlo (1995) yiiriittiikleri vaka yah:;;maslllda otizm tamsl 

komnu:;; biri hz, digeri erkek iki karde:;;e Lovaas'm (1981) orijinal yah:;;masl temelinde 

sunulan davranl:;;sal egitimin etkilerini incelemi:;;lerdir. Egitim, hz yocuk 23 ve erkek 

yocuk 25 ayhkken ba:;;laml:;;tlr. Veriler, Vineland Uyumsal Davram:;; Olyegi, okul kaYltlan, 

ogretmen raporlarl ve uzman degerlendinneleriyle toplamm:;;tu. Onyedi ay somaki 

bulgular her iki yocugun da otizm tam olyiitlerini kar:;;llamadlgll1l ve normal geli:;;en 

akranlanl1ln devanl ettikleri smlflarda egitimlerini siirdiirdiiklerini gostenni:;;tir. 

Lynch (1998), yedi ya:;;mdaki otistik bir yocuga uygulanan yogun davram:;;sal 

egitimle ilgili bir vakayah:;;masl yiiriitmii:;;tiir. Egitim diizenli danl:;;manhk hizmeti alan 

mme ve egitmenler tarafmdan haftada 30 saatin iizerinde sunulmu:;;tur. Lovaas programl 

temelindeki egitimde aguhkh olarak taklit ve sozel beceriler yah:;;lhm:;;tlr; mlcak, okuma

yazma ve ozbakIm gibi almllara da yer verilmi:;;tir. Bir Yll somaki degerlendirme sonuylarl, 

ba:;;ta dil olmak iizere hedeflenen alanlarda olumlu geli:;;meleri ve kendini uyancl 

davrmll:;;larda azalmaYl gostermi:;;tir 

Weiss (1999), erken donemlerdeki ogre11l11e orm1l11ln somaki ogremne oranlarmda 

yordaYlcl bir unsur olabilecegi varsaYllnmdml hm'eketle geryekle:;;tirdigi yah:;;maslllda, 

yogun davram:;;sal egitim sonuylarlyla ilk Yillardaki ogrenme ormuan arasmdaki ili:;;kiyi 

ara:;;tmm:;;tu. Ara:;;tmnanlll katlhmcllarl haftada 40 saat ev-temelli yogun davrmll:;;sal egitim 

alan ve egitime ba:;;ladlklm'mda ortalama 41,5 ayhk olan 20 otistik yocuktur. Egitimin 

ba:;;langlcmda ve iki Yll soma otizm belirtilerinin yogunluguna ve uyumsal becerilere 

yonelik olyiimler yaplhm:;;tlr. Aynca, ilk becerilerin ve somaki karma:;;lk becerilerin 

edinimi, uygulmna veri kaYltlanndml degerlendirilmi:;;tir. Ara:;;tlmlanlll bulgularl, iki Yll 

somaki yogun davral1l:;;sal egitim sonuylarlyla ilk Yillardaki ogremne oranlm'111111 orta 
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duzeyde ili~kili oldugunu gostermi~tir. Ba~langwta hlZh ogrenenler hlZh edinim oranlan 

gostermeye devam etmi~ler, daha hlZh ogrenmi~ler ve uyumsal becerilerde daha bUyiik 

degi~iklikler gostermi~lerdir. Aynca, 20 yocugun yedisi desteksiz tam zamanll normal 

egitime, sekizi destekle tam zamanh normal egitime ba~larken; be~ yocuk ozel egitim 

almaya devam etmi~tir. Bu c;ah~ma, ilk Ylllardaki ogrenme oranlarmm yordaYlclhgma 

ili~kin bulgulann yam Sll·a yogun davram~sal egitimin otistik yocuklar uzerindeki etkisini 

destekleyen bulgular da sunmu~tur. 

Luiselli, Cmmon, Ellis, ve Sisson (2000), otistik c;ocuklara yonelik davrmll~sal 

egitimin sonuylarml etkileyebilecegi du~unmen egitime ba~lama ya~l ve egitim yogunlugu 

degi~ken1erini ara~tmm~lardll·. Ara~tlrma iyin ozel bir egitim kurumundan (The May 

Center-Massachusetts), Lovaas (1987) tarafmdan geli~tirilmi~ ev-temelli davrmll~sal egitim 

alml otizm ya da yaygm geli~imsel bozukluk tanlh yocuk evreninden 16 yocuk ymlSlz 

atamayla seyilmi~tir. Bu c;ocuklann sekizi uy ya~m altmda ve sekizi uy ya~m ustUnde 

egitim almaya ba~lmm~tlr. Ara~tllnlada haftahk egitim saati (yocuk ve ailelerinin her hafta 

aldlklan hizmet saati), egitimin ayhk toplam suresi ve egitimin toplam suresi dikkate 

almml~tlr. Aynca, egitim oncesi ve somas 1 0-36 ayhk yocuklar iyin uygulanml~ olan Early 

Lemlung Accomplisment Profile (ELAP; Glover ve dig., 1988) ve 36-72 aylIk yocuklar 

iyin uygulamm~ olan Lem11ing Accomplisment Profile (LAP; Sanford, ve Zelman, 1981) 

sonuylan aylSlndan kar~lla~tlfmalar yapllml~tlr. Bu m·aylar, alb geli~im almunda 

(ileti~imsel, bili~sel, ince devinsel, kaba devinsel, sosyal-duygusal ve ozbahm) becerileri 

degerlendirme amac;h kontrol listeleridir. Ara~tlfmanm bulgulan; uy ya~tan soma egitime 

kahlanlarm haftahk egitim saatinin anlmnh derecede dalm fazla oldugunu, Uy ya~m altmda 

ba~layanlm·da da egitimin ayhk toplmn sfuesinin ve egitimin toplmn suresinin daha fazla 

oldugunu gostemli~tir. Her iki grupta da alt! beceri alanmda anlamh degi~iklikler 

bulunmu~tur; mlcak, gruplar m·asmda bu degi~ikliklerin derecesi aylsmdan mllanlh fm·klllIk 

gormmemi~tir. ileti~im, bili~sel ve sosyal-duygusal alanlarda tum yocuklar iyin genel 

geli~imin yordaYlclsl olarak, egitimin ayhk toplmn sliresi bildirilmi~tir. 

Smith, Buch ve Gamby (2000), otizm ya da ba~ka tHrlu adlmldmlamayan yaygm 

ge1i~imsel bozukluk tamsl konmu~ ve egitimin ba~langlcmda ortalama 36 ayhk olan alt! 

yocukta aile-yonlendinneli yoglm davranl~sal egitimin ylktllarlm incelemi~lerdir. Lovaas 

McEachin ve Smith (1998) tarafmdan geli~tirilen progranl temelinde haftada Olialama 26 

saat sunulml egitim, aileler tarafmdan buhman egitmenler tarafmdan yiirlitmmli~tfu. 

Ara~tmna bulgularl, ilk be~ ay sfuesince bir yocuk dl~mda tum yocuklarm ahcl dil, sozel 

olmayan taldit ve sozel taklitte yeni beceriler kazandlklanm gostenni~tir. Aynca, iki 
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yocugun da ifade edici dil alamnda ge1i~me gosterdigi belirlenmi~tir. <;ocuklar be~-sekiz 

ya~lanndayken yapllan izleme yah~maSlllda; iki yocugun zeka, dil ve uyumsal beceri 

alanlannda onemli geli~meler go sterdigi gorUlmii~tiir. Aynca, ailelerin buldugu 

egitmenlerin, klinik tarafllldan belirlenen egitmenler kadar tutarh olmasa da, yogu zaman 

aynk deneme i~lemlerini dOgTU olarak uyguladlklarl belirlenmi~tir. Son olarak da, 

ara~tmna bulgulan, egitim siiresince ve somaslllda ebeveyn stres diizeyinin normal, 

ho~nutlugun ise yiiksek oldugunu gostenni~tir. 

Harris ve Handleman (2000), ara~tmnalannda yogun davra111~sal egitime katIlan 

yocuklann somaki egitsel yerle~tinnelerinde egitime giri~teki ya~ ve zeka pua111 

degi~kenlerinin roliinii incelemi~lerdir. Ara~tmnada 31-65 ayhkken haftada 35-45 saat 

merkez temelli y'ogun davra111~sal egitime katIlan 27 otistik yocugun 4-6 Yll somaki egitsel 

yerle~tinne durumlarl ara~tlfllml~tlr. Bulgular, programa giri~teki yiiksek zeka puanllllll ve 

daha kiiytik ya~ta programa ba~lamamn, normal egitim sllllflanna yerle~tirilmede 

belirleyici rolii oldugunu gostermi~tir. Dii~iik zeka puanlllm ve egitime giri~te daha biiyiik 

ya~ta olmanm ise, ozel egitim s1111fllla yerle~tirilmede belirleyiciligi belirtilmi~tir. Ancak, 

hi.iyi.ik ya~ta ve dii~iik zeka puanllla sahip yocuklarda da egitimin sonunda zeka puanlarlllda 

mil~ gozlenmi~tir . 

. Diger bir ara~tmlla; Bibby ve digerleri (2001, 2002) tarafllldml kLiyiik ya~taki otistik 

yocuklar iyin aile yon1endimleli davra111~sal egitimin sonuylarllli incelemek amacIyla 

geryekle~tirilmi~tir. <;ah~maya 25 farkh erken egitim danl~manllldan Lovaas'lll yogun 

davrml1~sal egitim modeline dayah olarak haftada 30-40 saatlik ev temelli davrmll~sal 

egitim hizmeti alan 66 otistik yocuk katIlnll~tlr. <;ah~mml111 ba~lmlg1clllda ve 12 ay soma 

zeka, dil ve uyumsal beceri ozelliklerine yonelik olyiimler yapllml~tIr. Aynca yOCuklarlll 

ya~l, egitim siiresi, egitim yogunlugu, odemeler, egitim personeli, ek egitimler ve okul 

yerle~tinneleriyle ilgili bilgiler; aile gorii~melerinden ogrenilmi~tir. Ara~tlrmmlln bulgularl 

12 ay sonunda zeka ya~l, uyumsal beceri ve dil becerilerinde ilerlemeler oldugunu 

gostenni~tir. Ancak, zeka olyiimlerindeki onemli ilerlemelere ragmen bu ilerlemenin 

geli~imsel yetersizlikleri azaltmak iyin yeterli olmadlgl belirtilmi~tir. Bulgular, 43 ayhktan 

kLiyiik ya~ta egitime ba~layanlm'lll ve ilk zeka olyiimlerinde daha yuksek puml alanlann 

zeka ya~larlllda daha fazla ilerlemeler oldugunu gostelmi~tir. 

Boyd ve Corley (2001), kiiyiik ya~taki otistik yocuklar iyin yogun davranl~sal 

egitimin etkilerine ili~kin bulgular sunmu~lardlr. Ara~tlnnada bir kurumdan ortalama 23 ay 

yogun davram~sal egitim alml otizm tml1h 19 yocukla, ba~lca tiirlii adlandmlamayan yaygm 

geli~imsel bozukluk tml1h iiy yocuk olmak iizere toplam 22 yocuk, Lovaas'm (1987) 
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iyile~me ol<;utlerine (normal zeka bolumu, normal sl11lfa desteksiz devam, normal geli~en 

akranlardan aylrt edilememe) gore otizmden kurtulmaYl ba~arlp ba~aramadlklan 

baglaml11da degerlendirilmi~lerdir. Ara~tmnada katIhmcllann zeka duzeyleri, okul ve 

klinik gozlemler yoluyla, <;ocuklann zihinsel yetersizligi olup olmadlgl temelinde 

geryekle~tirilen ol<;i.imlere gore belirlenmi~tir. Aynca; ilerleme raporlan, katlhmcllann 

degerlendimle slrasl11daki bireyselle~tirilmi~ egitim programlan ve okullardan all11an en 

son psikolojik degerlendirme raporlarl temelinde katIhmcllardaki geli~meler saptanml§tIr. 

Egitime yonelik ebeveyn goru~lerini belirlemek amaclyla da ebeveynlere anlcet 

uygulalllm~tlr. Ara~tlrmanl11 bulgulanna gore katlhmCllarl11 hi<;birinde Lovaas'l11 

6l<;utlerine gore iyile~me olmaml~tlr. Bulgular, yedi <;ocugun normal zeka pualllna ula~ml~ 

oldugunu ve bu <;ocuklarl11 u<;iiniin bire-bir destekle kayna~tll1na ortamlarl11da egitim 

aimaya ba~ladlklanm, dorduniin ise ozel egitim sl11lfianna yerle~tirildiklerini gostermi~tir. 

Onbe~ <;ocukta ise zihinsel yetersizlik ve tipik otizm tamsl devam etmi§tir. Ara~tumanl11 

diger bir bulgusu ise, ebeveynlerin egitim ve sonu<;lardan yiiksek oranda ho~nut 

oiduklarldir. 

Yogun davram~sal egitimle ilgili diger bir ara~tlrma, Green ve digerleri (2002) 

tarafl11dan ger<;ekle~tirilmi~ olan bir vaka <;ah~masldlr. Ara~tumanl11 katIlllnclSl olan otizm 

i<;in yuksek risk ta~lyan bir kIz bebek, bir ya~ iki ayhkken uygulamah davram~ analizi 

egitimine ahlllm~ ve dort ya~ be§ ayhk olana dek egitim si.irmu~ti.ir. Program modeli ve 

siireci otistik <;ocuklar i<;in yogun uygulamah davral1l~ analizi alanyazl11l11dan saglanml~tlr 

(omegin, Lovaas, 1987). Aynca, erken <;ocukluk geli~imi alanyazll1l, <;ok ku<;uk ya~taki 

otistik <;ocuklarla yiirutiilen ara~tumalar ve ara~tmnacllann kendi klinik deneyimlerinden 

<;e~itli uyarlanlalar yaplhm~tlr. Program i<;in hedef beceriler ise; ara~tmna alanyazl11l11dan, 

otistik <;ocuklar i<;in YOglUl uygulamah davral1l~ analizi uzerine yaYllnlamm~ program 

kIlavuzlarl11dan (omegin; Lovaas ve dig., 1981), <;ocuk geli~imi kaynaklarl11dan ve 

katIlllnclya ili~kin yapllan degerlendirmelerden se<;ilmi~tir. Ara~tmna verileri; bili~sel, 

iIeti~imsel ve uyumsal becerilere yonelik standari testIer ve dogrudan gozlemlerle 

toplanml~tIr. Ara~tIrma bulgularl11a gore, katIhmcl tum geli~im alanlarl11da ya~l duzeyinde 

ya da ya~l11l11 uzerinde i~levde bulunur duruma gelmi~tir. Aynca, dorduncu Ylll11 sonunda 

normal bir devlet okullU1Un anaokuluna herharlgi bir ozel egitim destegi almakslZl11 devam 

etmeye ba~laml~tlr. 

Yarnamoto ve Nakano (2002) tarafl11dan gerc;ekle~tirilmi~ olan diger bir c;ah~mada, 

Lovaas'l11 orjinal <;ah~masl temelinde sunulan yogun davral1l~sal egitimin etkileri 

incelenmi§tir. Birinci vaka <;ah~masl11da, u<; Yll dOli ayhk otistik bir kIz <;ocuguna bir lisans 
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tistli ogrenci ve iki lisans ogrencisi tarafmdan, iki Y1l sekiz ay boyunca haftada 10 saat 

sunulan yogun davram~sal egitim ve ebeveyn egitimi sonuylan incelenmi~tir. Egitimin 

uzun donemli etkileri; zeka, uyumsal beceri ve dil testleri uygulanarak ve okul 

yerle~tinnesine bakIlarak belirlenmi~tir. K1sa donemli etkiler ise, Erken Ogrenme Olyme 

Arac1 (Early Learning Measmement) kullamlarak saptaIml1~tHo Bulgular, zeka PUaIl1 ve dil 

puanlannda uzun donemli anlaInh geli~meleri gostermi~tir. Aynca, kat1hmcmm bireysel 

egitimin tiytincti Y1lmdan soma destekle nonnal sm1fa yerle~tirildigi de bildirilmi~tir. ikinci 

vakada haftada 20-25 saatlik davran1~sal egitim ile kayna~t1l1namn desteklenmesi ve 

ogrenci-terapist egitimleri incelenmi~tir. Ara~tHma kapSaIlllnda iki Y1l iki ayhk yaygm 

geli~imsel bozukluk ta111s1 olan bir erkek yocuga, evde ogrenci egitmenler tarafmdaIl yogun 

davra111~sal egitim sunulmu~tmo Aynca, katlhmcmm beden egitimi sl111fma kat1llllll 

saglaI1ll11~t1r. Egitimin sonuylar1 birinci vaka iyin kullan1lan testlerle olytilmii~tlir. Bulgular 

zeka, uyumsal beceriler ve dil puanlaI°mda btiytik art1~lar olduglUlU gostermi~tir. 

Hasting ve Symes (2002), yogun daVraIll~Sal egitim sonuylarm1 yordayabilecegi 

dti~tintilen bir degi~ken olarak yocuklara egitim sunan egitmenlerin bu role ili~kin oz

yeterlilderi hakk1l1daki gorli~lerini incelemi~lerdir. Bu baglamda ara~tlrmac1lar kendi 

yocuklan111n egitmeni olarak yah~an 85 aImenin kendi egitmenlik yeterliklerine ili~kin 

algIlamalan ile program ekibinden SunUlaIl destek ve otizm belirtilerinin yogunlugu 

arasmdaki ili~kiyi ara~tlnn1~lardHo Ara~t1l1naIlm bulgulan, yocukta otizm beli1iilerinin 

yo gun olmasmm, yogun davra111~sal egitim ekibi tarafmdaIl aImeye saglanaIl destegin az 

olmasmm ve aImenin stres dlizeyininytiksek olmasmm aImenin egitmen roltinde kendisini 

yeterli bulmamasmda yordaY1c1 rolti olabilecegini gostermi~tir. 

Devlin ve Harber (2004), ebeveyn ve okul yah~anlarnlln i~birligi yaparak evde ve 

okulda ytirlitltikleri davra111~sal egitimin etkilerini degerlendirmi~lerdir. Ara~t1rmaIlm 

katIhmc1s1 be~ ya~mda otistik bir erkek yocuktur. <::ocuga ailesi, ozel egitim ogretmeni, 

kaynak ogretmen, dil/konu~ma terapisti tarafmdan haftada toplam 20-24 saat daVraIll~Sal 

egitim verilmi~tir. Bu lci~ilere uygulamah davra111~ aIlalizi uzmam tarafmdaIl dlizenli 

dam~manhk hizmeti de saglannll~t1r. Ekip tarafmdan haz1rlanan programda diklcat, taklit, 

dil, akademik -oncesi ve ozbakIm beceri alaIllaI°mdan hedefler yer ahlll~t1r. Egitim oncesi 

ve 28 haftahk uygulama somasmda geryekle~tirilen degerlendirmelerin sonuylar1, 

programda yer alan ttim beceri alaIuarmda anlamh ilerlemeler oldugunu gostermi~tir. 

Stoelb ve digerleri (2004), yogun davram~sal egitim alan otistik yocuklarda egitim 

sonuylarmm yordaY1clSl olabilecek degi~kenleri ara~tInn1~lardHo Ara~t1l1nanm kat1lnnc1lar1 

ev, okul ya da gtinliik baklln Oliamlarmda, yo gun daVraIll~Sal egitimle i1i~kili bas1h 
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programlar temelinde en az bir Yll yogun davram~sal egitime katlh11l~ olan 19 otistik 

<;ocuktur. Ara~tmnada <;ocuklann tlbbi ge<;mi~lerinin, demografik bilgilerinin, i~levde 

bulunma dtizeylerinin, ailelerinin ve aldlklan egitime ili~kin verilerin incelemnesi 

sonucunda belirlenen 15 degi~ken degerlendirilmi~tir. Bulgular, egitim sOllU<;larma gore en 

fazla ilerleme gosteren <;ocuklann, egitim oncesinde dil becerileri ile normal fiziksel 

gorLinfune sahip olan ve kti<;tik ya~ta egitime ba~layan <;ocuklar oldugunu gostermi~tir. 

Butter ve digerleri (2006), dOli-sekiz ya~larmda yogun davranl~sal egitim alan 

otizm spektrum bozuklugu ve zihinsel yetersizlik tal1lh sekiz <;OCUglID vaka 

betimlemelerini sumnu~lardlr. En az iki Yllhk egitim somaSl degerlendirme zamanmda 

<;e~it1i ozel egitim destekleriyle normal egitim Oliamlanna devam eden <;ocuklann otizm 

spektrum bozuklugu ve zihinsel yetersizlik tanllarl i<;in soz konusu olan davral1l~ 

ol<;titlerini kar~Ilamadlklan belirlenmi~tir. Aynca; zeka, uyumsal davranl~lar ve akademik 

ba~an puanlarmda da artl~lar soz konusudur. incelenen vakalar otizm spektrum 

bozuklugunda ogremne iyile~mesinin (leaming recovery) mtimktin olabilecegini ve bunun 

yogun davranl~sal egitimle ili~kili olabilecegini gosteren diger ara~tuma bulgulanl1l 

desteklemektedir. 

Weiss ve Delmolino (2006) ise, Rutgers Otizm Programl dogrultusunda yogun ev

temelli davram~sal egitim alan 20 otistik <;ocugun ilk ogrenme oranlannm doli yll somaki 

sOllU<;larla ili~kisini incelemi~lerdir. Katlhmcllar ilk iki Yll evde, somaki iki Yll okul ve 

evde olmak tizere toplam doli Yll egitim alml~lardlr. Egitim oncesinde ve somasmda 

katlhmcllann uyun1sal becerileri ve otizm beliliileri degerlendirilmi~tir. Aynca, 

katllllncilarm doli Yll somaki okul yerle~tirmeleri belirlenmi~tir. Bulgular, becerilerin ilk 

edinim oranlanl1ln okul yerle~tirmeleri, otizm beliliilerinin yogunlugu ve uyumsal 

becerilerle onemli derecede ili~kili oldugunu gostenni~tir. Bir ba~ka deyi~le, ilk beceri 

edinimleri hlZh olan <;ocuklann uyumsal becerilerinde onemli kazal1lmlar, otistik 

beliliilerinin ~iddetinde ise azalmalar belirlenmi~tir. 

Symes, Remington, Brown ve Hasting (2006), erken yogun davranl~sal egitimin 

sonu<;lanl1l etkileyebilecegi varsaYllan egitmen performansmm niteligiyle ili~kili bir 

ara~tlrma ger<;ekle~tinni~lerdir. Ara~tllmanm amaCl, kti<;tik ya~taki otistik <;ocuklara aynk 

denemelerle ogretim stireciyle yogun davral1l~sal egitim sunmada egitmenlerin 

yeterliklerini arttudlgl ya da azalttlgl dti~tintilen etmenleri (egitmen, <;ocuk, uygulama 

ozellikleri vb.) ara~tumaktu. Bu ama<; dogrultusunda, otistik <;ocuklara aynk denemeli 

ogretim formatlyla ev temelli erken egitim sunan 90 egitmenle yan-yapllandlT1h11l~ 

gorti~meler ger<;ekle~tirilmi~tir. Nitel ara~tuma yontemiyle ger<;ekle~tirilen ara~tlm1al1ln 
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bulgulan; egitmen ve yocuk 6zellikleri, egitmenlere verilen ilk egitim, devam eden 

dam~manhk ve kullamlan egitim tekniklerini iyeren ye~itli etmenlerin 'aynk deneme 

sunumunu etkiledigini gostermi~tir. Aynca egitmenlerin, sevimli ve uyumlu yocuklann 

egitimin etkililigini artlrdlgl yonUnde gorii~leri olmu~tur. Egitmenler, uygulamah davram~ 

analizi birikiminin etkili uygulamada onemli oldugunu belirtmi~lerdir. Ote yandan, 

yocugun yava~ ilerlemesinin, problem davranl~lann, karma~lk egitim i~lemlerinin, egitim 

slrasmda gozleniyor olmanm ise egitimin etkililigini azalttlgml dii~iindiikleri Oliaya 

konmu~tur. 

Yukanda sualanan ara~tlrmalar, yogun davranl~sal egitimin egitim siirecine ve 

etkilerine ili~kin ;onemli bilgiler saglamalda birlikte, deney ya da kontrol gruplarmm 

olmamasl nedeniyle neden-sonuy ili~kisine yonelik bir kestirimde bulunmada ya da neden

sonuy ili~kisi kunnada yetersizdir. Aynca, bu grupta incelenen ara~tlrmalann; (a) 

kullalllian olyme araylannm geyerlik ve giivenirlilderine ili~kin sorunlar olmasl (Butter ve 

dig., 2006; Weiss, 1999), (b) uygulama gUvenirligi yapIlmamasl (Boyd ve Corley, 2001); 

(c) ilk be~ aydan SOlITa devam eden egitim halckmda yeterli bilgi verilmemesi (Smith ve 

dig., 2000); (d) yocuk ve aile ozelliklerine ili~kin bilgilerin toplanmaml~ olmasl (Weiss ve 

Delmolino, 2006; Weiss, 1999), (e) sosyal, davram~sal ve bili~sel ylktIlara yonelik yoklu 

degerlendirmelerin yapIlmamasl (Han"is ve dig., 1991; Luiselli ve dig., 2000), (f) zeka 

pualll verisinin olmamasl (Weiss ve Delmolino, 2006; Weiss, 1999) gibi slmrhhklarl da 

soz konusudur. Ara~tmnacllar somaki ara~tmnalarda bu slmrhhklarm goz oniine 

almmaSllll onermi~lerdir. 

izleyen iiy boliimde lse, geriye doniik degerlendinneli ara~tumalar ve deneysel 

ara~tmnalarla ilgili bilgiler sunulmalctadu. 

1.4.2. Geriye Doniik Degerlendlrmeli Ara~tlrmalar 

Smith, Eikeseth, Klevstrand ve Lovaas, (1997) ileri derecede zihin yetersizligi olan 

otizm talllh okul 6ncesi donem yocuklarda yogun davram~sal egitimin etkilerini geriye 

doniik olarak incelemi~lerdir. Uygulamacllann uygunlugu temelinde alacaldarl egitim 

tiiriine km"ar verilmi~ olan katIhmcllar, yogun davranl~sal egitim alml~ olan uygulama 

grubu (n=l1) ve dalm az yogun ~gitim ahm~ olml kontrol grubu (n=lO) olarak iki gruba 

aynlml~tIr. Olu~turulan bu gruplar ya~, zeka b61iimii, dil becerileri, problem 9avram~lar, 

duyusal eksiklikler, yeti~kinleri reddetme degi~kenleri bakImmdan e~lenmi~lerdir. Egitim 

oncesinde gruplar arasmda bu degi~kenler bakImmdan istatistiksel olarak anlamh bir fark 

bulumnadlgl saptm11111~tIr. Katlhmcllarm zeka, dil, i~levde bulunma diizeyleri; kaYlt1m"dal<:i 
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bilgilere dayah .olarak kar~Ila~tmlml~tlr. Her iki gruptaki her bir yocuga Lovaas ve 

digerlerinin (1980) egitim el kitabl temelinde egitim verilmi~tir. Ancak, uygulama grubuna 

bu egitim en az iki YII sureyle haftada en az 30 saat verilirken, kontrol grubundaki 

yocuklara en fazla iki YII sureyle haft ada en fazla 10 saat verilmi~tir. Bulgular, uygulama 

grubundaki yocuklann zeka puanlarlllda daha fazla artl~ oldugunu ve ifade edici dil 

alanlllda daha fazla geli~me oldugunu gostenni~tir. Aynca, her iki gruptaki yocuklarlll da 

davram~ problemlerinde azalma oldugu belirtilmi~tir" 

Sheinkopf ve Siegel (1998), ya~lan 23-47 ay araslllda degi~en otistik yocuklar 

uzerinde yogun davram~sal egitimin etkilerini geriye doniik olarak degerlendirmi~lerdir. 

Ebeveynlerinin tercihi temelinde farkll egitimler alan katIhmcilardan uygulama (n=11) ve 

kontrol grubu (n=ll) olu~turulmu~tur. Gruplar takvim ya~l, zeka ya~l, tam, egitim suresi, 

on-test ve son-test araslllda geyen sure degi~kenleri aylSlndan e~lenmeye yah~Ilml~tIr. 

Uygulama grubtmdaki yocuklar uzmanlarlll destegiyle ebeveynleri tarafllldan Lovaas ve 

digerlerinin (1980) ogretim el kitabl temelinde en az iki YII yogun davranl~sal egitim 

alml~lardlr. Kontrol grubundaki yocuklara ise geleneksel, okul temelli ve bire-bir egitim 

verilmi~tir. Bulgular, egitim somaslllda uygulama grubundaki yocuklarlll zeka testinden 

daha yiiksek puan aldlklarllll gostenni~tir. Aynca, uygulama grubundaki yocuklann halen 

otizm tanl olyutlerini kar~llamalanna ragmen otizm beliliilerinin ~iddetinde azalma 

bulumnu~tur" 

Eldevik ve digerleri (2006) de ara~tumalarlllda, egitim kaYltlan ve vaka 

dam~manlannlll doldurdugu anketler temelinde allllan kararlar sonucunda davranl~sal 

egitim (n=13) ve eklektik egitim (n=15) alml~ olan gruplann kazammlanm geriye donUk 

olarak incelemi~lerdir. Gruplardaki otizm ve zihinsel yetersizlik tamh yocuklarlll; zeka, dil, 

uyumsal beceriler ve uygun olmayan davram~lar bakImllldan egitim oncesi ve egitimden 

iki YII somaki performanslan, kaYltlardaki bilgilere dayah olarak kar~lla~tmhm~tlr. Tum 

yocuklar altl ya~llldan once egitime ba~laIm~lardlr ve ara~tlrmaIlln geryekle~tirildigi 

zmnanda aIlaokulu ya da birinci slmfa devam etmektedirler. Her iki gruptaki yocuklar 

kurumda ve egitim ekibiyle ailelerin kararlan dogrultusunda 10-20 saat bire-bir egitim 

ahm~lardlr. Yogun daVraIll~Sal egitim grubuna sunulan egitim Lovaas (1981) ve Maurice, 

Green ve Luce (1996) egitim kitabl temelindedir. Eklektik egitim grubu ise, ye~itli egitim 

yontemlerinin (uygulamah davranl~ analizi, altematif ileti~im, duyusal-devinsel terapi, 

TEACCH) unsurlarm yocugun bireysel ozelliklerine gore birlikte kullaIlllmaslyla olu~an 

egitim alml~tu" Her iki grup aI"aslllda egitim oncesinde baglmh degi~kenler aylSllldaIl fark 

olmadlgl belirlemni~tir. iki Yll soma ise davranl~sal egitim grubunun pek yok alanda diger 



18 

gruba gore daha bliylik kazanylara sahip oldugu gorliltllli~tlir. A)'nca, egitimin 

ba~langlcmdaki zihinse1 i~lev, altcl dil ve ifade edici dil puanlanmn, egitim somasmdaki 

puanlan yordaYlcl degi~kenler oldugu da belirlenmi~tir. 

Bu grupta ele alman ara~tlrmalar, yogun davram~sal egitimi yogun olmayan 

davranl~sal egitimle ya da farkh egitimlerle kar~lla~tIrarak, uygulama etkilerine ve olasl 

neden-sonuy ili~kilerine yanelik bilgiler saglamaktadlr. Ancak, ara~tll111alann geriye donlik 

degerlendirmeli olmalan onemli bir smlrltltktlr. Bir ba~ka deyi~le, gruplar ara~tlrmacllar 

tarafmdan olu~turuhl1aml~tIr ve egitimler ara~tll111aCllar tarafmdan planlanmaml~tIr. 

Aynca; uygulama glivenirligi yapllmamasl, davralll~m dogrudan gozlemi yerine sadece 

standart testlere dayah olylimlerin yapllmasl, degerlendirme1erin uygulama ve 

ara~tlrmadan baglmslz bir uzman tarafmdan yapllmamasl da bu ara~tmllalann 

smlrhhklanndandlr. 

1.4.3. Deneysel Ara~tlrmalar 

Bu bollimde konuyla ilgili yan-deneysel (quasi-experimental design) ve tam

deneysel (full/true experimental design) ara~tmllalara yer verilmi~tir. 

1.4.3.1. Yan-Deneysel Ara~tIrmalar 

Lovaas (1987), otistik yocuklarda erken yogun davralll~sal egitimle ilgili ilk 

deneysel ara~tlmlaYl geryekle~tinlli~tir. Ara~tIrmanm katlhmcllarl dart ya~m altmda 38 

otistik yocuktur. KatIhmcllar, YOgUll davranl~sal egitim iyin ba~vuranlar arasmdan SlraSl 

gelenlerin deney grub una atanmaslyla (n=19); slrada bekleyenlerin ise, daha az yogun 

egitim alan kontrol grubuna atanmaslyla (n=19), iki gruba aynlml~tIr. Bu gruplara ek 

olarak yalGn bir kUfUlll tarafmdan izlenen ancak hiybir zaman bu programa katIlmayan 21 

otistik yocuktan olu~an ikinci bir kontrol grubu da ara~tll111aya katllml~tlr. Katllllllcilara 

ontest ve sontest olarak zeka testleri uygula1ll11l~tIr; aynca, kendini uyancl davralll~lar, 

oyun davranl~larl ve sazclik dagarclgl davranl~sal gozlemlerle degerlendirilmi~tir. Deney 

ve kontrol gruplan arasmda ara~tmllanm ba~mda baglll1h degi~kenler (takvim ya~l, zeka 

ya~l, belirtilerin yogunlugu, dil ve oyun becerileri) aylsmdan fark olmadlgl belirlenmi~tir. 

Deney grubundaki her bir yocuga iyi egitim alml~ ogrenci terapistler tarafmdan, Lovaas ve 

digerlerinin (1980) egitim el kitabl temelinde en az iki Yll slireyle haftada Olialama 40 saat 

egitim verilmi~tir. Birinci kontrol grubundaki yocuklara ise benzer egitim haftada en fazla 

10 saat slireyle verilmi~tir. Diger kontrol grubu ise yogun davrall1~sal egitim almaml~tIr. 

Ara~tll111anm bulgularl, deney grubundaki katIhmcllarda, kontrol gruplanna kIyasla yok 
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daha olumlu sonuylar almd1g1m gostermi~tir. Deney grubunun %47'si normal zeka 

slmrlanna ula~arak kayna~tlfma ortamlannda egitimlerini stirdtirtirken; %40'1 hafif 

dtizeyde, %10'u ise ileri dtizeyde zihinsel yetersizlik gostermeye devam etmi~tir. Gte 

yandan, her iki kontrol grubundaki kat11Imc1lann sadece %2'si nOlmal slmfiara 

yerle~tirilebilmi~tir ve %4S'i Olia derece zihinselyetersizlik, %S3'ti ise ileri derecede 

zihinsel yetersizlik gostenneye devam etmi~ olup, ozel egitim slmfiarma 

yerle~tirilmi~lerdir. Bulgular, iki kontrol grubu arasmda bir fark oimadlglll1 gostelmi~tir ve 

bu durum birinci kontrol grubuna sunulan yogun olmayan egitimin onemli bir ilerlemeye 

yol ac;madlg1 ~eklinde yorumlamm~tlf. 

Yukanda yer alan c;ah~manm ardmdan McEachin ve -digerleri (1993), birinci 

c;ah~manm izlemesini yapmak amac1yla birinci c;ah~madaki katIlllncllan ortalama II,S 

ya~mdayken tekrar degerlendirmi~lerdir. Aynca, birinci c;alI~mada birinci slmfm sonunda 

en iyi C;lktIlara sahip olan (best-outcome) c;ocuklarm otistik belirtilerinden ne derece 

kmiulduklanm da ara~t1rm1~lardlf. Ara~t1rmada, zekaYl ve uyumsal becerileri olc;mek ic;in 

standart testier ve davram~ sorwllanm belirlemek ic;in olc;ekler kullanlhm~t1r. Bulgular, 

deney grubundaki kat1hmc1larm bili~sel i~lev dtizeylerini koruduklarlm; daha aC;lk bir 

ifadeyle, zeka ve uywnsal beceri testlerinde halen kontrol grubundan ytiksek puanlar 

aldlklarllli gostermi~tir. Gnceki c;ah~madaki en iyi c;Ilctllara sahip olan dokuz katIhmcmm 

sekizinin ise onemli ve kahcl kazammlara sahip oldugu ve normal i~lev gosteren bireyler 

olarak tanlmlanabildikleri, bulgular arasmdadlf. 

Bimbrauer ve Leach (1993) ise, Lovaas tarafmdan ABD' de geli~tirilen yogun 

davra111~sal egitimi Avustralya'da yineleme amaCl ta~lyan Murdoch Early Intervention 

Programmm (MEIP) C;lktllar1111 incelemi~lerdir. Otizm ya da ba~ka ttirlti adlandmlamayan 

yaygm geli~imsel bozukluk tanlh, egitime giri~ ya~lan 24-38 ay arasmda degi~en 

katlhmcIlar program koordinatOru ve aile tercihine gore deney (n=9) ya da kontrol (n=9) 

grubuna atarum~lardlr. Gruplar egitim ba~lamadan once ya~, dil, zeka, ki~ilik ozellilderi, 

atUle stres duzeyi ve belirtilerin yogunlugu bakImmdatl e~lemni~tir. Deney grubundaki 

katIhmcllar 24 ay boyunca haftada Olialama 19 saatlik yogun davranl~sal egitim 

alml~lardlr. Katlhmcllara ontest ve sontest olat"ak zeka, dil, uyumsal beceri ve ki~ilik 

testleri uygulanml~tIr. Aynca, davratll~sal gozlemlerle oym1, yonerge izleme, taklit, 

kendini uyanel davranl~lar ve problem daVratl1~lar degerlendirilmi~tir. Bunlarm dl~mda 

ailelere aile stresi olc;egi uygularum~tlr. Bulgular, orijinal c;ah~madaki (Lovaas, 1987) 

kadar btiytik olamasa da, deney grubundaki c;ocuklarda onemli degi~imler oldugunu 

g6stermi~tir . 
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Eikeseth ve digerleri (2002) ara~tl11nalannda dort-yedi ya~lanndaki otistik 

yocuklara uygulanan yo gun davram~sal egitimi degerlendilmi~lerdir. Ara~tlrmada 

uygulamacllann uygunluguna gore olu~turulan okul Oliammda yogun davram~sal egitim 

alan (n=13) ve yogun eklektik ozel egitim hizmeti alan (n=12) iki grup kar~lla~tmlml~tlr. 

iki grup arasmda egitim ba~lamadan once takvim ya~l, zeka ya~l, dil ve uyumsal beceri 

alanlannda anlanlh bir farkhhk yoktur. Her iki gruptaki yocuklar da bir YII boyunca 

anaokulu ve ilkokullarda, egitmenlerden haftada en az 20 saat egitim alml~lardu" Eklektik 

uygulama grubundaki tiim yocuklara yogun davram~sal egitimin yam sua TEACCH ve 

duyusal-devinsel terapiler de verilmi~tir. Ara~tlrmada; haftahk bire-bir sunulan toplam 

egitim saatine, her b!r yocuk iyin egitim hedeflerine ve egitmenlerin egitim diizeylerine 

yonelik olarak veriler toplamll1~tlr. Aynca, ontest ve sontest olarak zeka, gorsel-uzamsal 

beceri, dil ve uyumsal beceri testleri uygulamll1~tlr. Bulgular, yogun davranl~sal egitim 

alan 13 c;:ocugun eklektik egitim alan 12 yocuga gore anlamh derecede daha fazla geli~me 

gosterdigini Oliaya koymu~tur" Aynca, egitim oncesindeki zeka puamyla gorsel-uzamsal 

beceri, dil ve uyumsal beceri diizeylerinin; davra11l~sal egitim grubundaki yocuklar iyin 

tUm sonuylan yordayan degi~kenler oldugu belirtilmi~tir. Ek olarak bu ara~tlrma, dort-yedi 

ya~mdaki bazl otistik yoculdarm da, yogun davram~sal egitimden daha kiiyiik ya~lardaki 

yocuklar kadar yararlanabilecegini ve bu tUr egitimlerin okullarda da ba~arlyla 

geryekle~tirilebilecegini gostermi~tir" 

Howard ve digerleri (2005), yogun davram~sal egitimi, yogun eklektik egitim ve 

yogun olmayan erken egitim programlyla kar~Ila~tl11ll1~lardlr. Ara~tlrma iyin otizm ya da 

ba~lca tiirlii adlandmlamayan yaygm geli~imsel bozulduk tanlh c;:ocuidar, bireyselle~tirilmi~ 

egitim progrmll1 ve bireyselle~tirilmi~ aile hizmet planl ekiplerinin onerileri ve agll"hkh 

olarak ebeveyn tercihleri temelinde gruplm"a ata11l1l1~lardlr. Gruplar arasmda uygulama 

ba~langlcmda bili~sel, dilsel, uyumsal beceriler; etnik koken ve tam bakllll1ndan 

istatistiksel olarak anlmnh fark olmadlgl belirlemlli~tir. Y o gun davranl~sal egitim grubu 29 

yOCuktml olu~mu~tur. Bu gruba, c;:e~itli egitim el kitaplanndaki programlara benzer bir 

programla haftada 25-40 saat egitim sunulmu~tur" Katlhmcllann ebeveynlerine de 

egitimler verilerek kahclhk ve genelleme c;:ah~malarl yapmalarl saglm1ffil~tlr. Onaltl 

yOCuktml olu~ml kar~lla~tllma grubu, devlet okullm"lmn otistik yocuklar ic;:in diizenlel1ffii~ 

slmflannda haftada 25-30 saat, ye~itli yontemlerin bile~kesinden olu~an egitim alml~tu" 

ikinci kar~lla~tlrma grubu ise devlet okullannda farkh oziir grubundan yocuklarm 

bulundugu ozel egitim slmflarma haftada Olialama 15 saat devam eden 16 yOCuktml 

olu~mu~tur. Tiim yocuklm"a ontest ve 14 ay soma sontest olarak zekaya, sozel olmayml 
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problem yozmeye, dil ve uyum becerilerine yonelik ye~itli testler uygulamlll~tlIo 

Ara~tmnamn bulgulan; yogun davram~sal egitim grubunun devinsel beceriler dl~mda ttim 

geli~im alanlanndaki puanlannm diger iki gruptan anlamh derecede ytiksek oldugunu; 

bili~sel, ileti~imsel ve devinsel becerilerde Olialama puanlanmn nonnal snurlarda oldugunu 

ve iki kontrol grubtillUn puanlarl arasmda anlamh bir farkhhk olmadlgml gostermi~tir. 

Cohen ve digerleri (2006) ise, toplumsal ortamlarda Lovaas modelinin 

uygulanabilirligini incelemeyi amaylaml~lardlIo Ara~tlImamn katllllTICllan, otizm ya da 

ba~ka ttirlu adlandmlamayan yaygm geli~imsel bozukluk tamsl komnu~ ve uygulamanm 

ba~langlcmda 48 ayhktan kuyuk olan 42 yocuktur. KatIhmcIlar, ebeveyn tercihine gore, 

toplumsal bir kurumdan erken yogun davram~sal egitim alan deney grubuna (n=21) ve ya~ 

ve zeka puanl bakImmdan e~lelmli~ devlet okulu ozel egitim slmfma devam eden 

kar~lla~tmna grub una (n=21) aynlml~lardlr. Egitim ba~langlCmda gruplar arasmda ya~, 

zeka boltimti, Uyunl ve dil becerileri bakImmdan anlamh fark bulumnaIlll~tlIo Deney 

grubundaki katlhmcIlarm ebeveynlerinin yocuklanna dogrudan egitim vermeleri 

istenmemi~; ancak, egitimin ttim a~anlalarma katIhm ve genelleme yah~malan iyin 

cesaretlendirilmi~lerdir. Aynca, davranl~sal egitim yontemleri konulannda egitimlere 

ahnml~lardlIo Kar~lla~tIrma grubu ise, haftada 3-5 gtin, gtinde 5 saat eklektik yontemlerle 

egitim verilen devlet okuluna bagh ozel egitim snllflanna devam etmi~lerdir. Oy Yllhk 

yah~mada veriler standmi davranl~ gozlemi, aile gorti~mesi ve ye~itli geli~im testleriyle 

toplanrnl~tlr. Ara~tumanm bulgulan, deney grubunun zeka ve uyumsal beceri puanlarmm 

kar~Ila~tmna grubundan anlamh derecede ytiksek oldugunu bildinnektedir. Y erle~tirme 

ortamlanna bakIldlgmda ise, haftada 25-30 saatlik erken yo gun davram~sal egitim alaIl 

deney grubundan altl yocugun uytincti yllda desteksiz, 11 'inin ise destekle kayna~tlrma 

Oliamlarmda egitimlerini surdtinnelerine kaI°~m; kaI°~Ila~tInna grubundan sadece bir 

yocugun bu ttir egitime devam ettigi gortilmu~ttir. 

Eikeseth, Smith, Jahr ve Eldevik (2007) ara~tInnalannda 2002 Yllmdaki 

ara~tmnalanna katllml~ olan yocuklarl OlialaIlla sekiz ya~mda tekrar degerlendinni~lerdir. 

Bulgular, yogun daVraIll~Sal egitim alan 13 yocugun eklektik egitim alan 12 yocuga gore 

zeka ve uymnsal beceri test puanlarmda yok btiytik artl~lar oldugunu ortaya koymu~turo 

Aynca, davranl~sal uygulama alan gruptaki yocuklann davram~ sorunlannda da azalma 

gortilmti~ttir. Ek olarak bu ara~tll1na, yogun davram~sal egitime ba~lama ya~mm uygulmna 

sonuylmOml etkileyen bir degi~ken olmayabilecegini de gostenni~tir. 

Yukarlda belirtilen ara~tmnalann en buytilc smlrhhgl gruplann yanslz atamayla 

belirlenmemi~ olmaslduo Gruplmo ye~itli degi~kenler baklmmdan e~lemneye yah~llsa da, 
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egitim sonuylanm etkileyebilecek Him degi~kenler baklmmdan e~leme 

geryekle~tirilememi~tir. Aynca, bazl ara~tmnalar; (a) davram~m stirekli dogrudan gozlemi 

yerine sadece standart testlere dayah olytimlerin yapllmasl (Howard ve dig., 2005), (b) 

degerlendimlelerin uygulama ve ara~tlrmadan baglmslz bir uzman tarafmdan yapllmamasl 

(Howard ve dig., 2005 McEachin ve dig., 1993), (c) uygulama gtivenirliginin rapor 

edilmemesi, (Bimbrauer ve Leach, 1993; Eikeseth ve dig., 2002 ve 2007) ayllarmdan 

ele~tirilmi~tir. Ara~tmnacllar, bu sllurhhklarm dikkate almdlgl ara~tlrmalann 

geryekle~tirilmesini, ozellilde de gruplarm yanslz atamayla belirlendigi tam-deneysel 

ara~tmnalann ytirtittilmesini onermi~lerdir 

1.4.3.2. Tam-Deneysel Ara~tlrmalar 

Smith, Groen ve WYIID (2000), yanslz atamayla yogun davram~sal egitim grubuna 

(n=12) ya da ebeveyn egitim grubuna (n=13) aynlan otizm ya da ba~ka ttirlti 

adlandmlamayan yaygm geli~imsel bozulduk tanlh yocuklann gosterdikleri ilerlemeleri 

kar~Ila~tllml~lardH. Yo gun davram~sal egitim grubundaki yocuklarm egitime giri~ ya~l 

ortalama 36, izleme ya~l ise 94 aydlr. Bu gruba Lovaas (1987) temelinde egitim verilmi~tir. 

Ancalc, egitim maddi sorunlar ve yocuklarla ebeveynler tizerindeki stres nedeniyle, daha az 

yogun ohnu~tur. ilk bir Yll haftada 25 saat sunulan bire-bir egitim sonralci Ylllarda 

azaltlhm~tlr. Ebeveyn egitimi alan yocuklarm egitime giri~ ya~l ortalama 34, izleme ya~l 

ise 92 ay olup, bu gruptaki yocuklar tiy-dokuz ay egitim alml~lardH. Bulgular, yogun 

davra111~sal egitim grubundaki yocuklann zeka, gorsel-uzamsal beceriler, dil ve akademik 

becerilerde dalla ytiksek perfonnans gosterdiklerini bildirmi~tir. 

Sallows ve Graupner (2005) tarafmdan geryekle~tirilmi~ olan ara~tmnanm amaCl 

lse, Lovaas (1987) temelinde uzmanlardan yogun davral11~sal egitim alan klinik 

yonlendirmeli grubun (n=13) ve daha az yogun davra111~sal egitim alan aile yonlendirmeli 

grubun (n=ll) ylktllarml kar~lla~tmnaktlr. Ara~tlrmanm katllllnclian 24-42 ayhk 24 otistik 

yocuktur. KatllllncIlar egitim oncesinde yanslz atamayla ikiye aynlml~tH. Haftada 40 saat 

egitim alan kinik yonlendirmeli grub a dogrudan egitim veren egitmenler evde 6-10 saat 

dal11~manhk ahm~lardH. Aile yon1endirmeli grubun katlhmcllarmm haftahk egitim saati ise 

ebeveynleri tarafmdan belirlenmi~ ve diger gruptan daha az olmu~tur. Bu gruptaki 

katlhmcllara dogrudan egitim veren egitmenler ayda a1tl saat evde danl~manhk alml~lardlr. 

Ara~tlrmada ontest ve sontestlerle katlhmcllarm zeka dtizeyleri, uyum, dil ve ileti~im 

becerileriyle sosyal i~lev dtizeyleri olytilmti~ttir. Ara~tmnamn bulgularl; 23 yocugun 

hepsinin zeka puanlannda ortalama 25 puanhk mil~ oldugunu gostenni~tir. Ancak, 
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beklenenin aksine, iki grup aras1l1da anlamh bir farkhhk bulunmaml~tIr. Bu durum, aile 

yonlendinneli grubun ebeveynlerinin gosterdikleri yabalara baglanmI~tu. Diger bir bulgu; 

23 yocugun 11 'inin (alti yocuk birinci gruptan, be~ yocuk ikinci gruptan) zeka puanlann1l1 

ortalanla duzeye ula~masI, dil ve uyumsal becerilerinde ise onemli artI~lar olmaSldll". Hlzh 

ogrenen bu yocuklar yedi ya~1l1a geldiklerinde kayna~t111na ortanllannda egitim almaya 

ba~lamI~lar, Olialama akademik beceriler gostenni~ler, akranlanyla arkada~hk 

kurabilmi~ler ve otizm belirtileri olyumlerinde de nOlmal duzeylerde bulUllli1U~lardlr. 

y OgUll davranI~sal egitime ili~kin yurutUlen deneysel ara~tIrma bulgulan, geriye 

donuk degerlendirme ara~tmnalar1l11l1 bulgularIyla tutarhk gostennektedir. Alandaki tum 

ara~tmnalann bulgularl dikkate al1l1dlgmda, yogun davra111~sal egitimin otizm spektrUln 

bozuklugu ta111h pek yok yocukta yok onemli geli~meler sagladlgI; ancak, bazl 

yocuklardaki ilerlemelerin tum yabalara kar~m istendik duzeyde olmadIgl yIkarsamasl 

yapllabilir. 

1.5. Tiirkiye'de Yogun Davram~sal Egitim 

TUrkiye'de yogun davra111~sal egitim, Tohum Otizm Vakfl tarafmdan uygulanan 

programlarla ve Otistik ~ocuklar iyin Davranl~sal Egitil11 Progral11lyla (O~iDEP) 

yUrUtUlmektedir. 

TohUlll Otizl11 Vakfl tarafmdan sunulan YOgUll ozel egitim hizl11etleri, A.B.D'de 

bulunan Princeton Child Development Institute'dan (PCDI) alman programm haftada 25-

40 saat sureyle uygulaIllilaSml iyennektedir. Bu hizl11etler erken yocukluk donel11indeki ve 

okul yagmdaki yocuklara (0-12 ya~) yoneliktir. Her yOCUgU11 gereksinimleri dogrultusunda 

hazulaIlan bireyselle~tiriIl11i~ egitim progral11larl, ev ve kurumda surduriilen uygulanlalaI"la 

yiirutiilmektedir. Ogretim, uygulamah davra111~ analizine dayah etkinlik yizelgeleri gibi 

yontemlere dayahdir (http://www.tohul11otizm.org.tr/lcSayfa.asp?PageID=64&SunPage ). 

O~iDEP, otistik yoculdar uzerindeki etkililigi bilimsel olaI"ak desteklemni~ bir 

egitil11 turu olan yo gun davra111~sal egitime ili~kin bir Tlirkye pro graIn olarak Kucaali-iftar 

(2006) tarafmdan, Lovaas'a (2003) dayah olarak ve Leaf ve McEachin (1999) ile 

Maurice'den (1996) de yararlanarak geli~tirilmi~tir. O~iDEP'in mUfredatmda esas olarak 

Lovaas (2003) izlemni~tir. Ancak, mufredat iyeriklerinin ogretimiyle ilgili unsurlan 

netle~tinnede Leaf ve McEachin (1999) ile Maurice'den (1996) de yaI"arla1111l11I~tlr. 

O~iDEP'te Lovaas'm (2003) prograInmda oncelikle yer veri len temel dikkat ve etkinlige 

katIlIm becerileri atlaIlarak; temel taklit ve temel e~lel11e becerileri tizerinde yah~llmaya 

ba~lamll1~; temel dikkat ve etkinlige katllIm becerilerinin ise bu iki beceri grubunun 
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6gretimi yaplhrken kazandmlmasl hedeflenmi9tir. Aynca, etik kaygllardan ve her <;:ocugun 

en iyi egitimi alma hakkmm g6zetilmesi ilkelerinden hareketle, katllllnCl <;:ocuklarda ya9 ve 

zeka 6nko9ullarl aranmam19tlr. Y ogun, kesintisiz ve bire-bir davran19sal egitim saglamaYl 

ama<;:layan OC;iDEP'te temel vurgu <;:ocugun yaratIlan 6grenme ortammda eglendirilerek 

egitilmesidir. OC;iDEP'e dayah egitim, masa ba9mda yanh9slz ogretim fonnatlyla bire-bir 

ylirUtiilen aynk denemeler ve serbest oyunlardan olu9maktadu. OC;iDEP'in i<;:erigi, <;:ocuga 

kazandmlmasl hedeflenen farkh duzeylerdeki beceri gruplanndan olu9maktadu (Tablo 

1.1) (Kucaali-iftar, 2007). 

Bu ara9tmna kapsammda yalmzca temel taklit ve temel e9leme becerilerinin 

6gretimi yer alm19tlr.Temel taklit becerilerinin ogretimi u<;: a9amada yuriitiilmektedir: 

nesneli buylik kas becerilerinin taklidi, nesnesiz buyuk kas becerilerinin taldidi ve ku<;:uk 

kas becerilerinin taklidi. Temel e9leme becerilerinin 6gretimi ise yedi a9amada 

ylirutiilmektedir: u<;: boyutlu e9 nesneleri e9leme, iki boyutlu e9 nesneleri e9leme, renk 

e9leme, gekil e9leme, u<;: boyutlu nesnelerle iki boyutlu temsillerini e9leme, aym slmftan e9 

olmayan nesneleri e9leme ve u<;: boyutlu nesnelerle e9 olmayan iki boyutlu temsillerini 

e9leme (Klrcaali-iftar, 2006). 

~ Beceriler 
Temel Beceriler 

Orta Dozey Beceriler 

Tablo 1.1 

OC;iDEP'in i<;:erigi 

1 

Temel taklit becerileri 
Temel e9leme becerileri 
Temel ahcl dil becerileri 
Temel oyun becerileri 

Sozel taklit becerileri 
Adl s6ylenen nesneyi 
belirleme 
Adl soylenen davram9l 
belirleme 
Karma9lk el becerileri 
Karma9Ik oz baklln 
becerileri 
Ortak dikkat 

2 

Se<;:imyapma 
iki ve u<;: basamakh taklit 
becerileri 
Slmflama 
iki ve u<;: basamaldl ahcl dil 
becerileri 
Basit el becerileri (bloklarla 
oynama ve <;:izim yapma) 
Basit oz bakIm becerileri 
Nesneyi adlm soyleyerek 
belirleme 
Davram9l adull soyleyerek 
belirleme 
Renk, gekil ve boyut 
kavramlarl 
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O<;iDEP, ev ve kurum uygulamasl olarak iki ~ekilde planlaillm~tlr. Ancak O<;iDEP 

tarzi programlar, genellikle, evlerde yiirutu.lmektedir. Bu arnayla, en az Uy egitmenden ve 

bir danl~mandan olu~an bir ev egitim ekibi kurulmasl onerilmektedir. Egitmenler, slkhkla, 

on egitimden geyen uzman olmayanlardan ya da yan-uzmanlardan olu~maktadIr. Bu 

egitmenlerin yiir-utecekleri egitim yah~malarmi bir uzman danl~manhgmda surdurrneleri 

gerekmektedir. Uzmanlann otizm, uygulanlah davranl~ analizi, yogun davranl~sal egitim 

alanlannda bilgi ve deneyimlerinin olmaSI onem ta~lmaktadlr. Egitmenler ve da111~manhk 

yapan uzman haftahk toplantIlarda goru~ ah~veri~inde bulu11111akta ve birbirlerinin 

egitimini gozleyerek degerlendilmektedir. Aynca, bu ki~ilerin yah~malan da uygulamah 

davranl~ analizi, otizm, yogun davranl~sal egitim alanlannda deneyimli kIdemli uzmanlar 

tarafmdan izlenmelidir (KIrcaali-iftar, 2006, 2007). 

O<;iDEP'te problem davranl~lara yonelik olarak aynmh peki~tinne ve sonme 

tekIlikleri kulla111lmaktadlr. Sonme tekniginde, daha once peki~tirilen bir davra111~ 

peki~tirilmeyerek bu davranl~m azalmasl hedeflemnektedir. Aynmh peki~tinnedeyse, 

azaltilmak istenen hedef davram~m altematifi ya da kar~ltI belirlenerek hedef davral11~ 

gormezden gelinirken, altematif ya da kar~lt davranl~ peki~tirilmektedir (KIrcaali-iftar, 

2007). 

1.6. Ara~tIrma Gereksinimi, Amaci ve Onemi 

1.6.1. Ara~tIrma Gereksinimi 

Ara~tmna bulgularl, yogun davra111~sal uygularnanm katIlllncllarm zeka 

puanlarmda mil~a, beceri alanlm'mda geli~meye, otizm beliIiilerinde azalmaya ve 

kayna~tmna olimnlannda egitim alma olasIhklarmda artl~a yol aytigmi gosterrni~tir. 

Ancak, onceki boliimde tartl~lldlgl uzere ara~tIrmacllar, belirtilen sl1111'hhklm'm dikkate 

almdigi yeni ara~tIrmalarm geryekle~tirilmesini onerrni~lerdir. Aynca, uygulamalann 

aileler uzerindeki etkilerini incelemeye yonelik degerlendinnelerin yaplldlgl, yogun 

davra111~sal uygularnaya yocuklann nasil tepki verdiklerine yonelik bireysel farklIhklm'1 

yansitan ve deneysel yah~malarm parasal, etik vb. smIrhhldarI111 iyenneyen nitel yah~malar 

yapilmasl geregi de vurguianmaktadir (Butter ve dig., 2006). Bunlann dl~mda, (a) 

alanyazmda dort ya~tan buyuk yocuklara sunulml yogun davranl~sal uygularnalann 

etkililigiyle ve farkli iilkelerde, farkh kultfulerde YOglID davram~sal uygularnalann 

yiirutiilmesiyle ilgili, (b) uygularna oncesi, SlraSI ve sonrasmda yoklu Olyumlerin (gozlem, 
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standmt testIer vb.) yaplldlgl, (c) uygulama suresine, progrmn ve uygulmnanm niteligine, 

yah~llml becerilere ili~kin derinlemesine verilerin toplandlgl, (d) verilerin egitsel kararlarda 

nasil kullamlabileceginin gosterildigi smuh saYlda m'a~tIrma bulunmasl, bu konularlll da 

dikkate alllldigi ara~tHffialar yapIlmasllllll gerekliligini akla getirmektedir. Bu oneriler ve 

Turkiye'de yogun davranl~sal uygulmnayla ili~kili bir m·a~tmna bulunmmnasl 

gerekyeleriyle, yogun davranl~sal egitime ili~kin bir Tfukye progrmn olarak O<;iDEP'i 

konu alan bu ara~tmna tasarlannl1~tlr. 

1.6.2. Ara~tIrma AmacI 

Bu ara~tumanm temel mnaCI, O<;iDEP ev uygulamasllu:r: iki yocukla yiirutiilmesi 

surecinin incelemnesidir. 

Bu temel mnay dogrultusunda a~agidaki sorulara ymlit ararum~tIr: 

1. O<;iDEP ev uygulmnasiru iki otistik yocuk iyin planlmna ve yiirutme sfueci nedir? 

1.1. Ba~ta yapilan planlama ve surey iyinde yapilan degi~iklikler nelerdir? 

1.2. Progrmnlll yurutiilmesi suasmda km'~lla~llan sorunlar ve uretilen yozumler 

nelerdir? 

1.3. Ekip uyelerinin gosterdikleri degi~imler nelerdir? 

2. O<;iDEP ev uygulamasllllll katlhmCl yocuklar uzerindeki etkileri nelerdir? 

3. Ekip ve aile uyelerinin O<;iDEP ev uygulmnasl hakkllldaki goru~leri nelerdir? 

1.6.3. Ara~tlrmanm Onemi 

Bu ara~t111naJ.lln bulgulanrun, otizm spektrum bozuklugu olan yocuklarlll egitimine 

ozgu bir progrmll olan O<;iDEP'in ve benzeri progrmnlann Turkiye'de kullmulmasllla ve 

yayglllla~tmimasllla yonelik katkI getirecegi du~uniilmu~tlir. Aynca, ara~tllma buiguiarimn 

al"anda yah~an uzmanlara, uzmml olmayanlara ve ailelere otizm spektrum bozuklugu tamh 

yocuga sistematik egitim verebilmeleri konusunda 1~lk tutmasl beklemni~tir. Ara~tlImanlll 

bu konuda yiiriitiilen ilk ara~tlrma oimasl diger bir onemdir. Ara~tllma sonucunda 

geli~tirilecek onerilerin bu konuda yapilacak olan diger ara~t1rmalara temel olu~turmasl 

beklenmi~tir. Son olarak, ara~t111_nanl1l program uygulmlla surecinin incelenmesi amaclyla 

yuriitiilecek nitel ara~tlrmalara fikir verebilecegi du~uniilmu~tiir. 



BOLUM2 

YONTEM 

Ara~tlrmanm bu boltirniinde, ara~tmna modeli ve incelenen programm uygulanma 

stireci, ara~tlrma verilerinin toplanmaSI ve analizi hakkmda bilgiler sunulmu~tur. 

2.1. Ara~tIrma Modeli 

Bu ara~tmna, program uygulama stirecinin incelenmesi amacIYla ytirtittilen, nitel ve 

nicel veri toplama ve analiz tekniklerini de iyeren vaka yah~masldu. Bu ttir ara~tlrmalarda, 

uygulamanm amaca uygun bir ~ekilde ytirtittiltip ytiriitUlmedigi, progran1ll1 uygulama 

kurallarlyla tutarlI olup olmadlgl, programm nasil i~ledigi ve programm beklentileri 

kar~IlaYlp kar~llamadlgl saptanmaya yah~Ilmaktadlr. Aynca, progranlm nasil ve ne ~ekilde 

uygulandIgllun incelemnesi, programm betimlenmesi, programm i~leyi~ine ili~kin gerekli 

duzenleme ve degi~ikliklerin yapllmasl, uygulamaya ili~kin olasl sorunlarm belirlemnesi, 

sorunlann nedenlerinin incelenmesi ve sorunlann yoztimlemnesi hedeflendiginde, bu 

ara~tllma modeli yararlI bulunmaktadu. Program uygulama stiresince geryekle~en 

durumlar uzun sfuede ve yogun bir ~ekilde toplanan verilerle rapor edilmektedir (Creswell, 

2005; Gay, Mills ve Airasian, 2006; htlp:llen.wikipedia.org/wiki/Qualitative_methods; 

http:www.ojpusdoj . gOY IBJ AI evaluationl guidel documentsl documentee .html; hhtp :llwww. 

students.net/students/casesstudy.asp; McMillan, 2004; Meniam, 1998; Ylldmm ve Sim~ek, 

2005; Yin, 2003). 

Bu ara~tlrmada Otistik <;ocuklar iyin Davram~sal Egitim Programmm (O<;iDEP) 

geli~tirilme ve Eski~ehir ilinde ev ortammda iki yocukla ytirtittilme stireci incelenip 

degerlendirilmi~tir. izleyen bolumlerde; O<;iDEP uygulamasmm planllliU11asl, 

uygulamamn ba~latilmasl, verilerin toplanmasl ve analizi anlatIlml~tlr. 

2.2. O<;iDEP Uygulamasmm Planlanmasl ve Ba~latIlmasl 

O<;iDEP, ev ve kurum uygulamasl olarak iki ~ekilde planillillm~ ve uygulanmaya 

ba~llli1l11l~tl1·. Ev uygulamaslyla kurum uygulamasmm pillilianmasmda tum siireyler 

aymdlr; llilcak, ev uygulamasl iki yocukla yocuklarm evlerinde, kurum uygulamasl ise bir 
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yoculda Anadolu Universitesi Engelliler Ara~tlrma Enstitiisu'nde ba~latllml~tlr. Bu 

ara~tuma ev uygulamaslyla ili~kilidir; ancak, her iki uygulama iyin de a~agldaki 

planlamalar geryekle~tirilmi~tir. 

2.2.1. OC;iDEP Ekibinin Belirlenmesi ve Ekip Uyelerinin Gorevleri 

OC;iDEP tarzl programlar giri~ boliimlinde aylklandlgl tizere, bir ekip taraf1l1dan 

ytirtitiilmektedir. OC;iDEP ekibi de otizm, uygulamah davranl~ analizi, yogun davra111~sal 

egitim konular1l1da lademli bir uzman olan ve bu programl geli~tiren koordinat6r 

liderliginde kurulmu~tur. Koordinator, gerekli nitelilderi ta~lyan ve doktora tezini bu 

alanda yapmaya karar vermi~ olan bir uzmandan egitim danl~ma111 olmas1l1l istemi~ ve 

uzman da kabul etmi~tir. Aynca, koordinat6r egitmenlik iyin uygun nitelikler ta~lyan iki 

ki~iyi de egitmen olarak seymi~tir. 

2.2.1.1. Koordinator 

Her iki uygulama ekibinin koordinat6rti, ara~tllma111n ba~ladlgl tarihte Anadolu 

Universitesi, Engelliler Ara~tuma Enstitiisii Mtidtirti ve Ozel Egitim Boltimti Zihin 

Engelliler Ogretmenligi Anabilim Dah ogretim tiyesi olan Prof. Dr. Goniil Klrcaali

iftar'dlr. Kendisi ay111 zamanda bu tezin e~-da111~manhgl111 yapml~tu. Koordinator, 

program1l1 tum i~leyi~inden sorumlu olmu~tur. Bunu geryelde~tirmek iyin her hafta Cuma 

gtinleri ogleden soma da111~manlarla yaptlgl haftahk toplantIlarda egitim stirecine ili~lcin 

bilgiler alml~, geribildirim SU11111U~ ve sorunlar1l1 yoztimtine ili~kin oneriler getinni~tir. 

Aynca, ay111 amaylara yonelik olarak ayda bir uygulama Oliam1l1da geryekle~tirilen haftahk 

danl~ma toplantls1l1da bulunmu~tur. Uy ayda bir ise ailelerle uygulama ve yocuga yonelik 

konulann gorti~iilmesinin hedeflendigi toplantl yapml~tIr. Bunlann dl~1l1da oyun grubuna 

katIlml~tIr. 

2.2.1.2. Egitim Dam§mam 

Ara~tmnanm ytirtitiildtigti ev uygulamas1l11l1 egitim danl~maIll ay111 ZaIllaIlda bu 

ara~tmna111n aI·a~tllmaclsldlr. Kendisi, Zihin Engelliler Ogretmenligi Anabilim Dah'nda 

doktora yapmakta olan Ye~im Giiley Aslan'du. AsIan, ODTU Rehberlik ve Psikolojik 

Da111~maIlllk BOlumti'nde lisans ve Mannara Universitesi Rehberlik ve Psikolojik 

DaIll~maIlhk Boltimti'nde ytiksek lisaI1S egitimini tamamlaIm~tlr. C;e~itli kurumlarda 

rehber ogretmen olarak gorev yapml~tIr. Halen ozel egitim alan1l1da yah~maktadlr. Egitim 

danl~manI, egitmenlerin yah~malarl111 yonlendirmek amaclyla her hafta Cuma sabahlan 
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egitmenlerle uygulama Oliammda her bir <;:ocuk i<;:in bir bu<;:uk saatlik dam~ma toplantlSl 

ger<;:ekle~tiImi~tir. Bu toplantllarda; egitmenlerle 0 hafta boyunca <;:ah~llan beceriler, 

ya~anan sorunlar ve bu sorunlarl gidermeye yonelik <;:oztimler, bir sonraki hafta <;:ah~llacak 

beceriler ve egitmenlerle <;:ocugun genel performansl gorti~tilmli~ttir. Aynca, her hafta 

dam~ma toplantIsmdan sonra koordinatOrtin yaptIgl haftahk toplantlya katllml~tlr. Bunlarm 

dl~mda ti<;: ayda bir koordinatOrtin ailelerle ger<;:ekle~tirdigi toplantIlarda da hazH 

bulunrnu~tur. 

2.2.1.3. Egitmenler 

Ev uygulamasl i<;:in olu~turulan ekipte iki egitmen gorev alml~tIr. Programm 

oncelikle taklit ve e~leme olmak tizere iki beceri alanmm ogretimiyle ba~lama:sl, iki 

egitmenle ba~lama karannda onemli olmu~tur. Aynca, yeni ba~layacak olan bir 

uygulamada ekip ileti~iminin iki egitmenle daha kolay saglanacagl ongortisti ve ailelerin 

maddi ko~ullarl da bu kararda etkili olmu~hlr. 

Egitmenlerden biri Anadolu Universitesi Porsuk Meslek Yiiksekokulu <:;ocuk 

Geli~imi Boltimtinden 2006 yllmda mezun olmu~tur. Anadolu Universitesi Engelliler 

Ara~tHma Enstittisti'nde 2004-2006 Yillarl arasmda yardlmcl ogretmen olarak <;:ah~ml~tlr. 

Diger egitmen ise, Anadolu Universitesi A<;:lk Ogretim Faktiltesi Okul Oncesi 

Ogretmenligi Boltimtinden 2006 Yllmda mezun olmu~tur. Anadolu Universitesi Engelliler 

Ara~tImla Enstittisti'nde 2004-2006 Yillan arasmda yardllncl ogretmen olarak <;:ah~ml~tIr. 

Egitmenler <;:ocuklarla bireysel olarak her gtin donti~funlti olarak <;:ah~ml~lar, dam~ma 

toplantIlannda hazIr bulunmu~lar ve her hafta Anadolu Universitesi EngeUiler Ara~tmna 

Enstitli'stinde yiirlittilen oyun grubwla katIhm~lardlr. 

2.2.1.4. O<;::iDEP Uyguiamasl h;in Ogrencilerin Belirlenmesi 

Anadolu Universitesi Engelliler Ara~tlrma Enstitlisti'ne ba~vuran ve bu programa 

katllmak isteyen ti<;: ailenin ikisi ev uygulanlasma, biri Enstitti uygulamasma alllmll~tIr. Ev 

uygulamasma alman iki ogrencinin daha once varolan egitim yontemlerine dayah 

egitimlerde yeterince ilerleme gostermemi~ olmalarl bu programa almmalannda rol 

oynaml~tIr. Aynca, her iki ailenin de ev uygulamasl i<;:in gontillti olmalan, ev kadml 

olmalarl ve egitmenlerin ticretlerini kar~llayabilecek durumda olmalarl da bu programa 

ahnrnalarmda onem ta~llm~tH. BWllarm dl~mda, belitilen iki <;:ocuk dl~mda programa 

ahnabilecek ba~ka <;:ocuk olmamasl; aynca, derinlemesine bilgi toplamamn ve ayrmtIh 
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betimlemelerde bulunmanrn hedeflendigi bu tiir bir ara;;tmnamn yapIlabilirligi bakImrndan 

da iki katIlllncrnrn yeterIi oimasl da diger etmenlerdir (YIldmm ve Sim;;ek, 2005). 

Ev uygulamasrna alrnan iki katIlrnlcldan biri kIz, biri erkektir. Ara;;tmna etigi 

geregi katIlllncIlara Sevda ve Cemil takma adlan verilerek kimlikleri gizli tutulmu;; ve 

gizlilik haldanna saygl gosterilmi;;tir (Bogdan ve Biklen, 1998). Her iki ogrencinin de 

yo gun davram;;sal egitim geymi;;leri bulunmamaktadIr. 

Sevda, 1998 YIlrnda Hollanda'da dogmu;;tur. BagImsIz bir kurumdan yaygrn 

geli;;imsel bozukluk tamsl olan bu ogrenci, Uy farkll kurumda toplam 18 ay bireysel ozel 

egitim alml;;tIr ve top lam 4 Yll normal geli;;en yoculdann devam ettigi iki farkll yuvaya 

gitmi;;tir. Aynca, bir ogretim YIll suresince Anadolu Universitesi Engelliler Ara;;tIrma 

Enstitusu Geli;;imsel Yetersizlik Uygulama Birimi'nde ozel egitim ve evde iki yll ozel ders 

ahm;;tIr. Bu katIhmcI, uygulamanm veri top lama a;;amaSI ve bu ara;;tmna kapsammdaki 

uygulama bittikten soma, 200Tnin Haziran aymda bagImsIz bir kurumdan Rett Sendromu 

tamsl alml;;tIr. 

Cemil ise, 1997 yllmda Urfa'nm Siverek ilyesinde dogmu;;tur. Cemil, bagImsIz bir 

kurum tarafmdan otizm tamsl alml;;tIr. C;e;;itli ozel egitim merkezlerinde kIsa sureli ozel 

egitim alan bu ogrenci aynca dort ogretim YIh boyunca Anadolu Universitesi Engelliler 

Ara;;tmna Enstitusu Geli;;ims~l Yetersizlik Uygulama Birimi'ne devam etmi;;tir. 

2.2.2. O<;iDEP Egitim Toplantdan 

Yirmi altl-29 Haziran 2006 ve 17-18 Temmuz 2006 tarihlerinde OC;iDEP ekip 

uyelerinin yanl Slra Engelliler Ara;;tIrma Enstitusu yah;;anlannm da katIldlgl OC;iDEP 

egitimleri geryekle;;tirilmi;;tir. Bu egitimlerin anlaCI, OC;iDEP'le ilgili tamtlln ve 

bilgilendinne olmu~tur. Bu amay dogrultusunda, koordinatOr Prof. Dr. Gontil Kucaali

iftar; OC;iDEP'i tanItml;;, OC;iDEP a~amalanyla ilgili uygulamah yall~malar 

geryelde~tirmi;; ve degerlendirme tekniklerini anlatml~tIr. Bu tarihte Engelliler Ara~tuma 

Enstitiisu ogretim uyesi olan Doy. Dr. Elif Tekin-iftar ise etkili ogretim, uygulamah 

davranl~ analizinde yer alan temel kavramlar, yanh~slz ogretim yontemleri ve aynk 

denemelerle ogretim konulan hakkrnda bilgi vermi;;tir. 

2.2.3. Wisconsin Early Autism Project (WEAP) <;ah~ma Ziyareti 

OC;iDEP uygulamasrnrn planlamnasrnm bir a~amaSI da, otistik yocuklara yonelik 

erken yo gun davram~sal egitim ev uyguiamasl yapan Amerika Birle;;ik Devletleri'nin 

Wisconsin Eyaletine bagh Madison kentinde bir merkez olan WEAP'e (Wisconsin Early 
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Autism Project) 14-18 Agustos 2006 tarihlerinde yapllan 9ah~ma ziyaretidir. Bu ziyaret, 

koordinator ile ev ve kurum uygulamalarmm egitim dam~manlan tarafmdan yapllml~tlr. 

Ziyaretin amaCI, bu tlir uygulamalann nasll yiirtitlildtigtine ili~kin uygulamalarl gormek ve 

bu konudaki uzmanlardan gorti~ almak olmu~tur. Ziyaret stirecinde; merkez 9ah~mllarlyla 

erken yogun davram~sal uygulmna, ekip kurulmasl, uygulamalarl11 yiirtitlilmesi 

konulm'l11da toplantIlm' yapllml~tH, Ev uygulamalm'l ve merkezde gel"gekle~tirilen oyun 

gruplan gozlemni~tir. Aynca, Lovaas ve WEAP uygulmnalarl11l11 videolarl izlemni~tir. Bu 

9ah~ma ziym'etine ili~kin gtinltik olarak all11ml ve tizerinde tmil~llan notlar ara~tllmaci ve 

koordinator tarafl11dml O<;iDEP Tfukiye uygulamalarl11a temel olacak bi9imde derlemni~tir 

(BakImz, Ek I), Bu 9ah~ma ziyareti donti~tinde ekip tiyeleriyle ge~itli toplmltllar 

gergekl e~tirilmi~tir, 

2.2.4. OC;iDEP Uygulamasl Hazlrhk C;ah~malan 

Koordinator ve egitim dam~manlarml11 katlldlgl ilk toplmltllar, 28-29/08/2006 

tarihlerinde gergekle~tirilmi~tir. Toplantllarl11 bir hsml11a O<;iDEP ev uygulamasl 

egitmenleri de katllml~tlr. 

Toplantllarda, WEAP 9ah~ma ziyaretine ili~kin izlenim ve gozlemler hakkl11da 

gorti~tilerek O<;iDEP'de ne gibi uyarlmnalar yapllacagl11a karar verilmi~ ve ev uygulmnasl 

egitmenlerine bu ziyaretle ili~kili bilgiler aktanlml~tll'. Toplantllarda aynca, ev uygulamasl 

ogrencilerine ili~kin edinilen on bilgiler gorti~tilmli~tfu, Ev ve kurlU11 uygulmnalm'l11a 

ili~kin koordinatorun hazlrladlgl 9ah~ma programlm'l ile degerlendinne araCI incelenmi~ ve 

ogrencilere uygulanacak standmi test belirlenmi~tir. 

Toplmltllardan soma, ev uygulmnasl ogrencilerinin aileleriyle koordinator ve egitim 

dam~mml1 tarafl11dan pro gramla ilgili . bilgilerin verildigi on gorti~meler yaplhlll~tlr. 

Ogrenciler i9in etkili peki~tire9ler hakhnda bilgi toplmll111~tH. Aynca, ev uygulamasl 

ogrencilerini tammak amaclyla egitim dmll~manl ogrencilerle bir araya gelmi~tir. 

Bunlann dl~l11da, koordinatortin hazlrlaml~ oldugu ve tizerinde gorti~ birligine 

vm'llan uygulama doktimanlan ailelere, dam~mmllara ve egitmenlere verilmi~tir. Bu 

doktimanlarda ~u bilgiler yer alml~tlr: (a) O<;iDEP'in temel amaCI, (b) O<;iDEP 

egitmenlerinin ve ailelerinin uymalm'l gereken illeeler, (c) progrmllln uygulamna stiresi ve 

zmnanlarl, (d) oyun grubu. Bu ara~tmna oyun gruplarlm kapsmnmlll~tlr. Ev uygulamasl11a 

ili~kin doktinlan ve 9izelgeler Ek 2' de verilmi~tir. 

Bu hazlrhklara ek olarak, egitim danl~mam uygulammll11 gen;:ekle~tirilecegi Oliaml 

gormek ve gerekli egitim materyallerinin evlerde olup olmadlg1111 saptmllak mnaclyla 
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evleri ziyaret etmi~tir. O<;:iDEP uyguiamasl i<;in <;ah~ma saatlerinde ekibe aynlabilecek bir 

odaya gereksinim duyulmu~tur. Ancak, ozel bir oda dtizenlerunesine gerek olmaml~tIr. 

Evin herhangi bir odasll1da <;ah~malann stirdtirtilebilecegi dti~tintilmti~ttir. Ortamda bir 

mas a, sandalyeler, egitim materyalleri, peki~tire<;ler, bu materyallerin ve peki~tire<;lerin 

konmasl i<;in bir dolap ya da kolay hareket edebilen (or., tekerlekli) bir komodin oimasl 

yeterli gortilmti~ttir. Masanll1 <;ocugun boyutlanna uygun 6l<;tilerde olmasl, materyallerin 

kaymamasl i<;in yUzeyinin kaygan olmamasl, ayaklannll1 zemin tizerinde rahat<;a hareket 

etmesi, mtimktinse peki~tire<;lerin ve egitim materyallerinin konabilecegi <;ekmecelerinin 

oimasl <;ah~malan .kolayla~tlracak ozelliklerolarak belirlenmi~tir (Kucaali-iftar, 2007). 

iki aile de kendi tercihleri dogrultusunda uygulama i<;in ayn birer oda 

hazulaml~lardlr. Cemil'in ailesi ti<; oda, bir salon, bir kti<;tik ardiye odasl, bir mutfak, 

banyo-tuvalet, bir balkondan olu~an bir apartmarun giri~ dairesinde ya~amaktadIr. Cemil 

i<;in aynlan oda ayru zamanda <;ocugun yatak odasldlr. Evin diger iki odasl ailenin diger 

fertlerinin yatak odasldlr. Sevda'mn ailesi ise ti<; kath mtistakil bir evde ya~amaktadIr. Evin 

zemin katll1da bir oda ve garaj bulunmaktadu. Birinci katta bir mutfak, bir salon, bir 

tuvalet, kI~ll1 kullamlmak tizere hazIrlamm~ olan ve ailenin ve ekibin "kI~ balkonu" olarak 

adlandll'dlklarl camekanh bir balkon ve bir a<;lk balkon bulurunaktadIr. ikinci kattaysa, 

uygulama i<;in hazulanml~ bir oda, Sevda'nlll yatak odasl, ebeveynlerin yatak odasl, bir 

banyo-tuvalet bulurunaktadIr. Her iki evde de uygulama i<;in hazIrlanIm~ olan odalann 

birer cephesinde i<;erinin aydll1hk olmasIm, gerektiginde havalanmaSll1I saglayan 

pencereler bulurunaktadIr. Sevda'run rumesi uygulamarun dordtincti aYlllda kendi tercihiyle 

odaYI tekrar dtizenlemi~tir. Odrulll1 bir cephesine daha pencere yaptImll~tu. Aynca, yeni 

sandalyeler, perdeler, dolaplar ahm~tIr. Odrulln yeniden dtizenlendigi hafta, iki-ti<; gtin 

<;ocugun yatak odasll1a masa, sandalyeler ve gerekli materyaller ta~lllarak bu odada ders 

yapIlml~tlr. Bunlann dl~ll1da, evler <;ah~ma saatlerinde olduk<;a sessiz olmu~tur. Ancak, 

bUIlUn i<;in ailelerle bir dtizenleme yapIlmaml~ ve ozel bir istek bildirilmemi~tir. <;:ah~ma 

saatlerinde, Cemil'in evinde sadece anne ve yardllnclsl, Sevda'nll1 evinde ise anIle 

bulunmu~tUl'. Aynca, iki eve de konumlan geregi dl~arIdan gtirtiltti gelmemektedir. 

Ozellikle Sevda'mn evi ~ehir merkezinin dl~ll1da bir bolgede oldugundan olduk<;a 

sessizdir. 

Uygulama oncesinde evlere yapIlan ziyarette, her iki odada ekibin kullanabilecegi 

birer masa ve uygun sandalyeler oldugu saptanml~tlr. Aynca, uygulamada kullrulllabilecek 

<;e~itli egitim materyallerinin, oYUllcaklarll1 ve <;ekmeceli dolaplarm da oldugu 

belirlenmi~tir. Cemil'in odasll1da bir de yatak bulUImlaktadlr. Cemil'in odaslmn zemini 
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parke kapll olup, tizerinde hall bulunmaktadlr. Sevda'mn odasmm zemini ise duvardan 

duvara hall kaphdu. Uygulama oncesinde ve stiresince ekip ailelerden uygulama ic;in 

gerekli olan materyalleri ve peki~tirec;leri istemi~ ve aileler de bunlan temin etmi~tir. Pek 

c;ok materyal oldukc;a kolay bulunabilir ve dti~tik maliyettedir. Bazllan ise ailelerin 

kendilerinin de yapabilecegi ya da evde olan materyallerdir. Plastik kaplar ve mandallar 

bunlara omek olarak verilebilir. ilk aylarda kullamlacak bazl materyalleri koordinator 

kendisi hazulaml~tlr. Bunlarm dl~mda, Cemil'de uygulamanm ikinci, Sevda'da ise 

dordtincti aymda materyallerin masalara slgmamasl uzerine, ekip ailelerden bir onceki 

paragraftaki nitelikleri ta~lyan, Olialama 60xlOO cm olc;tilerinde yeni mas alar istemi~tir. 

Her iki aile de uygun masalan alml~lardlr. Cemil'in ailesi masanlll egitmen tarafllldaki 

kenarllla c;ekmece de yaptmm~t!r. 

Bu c;all~malardan soma; 15-16/09/2006 ve 18/09/2006 tarihlerinde son hazullk 

toplantllarl gen;elde~tirilmi~tir. Bu toplantllarda dam~manlann hazulmm~ olduldm'l 

c;all:;;tay dokumanlm'1 incelenerek son halini alml~t!r. Ev uygulamasma ili~kin olan c;all~tay 

doktimam Ek 3' de verilmi~tir. Son olarak, koordinatortin hazulmm~ oldugu ogrenci ve 

danl~man dosyalarl incelenmi~tir. Ogrenci dosyalm'mda; egitmen gunlukleri ile beceri 

edinimini ve genellemesini izleme formu; dam~man dosyalarlllda ise; egitim gozlem formu 

ile beceri edinimini ve genellemesini izleme fonnu yer alml~tIr. Bu fonnlara ili~kin 

aynntlh bilgiler veri top lama bolUmtinde verilmi~tir. Toplantllarda aynca, hangi egitmenin 

hangi O<;iDEP ic;erigini c;all~acagma karar verilmi~tir. Bu dogrultuda ogrencilerin 

ozellikleri ve perfonnanslarl dildcate allllarak, uygulmnalara Taklit 1 ve E~leme 1 

a~amalanyla ba~lamnasl ve her bir a~mnanlll birer egitmene verilmesi km'arla~tmlml~tlr. 

Aynca, her ogrenci ic;in egitim ara<;-gerec;lerini i<;eren birer set hazulanml~tu. 

2.2.5. Ogrencilerin i§levde Bulunma Diizeylerinin Belirlenmesi 

Ogrencilerin uygulama oncesi i~levde bulunma duzeylerini belirlemek ic;in, Otistik 

<;ocuklar i<;in Davram~sal Egitim Programl izleme Aracl (O<;iDEP-iZ) egitim 

danl~mmllan tarafllldan uygulanml~tlr (BakImz, Ek 4), O<;iDEP-iz; koordinator tarafmdml 

iki-ti<; ya~ duzeyindeki c;ocuklann gosterdikleri temel beceri alanlarmdan olan e~leme, ahcI 

dil, sozel olmayan taklit ve ifade edici dil dogruhusunda geli~tirilen, be~ ozel egitim 

ogretmeni ve be~ mlaokulu ogretmeniyle gec;erlik c;all~masl yapllml bir olc;me aracldu 

(Klrcaali-iftm', 2007). O<;iDEP-iZ'in amaCI; ogrencilerin O<;iDEP'e ba~lamadan hemen 

once, O<;iDEP'te ogretilmesi planlanml temel beceriler aC;lsmdml ba~lmna duzeyini 

belirlemek; alt! ayda bir aym degerlendinneyi yineleyerek ve onceki duzeylerle 
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kar~lla~tlrarak da ogrencilerin gosterdigi ilerlemeleri izlemektir. Bir ba~ka deyi~le, bu aray 

uygulama oncesinde, uygulama stiresince ve uygulama sonunda ogrencilerin geli~im 

alanlanndaki perfonnanslarnll belirlemektedir. 

On uygulama ve son uygulama iyin gozlemciler arasl gtivenirlik yah~maSI da 

yapIlml~tlr. Gozlemciler arasl gtivenirlik, hedef davra1l1~m geryekle~ip geryekle~medigine 

ili~kin, birbirinden bagimsiz iki gozlemcinin e~zamanh yaptlkiarl degerlendirmelerin 

kar~lla~tmlmasldlr. Gozlemciler arasl gtivenirlik katsaYIsmm en az %80 oimasl 

gerekmektedir. Bu ara~tmnada gozlemciler araSI gtivenirlik katsaylSl "gorti~ birligi/(gorti~ 

birligi+gorli~ aynhgl)xlOO" fonnlilliyle hesaplamm~tlr. Bu dogrultuda; O<;:iDEP-iz on 

uygulamasmda ve son uygulamasmda rum alanlar iyin gozlemciler araSI gtivenirlik 

katsaylSl % 1 00 olarak belirlemni~tir. 

Ogrencilerin zeka dlizeylerini belirlemek iyin ise, ara~tmnadan ve uygulamadan 

bagimsiz bir uzman psikolojik dam~man tarafmdan Leiter Uluslar Arasl Performans Testi 

uygulamm~tH. Uzmanm, test uygulama yetkisi ve otistik yocuklarla egitim deneyimi 

vardH. Leiter, ara~tll"maya katilan ogrencilerin konu~muyor oimaiarl ve Ttirkiye'de bu ttir 

yocuklara uygulanabilecek ba~ka geyerli ve gtivenilir standart testIer olman1asl 

nedenleriyle ve alan uzmanlarmm onerileri dogrultusunda seyilmi~tir. Leiter, i~itme 

ve/veya konu~ma sorunu olan 2-18 ya~ arasmdaki bireylerin zihinsel performansiarmi 

belirlemeyi amaylayan, dile dayah olmayan ve ktilrurel nonnlardan anndH1lml~ bir 

performans testidir (http://orgm.meb.gov.tr/yayinlar/yayin4.htm).ikiogrenci de Leiter 

testini alammm~tl1°. Uygulama sonrasmda bu test uygulamnaml~tlr. Bunun nedeni, 

ara~tmnanl11 yocuklann zihinsel performm1slarmdaki degi~imi ara~tmna mnaCl 

ta~1111amasIdlr. Aynca, alan uzmm1larnlln yocuklarl11 test almnayacag1111 dli~ti11lneleri de 

etkili olmu~tur. 

Programa hazuhk yah~maiarl slrasl11da koordinatOr ve egitim danl~mmll tarafmdan 

ogrenciler iyin egitim stirecinde kullm11lacak olm1 etkili peki~tireyler de belirlemni~tir. 

Etkili peki~tireyleri belirlemek amaclyla oiasl yiyecek peki~tireyleri hazirlamnl~tlr. Bu 

peki~tireyler liylti gruplar halinde sunulmoak; ogrencinin tist tiste yapIlm1 be~ denemede en 

yok tercih ettigi peki~tirecin km·~lsma formda (+) i~areti konulmu~tur. Bu stirey ttim 

peki~tireyler iyin tekrarlmllm~ ve her bir ogrencinin en fazla tercih ettigi peki~tireyler 

belirlemni~tir (BakImz, Ek 5). 
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2.2.6. OC;iDEP UygulamasmID Ba~latIlmasl 

Her iki yocukta da bir Yllhk bir uygulama planla11lm~tlr; ancak, doktora tezinin 

stiresi ve olanaklan dikkate allllarak uygulamanlll ilk a1tl aYl bu ara~tmna kapsamlllda 

incelenmi~tir. O<;iDEP uygulamasl onceki boltimlerde beliliilen ttim a~amalardan soma 

18/09/2006 tarihinde iki evde ve kurwnda geryekle~tirilen yah~taylarla ba~latllml~tlr. Bu 

yah~taylann amaCl egitim danl~manlar111ln uygulamanm yapIlacagl yerde (ev ya da 

Enstitti), katllllncmm da Oliamda bulunmaslyla egitmenlere O<;iDEP hakkmda uygulamah 

olarak bilgi vennek ve egitmenlerin yah~acaklan iyerige ili~kin edinim ve genelleme 

ba~lama ve biti~ tarihleri kaYlt formunu (Bakmlz, Ek 6) sunmaktlr. <;ah~tay stirecinde 

egitim danl~mal11yukatlda belirtilen konularda sozel' sunwn yapml~, gerekli yerlerde 

yocukla omek uygulamalar geryekle~tinni~ ve egitmenlerin yocukla uygulamalarma ili~kin 

geribildirim SU11l11U~tUr. Her bir yocukla yah~tay tiy saat stirmti~ttir ve gortinti.i kaydl 

yaplhm~trr. <;ah~tay slrasl11da aileler iyeri ah11lnanl1~; ancak, yah~tay sonunda ailelere 

yah~tayla ilgili genel bilgi verilmi~tir. 

Bu ara~tmna kapsaml11daki O<;iDEP uygulamalan 16 Mart 2007 tarihinde 

sonlandmlml~tH . 

O<;iDEP uygulamasl sHasl11da, her bir yocukla toplam 26 hafta, haftada ortalama 

23 saat yah~llml~tlr. Aynca, katrlllncIlar her hafta bir buyuk saat Oyml grublma 

katlhm~lardH . 

Ara~tmnal11n uygulamasl11dan soma da O<;iDEP ev ve Enstittide egitmenlerin 

yocuklarla bire-bir yah~malanyla ve yocuklann oyun grubuna katllmalarlyla devam 

etmi~tir. 

2.3. Verilerin Toplanmasl ve Analizi 

Nitel ara~tmnalarda genel olarak; gorti~me, gozlem, belgeler, ar~iv kaYltlan ve 

stirey tirlinlerinin incele11lnesi (aIiifacts) teknikleriyle veriler toplaIunaktadlr. Nitel 

aI'a~tmnalarda bu tekniklerle toplanan verilere ek olaI°ak nicel veriler de 

toplaIlabilmektedir. Aynca, ara~tmnacl inceledigi konuyla ilgili alanyazl11 incelemeleri 

gergekle~tirilebilmektedir. Ttim bu tekniklerin birlikte uygulanmasl aI'a~t111nanl11 

inanlhrhgllll saglamada onemlidir (Bogdan ve Biklen, 1998; Creswell, 2005; 

httpllwriting.colostate.edulguides/research/casestudy/pop4a.cfm; Ylldmm ve $im~ek, 

2005; Yin, 2003). 

Yukarlda belirtilen tekniklerle toplanan veriler stirey iyerisinde ve/veya ttim 

verilerin toplaI11llasl11daIl soma btitUnctil olarak ya da kodlamalar yoluyla analiz 
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edilmektediT. ButiincUl analizde veriler bir butlin olarak incelenerek, her bir venn1l1 

birbiriyle tutarhhgl s1l1anarak, yorumlar geryekle~tirilmektedir. Kodlamalar yoluyla 

analizde ise veriler gozlenebilir eylemlere aynlarak veriler aras1l1daki oruntUler ortaya 

ylkanlmaktadlr (Bogdan ve Biklen, 1998; Creswell, 2005; http://writing.colostate.edul 

guides/research/research/casestudy/pop4a.cfm; Strauss ve Corbin, 1990). 

Bu dogrultuda ara~tuman1l1 uygulama verileri 18/09/2006-16/03/2007 tarihlerinde 

Tablo 2.1' de belirtilen tekniklerle toplamm~tu. 

Toplanan veriler, veri toplanla a~amas1l1da ya da sonras1l1da, ara~tllma amaylan ve 

sorulanm yal1ltlaYlcl bir ~ekilde analiz edilmi~tir. 

2.3.1. Gozlemler 

Gozlem, belirli bir Oliamda olu~an davral1l~lann derinlemesine betimlelIDlesi 

amaclyla kullal1llan bir veri toplama teknigidir. Ara~tlrmacl yapllandmlIm~ ya da 

yapllandmlmaml~ ortamlarda belirli bir zaman diliminde gozlemlerini geryekle~tirir. Bu 

gozlemlerini not tutma ya da kaYlt cihazl kullamna gibi yollarla kaYlt alt1l1a alIr (McMillan, 

2004; Ylldmm ve ~im~ek, 2005). 

Bu ara~tmna iyin koordinatOr, egitim dam~mal1l ve egitmenler taraf1l1dan gozlemler 

geryekle~tirilmi~tir . 

Tablo 2.1 
Veri Toplama Teknilderi 

Gozlemler izleme ToplantIlan Gorii~meler Siire~ Performans 
Uriinleri Degerlendirme 

1. Egitmen 1. KoordinatOr ve 1. KatIlllncIlann 1. E- 1. OC;iDEP-iz 
gozlemleri egitim danl~manl uygulama postalar sonuylarl 
2. Egitim toplantllan oncesindeki 2. Beceri 2.0gretim 
dal1l~mal1l 2. KoordinatOr ve ogretmenleriyle Edinim ve Oturumu 
gozlemleri aile toplantIlarl goru~meler Genelleme De gerlendirme 
3. KoordinatOr 3. KoordinatOr, nitel 2. Engelliler Tarihi Fonnu 
gozlemleri alan uzmanl ve egitim Ara~tlrma KaYlt 

dam~mal1l toplantIlan Ensti tu ' sunde Formu 
yah~rul 
personelle 
goru~me 
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2.3.1.1. Egitmen Gozlemleri 

Ekip egitmenleri altl ay suren uygulama boyunca, <;ocuklarla <;ah~t:tklan her gun 

<;ocuklann genel durumuna, kendi performanslanna ve egitim sfuecine ili~kin gozlemler 

yapml~lar ve gozlemlerini egitmen giinlUgu formuna yazml~lardu. Bu gozlem 

gunluklerinin amaCl; (a) egitmenler arasmda i~birligi ve koordinasyonun saglanmasl, (b) 

koordinator ve danl~manm hafta i<;i surdurUlen egitimlere ili~kin bilgiler..mesi, ( c) verilerin 

kaYlt altma aillunasldir. Bu ama<;lan saglamak i<;in egitmenler egitime ba~larken, 15 

dakikahk aralarda ve egitim bittiginde gozlem notlarlm yonlendirme sorulanm temel 

alarak gunluklerini yazml~lardular. Ek 7'de egitmen gunlugu ve gozlem notlarml 

yonlendinne sorulan yer almaktadu. Her egitmen <;ocukla <;ah~maya ba~lamadan once 

diger egitmenin gunlugunu okumu~tur. Aynca, her hafta egitim danl~mamyla ve her ay 

koordinatOrle ger<;ekle~tirilen toplantIlarda egitmenler bu gunliikler dogrultusunda bilgi 

vermi~lerdir. Bu bilgilere yonelik olarak koordinat6r ve egitim danl~ma11l egitmenlere 

geribildirim sunmu~ ve kar~lla~llan sorunlara ekip tarafmdan <;oziim onerileri 

getirmi~lerdir. Bunlann l~lgmda uygulamaya ili~kin yeni kararlar almml~tu. 

Bu ama<;la toplam 418 kez egitmen gunlugu yazllml~tH. Bu gunliiklerin 93 'u taklit 

alamnda <;ah~an egitmen, 95'i e~leme alamnda <;ah~an egitmen tarafmdan Cemil i<;in 

yazllml~tlr. Sevda i<;inse taklit alamnda <;ah~an egitmen 94, e~leme alanmda <;ah~an 

egitmen 92 gunluk yazml~tlr. Dam~ma toplantllanmn ger<;ekle~tirildigi gunlerde 

egitmenler gunluklerini birlikte yazml~lardH. Cemil i<;in ortak yazllan gunliik saylSl 23, 

Sevda i<;in ise 21 'dir. 

Egitmen gozlemleri ara~tlnnanm "O<;iDEP ev uygulanlasml iki otistik <;ocuk i<;in 

planlama ve yUriitme sureci nedir?" ve "Ekip ve aile uyelerinin O<;iDEP ev uygulamasl 

hakkmdaki gori.i~leri nelerdir?" sorularlm yanltlamak i<;in temel veri olarak kullamlmak 

uzere analiz edilmi~tir. Aynca, bu gozlemlerin analizlerinden elde edilen bulgulardan, 

"O<;iDEP ev uygulamasmm katllllnci <;ocuklar iizerindeki etkileri nelerdir?" ~eklindeki 

ara~tmna amaCl i<;in de destek veri olarak yararlamlml~tlr. 

Egitmen Gozlemleri a~agldaki i~lemler yapllarak analiz edilmi~tir (Bogdan ve 

Biklen, 1998; Creswell, 2005; Ylldmm ve ~im~ek, 2005): 

1. Her dam~ma toplantlsmda egitim dam~mam gunluklerin, gozlem notlarllll 

yonlendinne sorularl dogrultusunda yazillp yazllmadlgml kontrol edip, gerektiginde 

geribildirimler vermi~tir. Aynca, koordinator de aylIk olarak gunlukleri gozden ge<;irip, 

gerekli geribildirimler vermi~tir. 
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2. Veri top lama a~amaSl bittikten soma egitim dam~mam tarafmdan egitmen 

gunliikleri okunup, incelenmi~tir. 

3. Egitim danl~manl egitmenlerin gunltiklerini bilgisayara aynen aktarml~t1r. Bu 

i~lemin gerekc;esi; (a) veri analizi ic;in hazlrlanacak fonnlara bilgisayar dosyasmdan 

bilgilerin aktanlmasmm daha pratik olmasl, (b) gtinltiklerin yedeklerinin fotokopi yerine 

bilgisayar dosyasl ve c;lktlSlYla elde edilmesinin tercih edilmesidir. Aynca, Ek 7' de 

gorUldugu uzere, bir gunluk formda her iki egitmenin de gozlemleri yer almaktadlr. 

DolaylSlyla, her bir egitmenin gunluklerinin ve her bir egitmenin gozlemlerinin ayn ayn 

takip edilebilmesi formlarm orijinal haliyle oldukc;a zordur. DolaY1SlYla, bu gunlukler 

bilgisayara aktanhrken her bir c;ocuk ve egitmen ic;in dosyalar aC;lhm~tIr. Bu dosyalara 

aktarllan bilgilerin de C;lktllarl almarak (BakllllZ, Ek 8) tekrar okunmu~tur. 

4. Elde edilen ham verilerin analizinin kolayhkla yapIlabilmesi ic;in tum veriler Ek 

9'da bir omegi gorulen veri analizi formlarl11a aktarllml~tlr. Fonnlara sayfa numaralan 

verilmi~, baglam bilgileri yazllml~tIr. Veriler fonnun O1ia kIsmma, ara~tl1'ma amac;lanm 

yansltan ya da yansltmayan paragraflara aynlarak yazlhm~tl1'. Sag ve sol taraflara da 

kategorilerin, kodlann ve temalann yazllabilecegi stitunlar aC;11ml~tl1'. 

5. Egitim danl~ma111 fonnlarm C;lktIlarl111 alarak, veri analizinin daha pratik 

yapllabilmesi amaclyla tekrar gozden gec;irmi~tir. Olasl kategorileri, kodlan ve temalan 

olu~tU1maya ba~laml~t1r. 

6. Tez danl~manlarl ve egitim danl~mam tarafl11dan gerc;ekle~tirilen toplantIlarda 

olasl kategoriler, kodlar ve kodlan kapsayan temalar belirlenmi~tir. Tablo 2.2' de bazl 

omeklere yer verilmi~tir. Bunlar, tez dam~manlarmm ve egitim danl~ma111111n uzman 

goru~leri, ara~tmna sorularl ve alanyazm bilgileri dogrultusunda belirlenmi~tir. 

7. Egitim dam~mal11 verilerdeki bilgileri bu kodlara ve temalara aYlrml~tlr. Bu 

i~lemi yaparken aYlli ediciligi saglamak ic;in her bir kodu ve temaYl farkh renkli kalem 

kullanarak yazml~t1r. Gerektiginde bazl ozel i~aretlemeler yaplm~tlr. Omegin, "onemli" 

buldugu bilgilere yIldlz koymu~tur. 

8. Bu c;ah~maIlm somasl11da tez danl~maIllan ve egitim da111~manl kodlarm ve 

temalarm veri setindeki bilgileri yansltIp yansltmadlgl111 incelemi~lerdir. Bazl kodlar ve 

temalarda degi~iklikler yapllml~, yeni kodlar ve temalar eklenmi~tir. 

9. Bu dogrultuda egitim danl~manl tekrar kod ve tema venne i~lemini yapml~tl1'. 

Tez da111~manlarl ve egitim da111~mam kodlarl11 ve temalarm uygun oldugu konusunda 

uzla~ml~lardl1' . 
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Tablo 2.2 

Kategori, Kod ve Tema Ornekleri 

Kategoriler Kodlar Temalar 

<;ocuk ilerlemesinde Sorunlar <;is <;ocuklarda ilerlemeler 

<;ocuk ilerlemesinde Ba~arllar <;iB <;ocuklarda ilerlemeler 

10. Ara~tmnacl bilgisayarda her bir tema iyin ayt1g1 dosyaya ili~kili verileri 

alml~t1r. Bu dosyalann ylktllarml tez _dam~manlarl ve egitim dam~mam birlikte tekrar 

incelemi~lerdir. V erilerin belirlemni~ temalar dogrultusunda sl111flamp smlflanmadlgl, 

ili~kili olmayan verilerin hangi temada yer almasl gerektigi ya da yeni bir temanm olu~up 

olu~mayacagl taIil~Ilml~tlf. 

11. Son olarak da temalar birbirleriyle ili~kili ve aIIlamh bir biitlin olarak 

diizenlenip, yazIlml~t1r. YaZlm slrasmda da aylk, anla~lllf bir dil kullanllmasma ozen 

gosterilmi~tir. Egitim dam~maIll kendi ki~isel gorii~lerinden uzak durmu~tur. Tez 

dam~manlarl yazllaIIlarl okuyarak gerekli geribildirimleri sunmu~laI·dlf. 

2.3.1.2. Egitim Dalll~manllllll Gozlemleri 

Egitim danl~mam her hafta Cuma giinii evlerde geryekle~tirdigi bir buyuk saatlik 

daIll~ma topiantilarmda egitmenlerle egitim surecine ili~kin goru~ ah~ veri~inde bulumnu~ 

ve gozlemler yapml~t1r. Bu gozlemlere ili~kin veriler iki ~ekilde kaydedilmi~tir. BunlardaIl 

birincisinde; egitim dam~manl gozlemlerini egitim gozlem formuna yazml~t1r (Bakmlz, Ek 

10). Bu formun aInaCl, ekip uyeleri aI"asmda koordinasyon ve i~birliginin saglaI1lllaSI, 

verilerin kaYlt altma ahmnaSIdll". Egitim dam~maI11, toplantl anlaylaI"l dogrultusunda 

gozlem formuna; (a) bir hafta boyunca yah~Ilan becerileri ve bu becerilerin nasil 

yah~Ildlgml, (b) ya~aIlan sorunlarl ve bu soruniarl gidermeye yonelik alman karaI"lan, (c) 

bir sonraki hafta yah~llacak becerileri, (d) egitmenlerin, yocugun ve kendisinin genel 

performanslm, (e) koordinat6re danl~acagl konulan, (f) toplantl aIlmda ya~anan sorunlan 

ve yOzUm onerilerini, (g) yocuktaki degi~im ve geli~meleri yazml~tIr. Aynca egitim 

daIll~manl geryekle~tirdigi ek gozlemlere ili~kin verileri de egitim gozlem formuna 

yazml~t1r. 

Uygulama suresince Cemil'e ait 25, Sevda'ya ait 23 olmak uzere top lain 48 egitim 

gozlem formu yazIlml~tlr. Egitim daIll~mam tarafmdan yazilan gozlem formlarmdaki 
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veriler, tum amaylar iyin destek veri olarak kullamlml~tlr. Bu amayla a~agldaki i~lem1er 

yapllml~tlr (Bogdan ve Biklen, 1998; Creswell, 2005; Ylldmm ve $im~ek, 2005): 

1. Egitim dal11~manl haftahk toplantllarda bu formlardaki verilere dayah olarak 

bilgi aktarlmlarmda bulunmu~tur. Daha sonraki dal11~ma toplantllanl11 yonlendirebilmek 

amaclyla da surekli olarak bu verileri okumu~ ve alanyazm bilgileriyle kar~lla~tllml~tlr. 

Gozlem fonnlarmm yedeklerini yapml~tH. 

2. Fonnlar veri top lama a~amasmdan sonra egitim danl~malll tarafmdan gozden 

geyirilmi~tir. Ara~tlrma sorulanyla ve diger verilerde belirlenmi~ olan temalarla ili~kili 

olan paragraflarl i~aretlemi~ ve notlar alml~tH. 

3. Bir builin olarak incelenen bu veri setindeki bilgiler diger veri setlerinde temalar 

ve ara~tmna amaylan dogrultusunda duzenlenip, sunulmu~tur. Bu veriler daha yok 

dogrudan almtl ~eklinde okuyucuya aktanlml~tH. 

Aynca, danl~ma toplantllannda gortintU kaYltlan da yapllml~tlr. Bu kaYltlarm 

amaCl; (a) gerek duyuldugunda kaYltlann tekrar seyredilerek sorunlarm ve bu sorunlan 

gidenneye yonelik alman kararlann tekrar incelenmesi, (b) gerektiginde ekip uyelerinin 

kendi perfonnanslarllll gorebilmeleri, ( c) yocugun gene I perfonnansmm kaYltlardan da 

takip edilebilmesi, (d) verilerin kaYlt altma ahnmasldlr (Bogdan ve Biklen, 1998; YIldmm 

ve $im~ek, 2005). Aynca, yah~tay ve egitim danl~manmm dal11~ma toplantlsl dl~mda 

geryekle~tirdigi ek gozlemlerin goruntu kaYltlan da aylll amaylarla yaplhm~tlr. Goruntu 

kaYltlarma ili~kin saYlsal veriler Tablo 2.3' de sunulmu~tur. 

Bu kaYltlar, "Ekip uyelerinin gosterdikleri degi~imler nelerdir?" ve "OC;iDEP ev 

uygulamasllun katlhmci yoculdar uzerindeki etkileri nelerdir?" sorularml yallltlamak iyin 

temel veri olarak analiz edilmi~tir. Aynca, kaYltlardan (a) OC;iDEP uygulamasmda ba~ta 

yapIlan planlama ve sfuey iyinde yapllan degi~iklikler, (b) programm yurUttilmesi sll'asmda 

kar~Ila~llan sorunlar ve uretilen yozumler, (c) ekip ve aile uyelerinin OC;iDEP ev 

uygulamasl hakkmdaki goru~leri hakkmdaki amaylara yonelik destek veri olarak 

yararlal11hm~tlr . 

Goriintu kaYltlarmm analizi a~agldaki basamaklar izlenerek geryekle~tirilmi~tir 

(Bogdan ve Biklen, 1998; Ratcliff, 1996): 

1. Her daIll~ma toplantlsmdan sonra egitim dam~mam bu kaYltlarl belirli bir 

sistematik iyinde organize etmi~ ve gerekli tablolara notlar alml~tlr. Gorunililerin birer 

yedeklerini de yaplm~tH. 
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Tabla 2.3. 

Gorlintli KaYltlanna lli~kin SaYlsal Veriler 

CEMiL SEVDA 
Kaylt Tarihi Siire (dakika) KaYlt Siire (dakika) 

Tarihi 
18/09/2006 120 18/09/2006 180 
22/0912006 90 22/0912006 90 
29/0912006 79 0611012006 68 
0611012006 72 13/1012006 75 
1311012006 55 20110/2006 79 
2011012006 81 311112006 76 
311112006 61 9/11/2006 28 

(ek gozlem) 
9/1112006 61 10/1112006 70 
(ek gozlem) 
1011112006 67 17/1112006 59 
17/11/2006 84 2411112006 58 
24/11/2006 80 0111212006 65 
01112/2006 67 07112/2006 23 

(ek gozlem) 
07112/2006 20 0811212006 64 
(ek gozlem) 
08/1212006 65 22/12/2006 64 
22/12/2006 68 2911212006 78 
29112/2006 75 12/01/07 77 
12/01107 61 19/01/07 78 
19/01/07 65 26/01107 60 
26/01/07 56 02/02/07 64 
02/02/07 65 09/02/07 30 
09/02/07 57 16/02/07 67 
16/02/07 62 23/02/07 58 
23/02/07 67 02/03/07 66 
02/03/07 65 16/03107 61 
09/03/07 52 
16/03/07 61 
Toplam giin Toplam dakika Toplam Toplam 

giin dakika 
26 1756 24 1638 
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2. Egitim dam~mam her dam~ma toplantlsmdan soma ara~tIrma ama<;:larlyla ili~kili 

bir ~ekilde goriintii kaYltlannm ozetleyici dokiimlerini yapml~tIr. 

3. Egitim dam~mani dokiimleri bilgisayardaki forma aktanm~tu. Bu formlar analiz 

a~amasmm pratik bir ~ekilde yapilabilmesi i<;:in olu~turulmu~tur (BakImz, Ek 11). Aynca, 

indeksler de olu~turulmu~tur. Dokiimlerin ve indekslerin <;:Iktllarl almarak yedekleri elde 

edilmi~tir. Aynca, bilgisayardaki dosyalarm da yedekleri de yapllml~ttr. 

4. izlenen kaYltlar ve <;:Iktilan incelenen dokiimlerde dam~ma toplantlsmda gozden 

ka<;:an herhangi bir konunun olup olmadlgl, 0 an fark edilmeyen bir hatanm goriiliip 

goriilmedigi not edilmi~tir. Gerektiginde alman notlar bir somaki dam~ma toplantlSlnda ve 

haftahk topiantida kullamhm~tH. 

5. Bu kaYltlardaki i<;:erikler haftallk toplanttlarda gorii~iildiigiinden bu veriler 

koordinatOr ve kurum uyguiamasl egitim danl~mam tarafmdan incelemni~tir. Aynca, tez 

dal11~manlarl ilk bir ay11k dokiimleri incelemi~ ve onaylaml~lardH. 

6. Veri toplama a~amasmdan SOlITa egitim danl~mmll tarafmdmI bu veriler tekrar 

incelenmi~tir. 01as1 kategoriler, kodlar ve temalm· olu~turulmaya ba~lmllm~tu. 

7. Aym siire<;:te egitim dmll~mani tarafmdan rum goriintii kaYltlarl <;:oculdardaki 

degi~imlere odaklanllarak izlemni~tir. Her goriintii kaydmda <;:oculdardaki olumlu ve 

olumsuz davram~lar, goriildiikleri dakika ve smIiyeler bir forma yazIlm·ak not edilmi~tir 

(Bakllllz, Ek 12). Bir ba~ka deyi~le, rum kaYltlar genel olarak <;:ocuklann davram~larl ve 

ge1i~imleri hakkmda bir on bilgi edinebilmek i<;:in belirli bir diizene gore betimlenmi~tir. 

Aynca, bu fOlm ilgili m·a~tllma sorularma aynntIh, derinlemesine yamt verebilmek i<;:in 

rum goriintii kaYltlarmdan siireci temsil edebilecek omekleri i<;:eren temsili teyplerin nasil 

geli~tirilecegine ili~kin karar vermede de onemli rol oynaml~ttr (Ratcliff, 1996; Uzuner, 

2008). 

8. Tez da11l~mmllan bu foml ve dokiimleri inceledileten soma egitim dam~manlyia 

toplantllar ger<;:ekle~tirmi~lerdir. Bu toplmltllarda temsili teybin nasil geli~tirilecegi 

gorii~iilmii~tiir. Bu gorii~meler sonucunda, otizm spektrum bozuklugu tam11 <;:ocuklarm 

perfonnanslm·mda beslemne, uyku, norojik sorunlar gibi <;:e~itli durwnlm·a bagll olm·ak 

goriilebilen degi~kenlik nedeniyle yansiz olarak uygulamanm ba~lmIgl<;:, octa ve 

sonlarmdan se<;:ilecek kaYltlarm siireci temsil edici olmayabilecegine karar verilmi~tir 

(Klrcaali-iftm·, 2007). DolaYlslyla, Tablo 2.4' de aynntllar1 goriilen koordinatOriin katlldigi 

rum dam~ma toplmltllannm temsili teyp olarak kullanilmasmda gorii~ birligine vanlm1~tlr. 

Bu kararm gerek<;:eleri; (a) bu toplmltllarm her hafta yapllan danl~ma toplmltllanndaki 

siirecin tipik bir ornegi olmasl, (b) koordinatOriin katlldigi dam~ma toplantllanmn tiim bir 
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aym ozeti niteligi ta~llTIaSI; bir ba~lca deyi~le, bir ayl ve 0 ay yapilan da111~ma toplantllan111 

temsil ediciliginin olmaSI, ( c) egitmen, <;ocuk, egitim da111~ma1l1 ve koordinatOrun 

davra111~lan1l1n tipik bir ornegi olmaSI, (d) yeterli saYlda ve uzunlukta oimasidu. Temsili 

teyp i<;in se<;ilen kaYltlar Cemil i<;in altl, Sevda i<;in dort olmak tizere, top lam 10 tanedir. 

9. Analiz stirecine hazIrhk anlaclyia egitim dalll~ma111 tarafmdan bu kaYltlara ili~kin 

doktimler tekrar OkU11lTIU~, gortinttiler tekrar izlenmi~tir. 

10. Cemil'den iki, Sevda'dan iki tane gortintti, koordinatOrle birlikte incelenmi~tir. 

Bu dogrultuda bu 10 gortinttintin a~agidaki sorular ve temalar dogrultusunda izlenmesine, 

aynntih doktimlerinin <;Ikanlmasma ve bu doktimlerin de bu temalar dogrultusunda analiz 

edilmesine karar verilmi~tir. 

a. KatIlllTICllarda gozlenen degi~imler nelerdir? 

b. KatlhmcIlar ve/veya ekipte dikkat <;eken durumlar gozleniyor mu? 

c. Kararlarm alInma stireci nasIl i~liyor? (Orne gin, ekipteki herkes bu stirece 

katlhyor mu?) 

d. Ekip tiyelerinden sorunlara yonelik yaratlci <;oztimler, oneriler geliyor mu? 

e. Onceden ahlllm~ kararlar geregince uygula111Yor mu? 

f. Egitmenler, egitim dam~malll ve koordinatorden bagllTISIZ 90ziim buluyor mu? 

g. Egitmenlerin onerilere, <;oziimlere tepkileri, diren<;leri, tavirlan nasIl? 

h. Ekip tiyeleri Oliak bir dil kullanlYor mu? 

1. Bilgi ve becerilerde degi~imler gozleniyor mu? (deneme saYllarml sayabilme, 

peki~tire<;leri uygun kullanabilme, yonerge sunumu, ek ipu<;larl, deneme hIzlarl, 

<;ocukla ili~ki vb.) 

11. Egitim danl~mani dokiimleri yaptlktan soma her bir paragrafa yukandaki 

sorularl ve temalan yazlm~tlr. Aynca, tUm ama<;lar i<;in destek veri olabilecegini 

dii~tindiigii paragraflara da diger veriler i<;in olu~turulmu~ temalarl ve kodlan yazml~tlr. 

12. Tez da111~manlan kodlann ve temalann veri setindeki bilgileri yansltilgma 

ili~kin gorti~ bildinTIi~lerdir. 

13. Egitim da111~manl temalarl birbirleriyle ili~kili ve anlamh bir biittin olarak 

diizenleyip, yazml~tlr. 

14. Egitim da111~manl bu kaYltlardaki ve diger rum gortinru kaYltlarmdaki verileri 

rum ama<;lar i<;in tUm ara~tllma sorularllll yanltlaYlcl bir ~ekilde destek veri olarak 

diizenleyip, sunmu~tur. 

15. Yukanda belirtilen doktimanlan tez da111~manlan incelemi~ler ve 

onay laml~lardu. 
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2.3.1.3. Koordinator Gozlemleri 

KoordinatOr ayda bir kez, Cuma giinleri evlerde gen;:ekle~tirilen dam~ma 

toplant1lanna kat1Im1~tu. KoordinatOr dam~ma toplantllannm amaCl dogrultusunda; (a) 

egitim siirecinde kar~lla~llan sorunlara, (b) sorunlann c;:oziimiine yonelik onerilere, (c) 

c;:ocuktaki geli~melere, (d) c;:ocuk, dalll~man ve egitmenlerin genel performanslanna 

yonelik gozlemler gerc;:ekle~tinni~ ve bu gozlemlerini yazm1~t1r. Bu gozlemlerle elde edilen 

veriler uygulama siirecine yon vermesi amac1yla siirec;: ic;:erisinde kullan1Im1~t1r. 

Uygulama siiresince Cemil'e ait alt1, Sevda'ya ait dort olmak iizere toplam 10 

gozlem gerc;:ekle~tirmi~tir. Aynca, bir onceki boliim olan egitim dam~mamnm 

gozlemlerinde belirtildigi iizere, dan1~ma toplantIlannm goriintii kaYltlarl yap1ld1gmdan 

koordinatOriin gozlemleri de kaYlt altma alllllm~tlr. Tablo 2.4'de saYlsal verileri yer alan bu 

kaYltlar da, egitim dan1~manm gozlemleri boliimiinde belirtilen amac;:lara yonelik olarak 

aym ~ekilde analiz edilmi~tir. 

2.3.2. izleme ToplantIlan 

Nitel ara~tmnalarda uygulama siirecine yon vermek, 0las1 sorunlar1 c;:ozmek ve 

gec;:erlik ve giivenirligi arttmnak amac;:h incelemeler yap1lmaktadu (Creswell, 2005; 

Maxwell, 2005; UZlmer, 2008). Bu ara~t1rmada da farkh amac;:larla c;:e~itli izleme 

toplantllan gerc;:ekle~tirilmi~tir. 

Tablo 2.4 

Koordinator Gozlemlerinin Goriintli KaYltlanna ili~kin SaYlsal Veriler 

CEMiL SEVDA 
KayIt Tarihi Sure (dakika) Kayd Sure (dakika) 

Tarihi 
29/99/2006 79 2011012006 79 
20/10/2006 81 2411112006 58 
2411112006 80 19/0112007 78 
29112/2006 75 23/02/2007 58 
19/0112007 65 
23/02/2007 67 
Toplam gun Toplam dakika Top lam Toplam 

gun dakika 
6 447 4 273 
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2.3.2.1. Koordinator ve Egitim Dam~mam Toplantdan 

Koordinatorle ev ve kurum egitiin dalll~manian her hafta dlli1l~ma topllli1tllanndan 

soma izleme topllli1tlsl yapml~lardlr. Beliliilen haftahk toplantllar koordinatortin Anadolu 

Universitesi Engelliler Ara~tlm1a Enstittisti'ndeki ofisinde yapllml~tlr. Haftahk 

toplantllarm llina<;llli'l; (a) koordinatOrtin egitim danl~manlanndan 0 hafta ger<;ekle~en 

egitime ili~kin gorti~ ve bilgi almasl, (b) egitim danl~manlarmm koordinatOrden 

geribildirim ve gorti~ aimallli'l, (c) kar~lla~lllli1 sorunlara yonelik olarak birlikte <;oztim 

onerileri bulmalandlr. Aynca, bu topllli1tllarda egitim stirecine ili~kin alman yeni kararlar 

olmu~ ve bu kararlar egitmenlere egitim danl~manlan tarafmdan aktarllml~tlr. DolaYlSlyla, 

bu toplantIlann ekip uyeleri arasmda i~birligi ve koordinasyonu saglan1a amaCl da vardlr. 

22/09/2006 tarihinde ba~laYlli1 ve 22 kez yapllan bu toplantlllli'm sonuncusu 

1610312007 tarihinde gen;ekle~tirilmi~tir. En klsa toplantl 20 dakika, en UZlm topllli1tl 90 

dakika olup, ortaillilla toplantl suresi 54 dakikadu, TUm topllli1tllarm topillill stiresiyse 1185 

dakikadu, 

Bu toplantllarda almlli1 ses kaYltlarmmllilla<;lan; (a) gerek duyuldugunda kaYltlarm 

tehar dinlenerek sorunlann ve bu sorunllli'l gidermeye yonelik alman kararllli'm tehar 

incelenmesi, (b) verilerin kaYlt altma almmasldu, Bu ses kaYltlarl a~agldaki basllillaklarla 

lli1aliz edilerek tum llilla<;lar i<;in temel veri olarak kullanllml~tu (Bogdlli1 ve Biklen, 1998; 

Creswell, 2005; Ylldmm ve ~im~ek, 2005): 

I, Haftahk toplantllardan soma bu kaYltlar veri topillina tablosuna not edilmi~tir ve 

yedekleri yapllml~tlr, 

2, Her bir haftahk toplantldlli1 soma egitim dllill~manl tarafmdan ses kaYltllli'mm 

ozetleyici doktimleri yapllml~tlr. Bu doktimler bilgisayardaki forma aktlli'lhm~tl1', (Baklmz, 

Ek 13), 

3, Uygulama boyunca bu doki.imler ve indeksler koordinator ve kurum uyguillinasl 

egitim danl~manma gonderilmi~tir ve onaylan almml~tlr. 

4, Tez dalll~manllli'l ve egitim danl~mlli1l tarafmdan ger<;ekle~tirilen toplantllarda 

egitmen gtinltikleri i<;in kulllli111an kodlarm bu veriler iyin de kullllilliabilecegi 

gorti~tilmti~ttir. Ancak, ek ollli'ak bazl olasl kategoriler, kodlar ve temalar belirlenmi~tir. 

Omegin, ogretim ve davranl~ sorunlarl kategorisi eklenmi:;;tir. 

5, Egitim danl~manl verilerdeki bilgileri bu kodlara ve temalara aYlrml~tlr. 

6, Egitim danl~manl tez danl~man1annm onaYl111 aldlktlli1 soma bilgisayarda her bir 

tema i<;in a<;tlgl dosyalara ili~kili verileri alml~tlr. Bu dosyalarm <;lktllanlll tez danl~manlan 
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. ve egitim dam9mam birlikte tekrar incelemi9ler ve verilerin temalara uygun olarak 

slmfiandlgml do grulam19ladu . 

7. Son olarak da, egitim danI9manl temalarl birbirleriyle ili9kili ve anlamh bir hiitiin 

olarak duzenleyip, yazrru9t1r. 

2.3.2.2. KoordinatOr ve Aile ToplantIlan 

KoordinatOr tarafmdan ailelerle uy ayda bir, ailelerin egitime ili9kin goru9lerini 

almak, ailelere sureyle ve yocuklanyla ilgili bilgi vemlek ve olasl giiylillclere ili9kin yOzUm 

onerileri getinnek anlaylarlyla toplantllar geryekle9tirilmi9tir. Bu toplantllar koordinatOrun 

Anadolu Universitesi Engelliler Ara9tnma Enstitusu'ndeki ofisinde geryekle9tirilmi9tir. Bu 

toplantIlara egitim dan19mml1 da katllm19tIr ve 0 mla kadar geryekle9tirilmi9 olml egitimlere 

ili9kin kIsa bilgi SUl1lTIU9tur. ilk toplmltIlar 22112/2006 tm'ihinde her bir yocugun C).nnesiyle 

geryekle9tirilmi9tir. 16/03/2007 tarihindeyse Cemil'in anIle ve babasmm, Sevda'nmsa 

mmesinin katlldlgl son toplantllar yapllm19tIr. TUm toplantllar birer saat sunnu9t'iir. 

Bu toplmltllara ili9kin tutanaklar ara9tlrmacl tarafmdan yazilarak toplantl iyerikleri 

belgelendirilmi9tir. Bu tutanaklar ekip ve aile uyelerinin O~iDEP ev uygulanlaSl 

halclcmdaki gorii9lerini belirlemek iyin temel veri olarak kullmuhm9tIr. Aynca, tutanaklar 

uygulanlmlm katlhmcl yocuklar iizerindeki etkilerini ara9tmnak iyin destek veri gorevini 

gonnii9tiir. Bu amayla, toplantl tutmlaklarmdaki bilgiler ilgili ara~tuma anlaylarl iyin 

ayllm19 dosyalara alctarlhm9tIr. Daha sonra, bu bilgiler birbirleriyle ili9ki1i ve anlanlh bir 

butiin halinde rapor edilmi9tir. 

2.3.2.3. Koordinator, Nitel Ara~tIrma Alan Uzmam ve Egitim 

Dam~mam ToplantIlan 

Nitel ara9tInna alan uzmanl Prof. Dr. YlldlZ Uzuner'in tUm verileri duzenli olarak 

koordinatOr ve ara~tlrmacl e9liginde incelemesi, goru9lerini payla9mas1 ve geribildirimler 

sunmaSl anlaclyla 14 toplantl geryekle9tirilmi9tir. Bu toplantllar koordinatOriin Anadolu 

Universitesi Engelliler Ara9tlrma Enstitiisii'ndeki ofisinde geryekle9tirilmi9tir. Olialama 50 

dakika siiren bu toplmltllardan dokuzunun ses kaydl yapllm19tlr. Be9 tanesininse tutanalclarl 

ara9tnmacl tarafmdan yazllarak belgelendirilmi9tir. 

Egitim dlli1l9manl tarafmdan ses kaYltlarmm ozetleyici dokUmleri yapllm19tlr. 

Dokiimlerdeki ve tutanaklardaki bilgiler veri toplmna a9amasmda ve sonrasmda yonteme 

ili9kin konularda yol gosterici olarak kullml1lm19tlr. 
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2.3.3. Gorii§meler 

Gorii~me, bir ki~i ya da grubllll belirli bir konuda gorii~lerinin, dii~iincelerinin 

derinlemesine incelemnesi, ogrenilmesi amaclyia ger<;ekle~tiriIiI. Gorii~meyi yapan ki~i 

etkin bir ~ekiide kendisiyIe gorii~ii1en ki~iyi dinier ve eide ettigi verileri kaYlt altma alII. 

Gorii~meler <;ok <;e~itli ~ekillerde slmflandmlmaktadlI. Omegin, gorii~melerin yaplh~ 

ozelliklerine gore hi<; yapllandmlmaIm~tan trun yapllandmlml~a kadarge~itleri 

bulunmaktadll·. Yan-yapllandmlIm~ gorti~l11eIer bu iki ucun ortasmda yer almaktadlI. Buna 

gore yan-yapIlandmIml~ gorii~melerde, gorii~me amaCl temel aimarak belirlenmi~ konu 

ba~hklarl ve sorular dogrultusunda gorii~me ger<;ekIe~tiriIiI. Gorii~men ki~i istedigi ~ekiide 

a<;lklamaIanl11 yapaI. Gorii~meyi yapan ki~i gorii~menin akI~l i<;inde dalm aynntIh bilgi 

aimak istediginde ek sorular sorup, a<;lkiamalarda buiunabilir (Bogdan ve Biklen, 1998; 

Gay, Mills ve Airasian, 2006; http://pOlials.wi.wur.nl/ppme/?page=1124; YIldmm ve 

~im~ek, 2005). 

Ara~tll1na siirecinde <;ocukiaria daha once <;ah~an ogretmenier ve Engelliler 

Ara~tll1na Enstitiisii'nde <;ah~aIl bir personelle yan-yapIlaIldmhm~ gorii~meler yapllml~tII. 

2.3.3.1. <;ocuklarla Daha Once <;ah§an Ogretmenlerle Gorii§meler 

<;ocuklaria uygulama oncesindeki sfue<;te <;alI~an ogretmenlerle Engelliler 

Ara~tlrma Enstitiisii'nde, 60 dakikalrk yarl-yapllaIldmlml~ gorti~meler ger<;ekle~tirilmi~tiI. 

Bu gorti~meler i<;in ~u a~runalar izlenmi~tir: 

1. Tez daI1l~manlarl ve egitim da11l~maIll tarafmdan <;ocuklann oyun grubunda 

goriintii <;ekimlerinin yaplimasma ve bu oyun kaydmm ogretmenierie birlikte izlenirken, 

<;ocuklarda geIi~me olup oimadlgl hakkmda bilgi almaya odakh gorii~melerin yapIlmasma 

karar verilmi~tir. 

2. 04/04/2007 tarihinde bir bu<;uk saatlik goriintii kaydl ger<;ekle~tirilmi~tiI. 

3 Ogretmenlerden alman randevular dogrultusunda Cemil'in ogretmeniyle 

04/04/2007, Sevda'nm ogretmeniyIe lse 05/04/2007 tarihinde gorii~meler 

ger<;eki e~tirilmi~tir. 

4. Gorti~me sfuecinde, ogretmen ve egitim danl~maIll goriintii kaYltlarllll birlikte 

izlemi~lerdiI. Gorii~men ogretmenden kaYltlan izlerken <;ocuktaki diklcatini <;eken 

degi~meleri payla~masl istenmi~tiI. Gerektiginde, <;ocuklaria ilgili a<;lklrunalar yaplhm~ ve 

sorular soruImu~tur. 

5. Gorii~melerin ses kaydl ahnml~tlI. 
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Bu gorii~meler "O<;iDEP ev uygulamasllllll katlhmcl yocuklar iizerindeki etkileri 

nelerdir?" sorusunu yamtlamak iyin destek veri olarak kullarnlmak iizere analiz edilmi~tir. 

Bu dogrultuda, gorii~melerden soma egitim da111~ma111 tarafllldan ses kaYltlarl111n yedekleri 

ve dokiimleri yapllml~tlf. Egitim danl~mmll, dokiimlerde ikinci amaca hizmet eden 

boliimleri i~aretlemi~ ve bilgisayardaki ilgili dosyaya aktanll1~tlf. Son olarak bir biitiin 

olarak incelenen bu veri setindeki bilgiler diger veri setlerinde temalar ve ara~tlrma 

mnaylarl dogrultusunda diizenlenip, genellikle dogrudml ahntl ~eklinde okuyucuya 

sunu1111u~tur . 

2.3.3.2. Engelliler Ara~tlrma Enstitii'siinde <;ah~an Personelle Gorii~me 

Katlhmcllarlll bu egitime ba~lamadan onceki ve somaki durumlm'llll, davra111~larllll 

yakllldan gozleyen bir Enstitii personeliyle Engelliler Ara~tllma Enstitlisii'nde 05/04/2007 

tarihinde 20 dakikahk bir yan-yapllandmlml~ gori.i~me geryekle~tirilmi~tir. Bu personelin 

Enstitlide egitim alan tiim yocuklarla ilgili kIyafet degi~tirmek, tuvalete gotiirmek gibi bazl 

gorevleri bulundugundan, yocuklm'l yakllldan gozleme olanagllla sahiptir. Aynca, 

ara~tlrma111n katlhmcIlarllll uygulmna ba~ladlktan soma oyun grubuna geldiklerinde de 

gozleyebilmi~tir. 

Gorii~me slfaslllda kendisiyle gorii~Ulen ki~iden; her iki yocukta bu egitime 

ba~landlktan soma herhmlgi bir degi~im olup olmadlgl konusunda gozle111lerini payla~masl 

istenmi~tir. Aynca, gerektiginde, sorular yoneltilerek daha derinlemesine bilgiler 

verebilmesi yoniinde cesaretlendirilmi~tir. Gorli~menin ses kaydl allllml~tlr. 

Bu gorii~me de bir onceki bOliimiinde belirtilen ara~tl11na mnaCl iyin destek veri 

olarak kullmlIlmak iizere ay111 ~ekilde mlaliz edilmi~tir. 

2.3.4. Siire~ Uriinleri 

Siirey fuiinleri, ara~tl11na siirecinde ara~tl11naCl ya da katlhmcllar tarafllldan 

geli~tirilen ye~itli iiriinlerdir. Siirey iyerisinde olu~turulan ogrencilerin odevleri ve 

mektuplar bu verilere omek olarak verilebilir (http://www.answers.com/topiciresearch

methods-qualitative-and-ethnographics; Yin, 2003). 

Bu ara~tl11nada da veri toplama amaclyla bazl sfuey iiriinleri kullanllml~tlr. Bu 

fuiinler; e-postalar ile beceri edinim ve genelleme yah~maSl ba~langly ve biti~ tarihleri 

kaYlt formudur. 
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2.3.4.1. E-postalar 

Veri toplama surecinde uygulama ekibinin birbirlerine gonderdikleri e...;postalar (14 

adet) korunmu~tur. Aynca, egitim dam~mamyla tez dam~manlarll1ll1 e-postalarl da (8 adet) 

mevcuttur. Bu e-postalar bilgi ahp verme amaclYla gonderilmi~tir. Aynca, e-postalara 

verilen kar~lhkh yamtlarla uygulama ve ara~tIrma surecinde kar~Ila~Ilan sorunlara anmda 

c;oztimler getirilebilmi~tir. Bunun dl~ll1da, e-postalann ekip uyeleri arasmdaki i~birligi ve 

e~gudumtin korunmasma da katkIsl olmu~tur. E-postalar veri toplama a~amas1l1dan soma 

da tum amac;lar ic;in destek veri olarak kullamlmak uzere egitim danl~manl tarafmdan diger 

veri setlerindeki temalar dogrultusunda da duzenlenip, sunulmu~tur. 

2.3.4.2. Beceri Edinim ve Genelleme <;ah~masl Ba~langH; ve Biti~ 

Formlan 

O<;!DEP uygulamasll1da katIhmcllara ogretilmesi hedeflenen becerilerin edinim ve 

genelleme c;ah~masl ba~lang19 ve biti~ tarihleri koordinatOr taraf1l1dan hazlrlanan fonnlara 

egitmenler tarafll1dan kaydedilmi~tir (Bak1l11Z, Ek 6). Bu formlarda, bir beceriyle 

c;ah~llmaya ba~landlgll1da edinim c;ah~masl ba~lang19 tarihi ve c;ocuk be~ kez usttiste bu 

beceriyi ipuc;suz olarak dogru olarak yaptIgmda edinim c;ah~masl biti~ tarihi yazllmaktadlr. 

<;ah~llan beceride edinim c;ah~masl biti~ tarihi yazlldlktan soma, bir sonraki becerinin 

edinim c;ah~masl ba~lang19 tarihi not edilmektedir. Aym zamanda, edinim c;ah~masl biten 

becerinin farkh arac;larla, farkh ortamlarda ve/veya farkh ki~iler tarafmdan genelleme 

c;ah~malarl ba~lamakta ve forma genelleme c;ah~masl ba~langlC; tarihi yazllmaktadlr. 

Genelleme c;ah~malar1l1a uygulama boyunca devam etmekle birlikte, yocuk be~ kez usttiste 

ipuysuz olarak dogru tepki gosterdiginde genelleme yah~maSl biti~ tarihi yazIlmaktadlr. 

Egitim danl~mam her hafta geryekle~tirdigi dam~manhk topiantIlar1l1da egitmenlerden 

yah~llan becerilere ili~kin edinim ve genelleme yah~maSl ba~lama ve biti~ tarihlerini alarak 

kendi dosyas1l1daki forma kaYlt yaplm~tH. KatlhmCllar1l1 performanslarl egitmenlerle 

birlikte degerlendirilmi~ ve becerilere ili~kin yeni kararlar aI1l1ml~tIr. Bu fonndaki bilgiler 

haftahk toplantIlarda da egitim danl~manl tarafll1dan koordinatOre aktarllml~, 

geribildirimleri almml~ ve koordinatortin onerdigi yeni kararlar uygulamaya konmu~tur. 

Veri top lama a~amasmdan sonraysa, bu formlara dayah olarak katIhmcllarm uygulama 

sonunda hangi alandan kay beceri edindikleri ve genelleyebildikleri belirlemni~tir. 

Bulgular tablolar uzerinde gosterilmi~ ve alanyaz1l1 bilgileri 1~lg1l1da tartl~llml~tIr. 



2.3.5. Performans Degerlendirme 

Ara$tmuada aynca katlhmcllann performanslan a$ag1daki nicel veri top lama ve 

analizi teknikleriyle degerlendirilmi$tir. 

2.3.5.1. O<;iDEP-iz 

50 

Ogrencilerin uygulama oncesi i$levde bulunma duzeylerini belirlemek i<;in, Otistik 

<;ocuklar i<;in Davran1$sal Egitim Program1 izleme Arac1 (0 <;iDEP-iZ) dan1$mmllar 

tarafmdan uygulamn1$t1r (Bakmlz, Ek 4). O<;iDEP-iz hakkmda "Ogrencilerin i$levde 

Bulunma Duzeylerinin Belirlemuesi" boliimiinde aynntlh a<;1klmnalm' yapllm1$tlr. 

O<;iDEP-iz uygulmualarmm sonucunda katlhmc1larm i$levde bulunma duzeyleri 

grafiklere aktanlm1$tlr. 

2.3.5.2. Ogretim Oturumu Degerlendirme Formu 

Ara$tlnuamn ikinci amaC1 dogrultusunda <;ocuklm'm ogretim oturumlm'mda 

gosterdikleri ilerlemeler Ogretim Oturumunu Degerlendirme Fonuu kullllilllarak 

degerlendirilmi$tir (Bakullz, Ek 14). Bir ogretim oturumu belirli saY1larda denemelerden 

ve denemeler araS1 surelerden olu$maktadlr. Bir deneme; onciil, ipucu, hedef daVrmll$ ve 

sonu<;tan 01u$maktad1r. Oncul, uyaran ve yonergenin sunumunu i<;erir. Orne gin, masaya 

top ve bebek resmi konur. <;ocugun eline de bebek resminin aymsl verilir ve "E$le" denir. 

ipucu, yeni ogretilen bir beceri uzerinde <;ah$1hrken <;ocugun dogru tepki ve1mesini 

garmltileyen nitelikte olan ge<;ici yardllulard1r. Orne gin, <;ocugun resmi tutan eli mas ada 

duran bebek resminin uzerine dogru yolliendirilir. Ogretim ilerledik<;e ipu<;lm'1 a$mTIah 

olarak silikle$tirilir ve ogretimin sonlm'ma dogru hi<; ipucu slllulmaz. Redef daVranl$, 

ogrencinin verdigi tepkilerdir. Bu tepkiler; dogru tepki, yanh$ tepki ya da tepkide 

bulunmmTIad1r. Sonu<; ise ogrencinin tepkisine bagh olarak sunulacak egitmen tepkilerdir. 

Orne gin, ogrencinin dogru tepkisi sosyal peki$tire<;lerle peki$tirilebilir. Denemeler araSl 

sureyse bir somaki denemeye ba$lmnadan onceki 1-5 saniyelik bekleme siiresidir. Bu 

surede <;ocugun hO$una gidebilecek, dikkatini toplamasml saglayacak <;e$itli etkinlikler 

yapllabilir. Ornegin, kIsa bir $arkI soylenip, hareketler yapllabilir. (Kucaali-iftar, 2006, 

2007). 

Form dort maddeden ve ogrencinin bu maddelere verebilecegi 01as1 tepkilerden 

olu$mu$tur. ilk maddede her bir ogretim oturumuna ba$lamadan once verilen "Buraya gel" 

yonergesi yer alml$tlr. 01as1 tepkiler, <;ocugun ipu<;suz yerine otunnasl, ipu<;lu yerine 

oturmasl ve gelmeyi ret etmesilzorla oturtulmas1du. ikinci maddede her bir ogretim 
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oturumunda kac;: deneme yaplldlgmm yazllmasl soz konusudur. For111un iic;:fulcii 

maddesindeyse ogrencinin ogretim oturumu slrasmda etkinlige katlhmml degerlendirmek 

amac;:lamm~tlr. Her bir ogretim oturumunda ogrenci deneme slrasmda ve deneme arasl 

siirede beceriye, 111ateryale ve/veya egit111ene dikkatini yoneltme (bakma, izleme, 

ilgilemne); beceriyi ipuc;:lU/ipuc;:suz yapma tepkilerini veriyorsa etkinlige katIllml c;:ok iyi 

olarak degerlendirilmi~tir. Ancak, bu belirtilerueri dikkatsizce, etrafma bakmarak, dahp 

giderek, isteksizce ya da bezgin bir ifadeyle gerc;:ekle~tiriyorsa, c;:ogunlukla iyiydi olarak 

degerlendirilmi~tir. Son olarak da, c;:ocuk kendini uyarIcl davranl~lar, aglama, mlzIldama, 

C;:lghk atma, takmtlh ~ekilde giil111e, kac;:ma/kac;:maya c;:ah~ma, nesneleri yere atma, 

yonergeleri almama, Isuma, ziplama, tekme atmaya kalkma, deneme aralannda yapIlan 

etkinliklerle ilgilemneme durumlarl gosteriyorsa, etkinlige katlhmi c;:ogunlukla kotii olarak 

degerlendirilmi~tir. Dordiincii maddedeyse, her bir ogretim oturumunun sonunda verilen 

"Oyun zarnam" yonergesi ele ahmm~tu. Ogrencinin olasl tepkileri, c;:ocugun ipuc;:suz 

yerinden kalklp oyun alanma yonelmesi, ipuc;:lu kalklp oyun alanma yonelmesi ve yerinde 

otur111aya devam etmesidir. 

Koordinat5r ve egitim danl~mam tarafmdan diizenlenen bu fonnun 

geli~tiri1l1lesinde ve bu fonnla toplanan verilerin analizinde a~agidaki a~arnalar izlemni~tir: 

1. Koordinator, alanyazm bilgileri ve l1lesleki deneyimleri dogrultusunda bir 

ogretil1l oturul1lunda katIh111cllardan beklenen davranl~larl listelemi~tir. Bu 111addeler aym 

zamanda katIh111cIlara ogreti1111esi hedeflenen ve hedeflenmeyen becerileri de kapsarnl~tIr. 

2. Hazulanan fommn, goriintii kaydl analizinde kullamlan top lam 10 goriintii ic;:in 

de doldurulmasma karar verilmi~tir. 

3. Egitim dam~mam bu fonnun doiduruiacagi gorfultii kaYltlarl dl~mdaki farkh 

zanlanlara ait 13 goriintii kaydml (Cemil ic;:in 7, Sevda ic;:in 6) izleyerek fonnu 

doldurl1lu~tur. Egitil1l dam~mam, bu a~arnada net olmayan ve C;:lkan1l1laSI gereken ifadeleri 

ve maddeleri i~aret1emi~ ve eklenebilecek maddeleri yaz1111~tlr. Bu a~al1lada goriintii kaydl 

analizi boliimiinde aniatilan ve Ek 12' de omegi goriilen, c;:ocuklardaki olul1l1u ve olumsuz 

davram~larm belirli bir diizene gore beti111lendigi fonndan da yararlamhm~tlr. Egitim 

dam~111am bu dogrultuda yeni bir fonn hazirlaml~tlr. 

4. Egiti111 danl~mam ve koordinat5r iic;:iincii a~amada izlenen kaYltlardan her iki 

c;:ocuk ic;:in iki~er tanesini birlikte izleyerek fonnu yeniden bic;:i1111endinni~lerdir. 

5. Egitim dam~111anl son olarak farkh tarihlerden her iki c;:ocuk ic;:in be~er tane 

goriintii kaydI111 izleyerek yeni fonnu doldunnu~tur. Bu i~lem sirasmda net o1111ayan 
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maddeleri saptaml~ ve koordinatOrtin geribildirimleri dogrultusunda formun son halini 

vermi~tir. 

6. TUm bu a~amalar ve formun son hali i<;:in tezin birinci dam~mam olan nitel alan 

uzmanmm da onaYl ahmm~tlr. 

7. KoordinatOrle birlikte g6z1emciler araSl gtivenirlik <;:ah~masl planlanml~tH. 

G6z1emciler araSl gtivenirligin 6meklemin %50'si tizerinden yapllmasl uygun g6rtilmti~ttir. 

BU11Un gerek<;:esi, bir g6rtintti kaydmda Olialama 15 6gretim oturumunun, dolaYlslyla bu 

a~ama i<;:in kullamlacak olan 10 g6rtintti kaydmda yakla~lk olarak toplam 150 oturU111U11 

yer almasl ve bu saymm yansmm da g6zlemciler araSl gtivenirlik i<;:in yeterli g6rtilmesidir. 

8. Gtivenirlik <;:ah~masml Marmara Universitesi Ozel Egitim B6ltimti Zihin 

Engelliler Ogretmenligi Lisans Programl son sl111fmda okuyan ve ara~t1rmadan baglmslz 

olan bir 6grencinin yapmasma karar verilmi~tir. 

9. Egitim da111~ma111 gtivenirlik yapacak ki~iye pilot uygulama kapsammda verecegi 

egitimi koordinat6rtin 6nerileriyle tasarlaIm~tlr. 

10. Egitim daI11~maI11 egitimi venni~ ve pilot uygulaInaYl geryekle~tinni~tir. 

Egitimde gtivenirlik analistine maddeler ve taI111nlar anlat1hm~tH. Form geli~tinne ve 

taI111nlarl olu~turmada izlenen g6rtinttilerin bazllarl birlikte izlenerek, fonnlar 

incelenmi~tir. Gtivenirlik analistinin bu g6rtinttilerin bazllarml izleyip formu doldunnasl 

istenmi~tir. TUm bu a~aInalarda egitim daIl1~maI11 ve gtivenirlik analistinin g6rti~ aynhklarl 

belirlenmi~tir. Bu maddeler koordinatOrle birlikte tela-ar tanllnlanml~t1r ve fomm son ~ekli 

verilmi~tir . 

11. Gtivenirlik analistine yeni fOlID tanltllml~ ve pilot uygulama yapllml~tH. Bu 

a~amadaI1 soma fonnda <;:ok basit birka<;: dtizenleme yaplhm~tH. 

12. Bu <;:ah~madaI1 soma egitim danl~manl ve gtivenirlik analisti birbirlerinden 

baglmslz olarak g6rtintti kaYltlarml izleyerek bu fonnlarl doldurmu~laI·dlr. 

13. Egitim danl~maI11 kendi doldurdugu fOlIDlarda her bir madde i<;:in 90cuklarm 

verdikleri tepkilerin yUzdelerini hesaplaIm~ ve bulgularl graflklere aktanm~t1r. 

14. Egitim daI11~mam bulgularl nitel veriler ve alanyazm bilgileri dogrultusunda 

tart1~ml~tlr . 

15. Doldurulan fonnlar sonucunda gtivenirlik hesaplamalan yapllml~t1r. Ancak, 

somaki b6ltimlerde de vurgulanacagl tizere, Rett Sendromu taI11S1 olan Sevda'nm 

tepkilerinin degi~kenligi nedeniyle bulgulanna yer verilmemi~tir. DolaYlslyla, gUvenirlik 

hesaplan1alan sadece Cemil i9in gergekle~tirilmi~tir. Gtivenirlik katsayllan birinci madde 
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iyin % 86.49, ikinci madde iyin % 81.58, uyUncu madde iyin % 81.82, dorduncu madde 

iyin % 97.3 olarak hesaplanml~tlr. 

2.3.6. Gec;erlik ve Giivenirlik 

Nitel ara~tmnalarda "geyerlik" ve guvenirlik" kavramlan "inandmclhk" 

(trustworthiness) ~emsiye terimi altllldaincelenmektedir. Bu kapsamda, nitel ara~tmna 

bulgularmm inandmclhglm; yani, aktanlabilirligini, tutarhhgllll ve nesnelligini aIitlrmaya 

yonelik olarak nitel ara~tlmlalann dogasma uygun bir ~ekilde ye~itli onlemler ahnmaktadu. 

(Brantlinger, Jimenez, Klingner, Pugach ve Richardson, 2005; Creswell, 2005; Maxwell, 

2005; YIldmm ve$im~ek, 2005; Yin, 2003). Bu ara~tlmlada da a~agldaki onlemler 

alllllm~tlr: 

a. Farkh nitel ve nicel veri toplama ve analizi teknikleri kullanllml~tlr. 

b. UygulaIna oncesi, suresi ve sonrasmda veri toplanml~tlr. 

c. Uzun sureli ve derinlemesine veri toplaI1IDl~tlr. 

d. Farkh alan uzmaIllan veri toplama ve analizi sfueylerine katllml~tlr. 

e. Aynntlh betimlemeler yapIlml~tIr. 

f.Veri toplama a~amaslyla e~ zamanh olarak alanyazm taraInaSl gen;ekle~tirilmi~tir. 

g. Verilerin kendi iyinde tutarhhklarml dikkate ahnml~tIr. 

h. Yansltmah verilerle c;:ah~maIl111 sfueci ~eki11endirilmi~tir. 



BOLUM3 

BULGULAR VE T ARTI~MA 

3.1. O<;iDEP Ev Uygulamasllli iki Otistik <;ocuk i~in Planlama ve Yiiriitme Siireci 

Nedir? 

3.1.1. Ba~ta Yap dan Planlama ve Siire~ i~inde Yap dan Degi~iklikler Nelerdir? 

OC;iDEP ev uygulamaslmn planlama a~amasmda belirlenen genel ilkeler (BakImz, Ek 

2) ve ogretilmesi hedeflenen beceriler (BakImz, Ek 6) soz konusudur. Bunlar koordinatOr 

tarafmdan; alanyazm bilgilerine, kendi mesleki deneyimlerine, WEAP gozlemlerine ve 

egitim dam~manlanyla gen;ekle~tirilen toplantIlara dayah olarak belirlenmi~lerdir. Ancak, 

sure9 igerisinde bu ilkelerde ve becerilerde bazl degi~iklikler ve uyarlamalar yaplhm~tlr. 

A~agldaki alt bolumde bu konulara ili~kin bulgulara yer verilmi~tir. 

3.1.1.1. Genel ilkeler 

OC;iDEP'le ili~kili planlama ilkeleri egitmenlerle, ailelerle ve programla ilgili genel 

ilkeler olmak uzere u9 ana ba~hkta grupla11lm~tlr. Ancak, uygulama ba~ladlktan soma 

sure9 igerisinde bazl ilkeler planlandlgl gibi i~lerken, bazl ilkelerde degi~iklikler 

yapllml~tlr . 

3.1.1.1.1. Egitmenlerle ilgili Genel ilkeler 

Veriler, egitmenlerle ilgili genel ilkelerden be~inci ilke dl~mdaki ilkelerin 

planlandlgl gibi i~ledigini gostermi~tir. "Egitmenler, ogle yemeklerini sabah 9ah~ma 

yaptlklarl evde yerler. Ailenin karanna gore, ogle yemeginde kendilerinin yanlannda 

getirdikleri yiyecekleri ya da ailenin hazlrladlgl yiyecekleri yiyebilirler" ~eklindeki bu 

ilkede net olmayan ogle yemegi konusuna 28/0812006 tarihinde gergekle~tirilen planlama 

toplantlsl ve Agustos aymda gergekle~tirilen aile goru~meleri sonucunda netlik 

kazandmhm~tlf. Sonu9 olarak ailelerin tercihleri dogroltusunda egitmenlerin ogle 

yemeklerinde ailelerin hazlrladlklan yiyecekleri yemeleri kararl almnll~tlf. 
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3.1.1.1.2. Ailelerle ilgili Genel ilkeler 

Ailelerle ilgili dokuz genel ilkeden uyililcu, dordililcu, be~inci, altll1Cl ve yedinci 

ilkelerin i~ledigi gorUlmu~tlir. Birinci ve ikinci ilkenin i~lemedigi; sekizinci ilkeninse 

uyarlama yapllarak i~ledigi belirlenmi~tir. 

Birinci ilke olan "Aile; her tlirlu goru~, oneri ve sorununu, dogrudan koordinatOre 

iletir" ilkesiyle ilgili olarak uygulama ba~lamadan once ekibe ve ailelere gerekli 

aylklamalar yapIlmasll1a ragmen bu ilke her zaman i~lememi~tir. Aileler gorli~, oneri ve 

sorunlar1111 bazen egitim dam~manma bazen de egitmenlere iletmi~lerdir. Toplantl 

tutanaklannda da bu durum aylkya gorulmektedir. Omegin, Sevda'nm annesi 22/0912006 

tarihindeki danl~ma toplantrsmda egitim dam~manma O<:;iDEP'te tuvalet egitimi gibi oz 

baklm becerilerine yer verilip verilmeyecegini sormu~tur. Egitim dam~mam anneye henuz 

tuvalet egitimi iyin erken oldugunu, daha sonraki a~amalarda yer verilebilecegini 

soylemi~tir. KoordinatOr de egitim dam~manma ~u a~amada tuvalet egitiminin programa 

almmamasl gerektigini, somaki zamanlarda yocuk hazlr oldugunda tuvalet egitimi gibi 

farkh becerilerin programa almacag1l11 belirtmi~tir. 0811212006 gililu geryekle~tirilen 

dam~ma toplantlslllda da Sevda'mn annesi egitim danl~mamna aglama davram~lmn 

yozlimilile yonelik olarak 15 dakikahk slirelerle uygulanan diger davram~larlll aynmh 

peki~til111esi yonteminde, gozlem slirelerinin uzatllmasl talebini iletmi~tir. KoordinatOr 

yontemin etkili olabilmesi iyin sureyi yava~ yava~ arttlrmak gerektigini ve uygulamanlll 

ancak bu ~ekilde devam edebilecegini ya da tam amen uygulamadan vazgeyilecegini 

belilimi~tir. Aym haftanm Pazar gunu egitim danl~manlllm anne ve egitmenlerle yaptlgl 

telefon goru~meleri sonucunda da 15 dakikahk sfuelerle uygulamaya devam edilmesine 

karar verilmi~tir. 

Yukanda yer alan her iki omekte de gorUldugu gibi bu tlir durumlar soz konusu 

oldugunda, ozellikle uygulamamn ilk aylarmda, mutlaka egitim dam~mam tarafllldan 

koordinatOrilil de gorli~une ba~vurulmu~ ve koordinatorilil goru~ ve onerileri dogrultusunda 

son karar verilmi~tir. Aileye de koordinatOre dam~lldlktan soma egitim dam~mam 

tarafmdan bir somaki hafta dam~ma toplantlsmda ya da telefon araclhglyla bilgi 

verilmi~tir . 

Uygulamanm ilerleyen aylarll1da koordinatorlin bazl konularda egitmenlerin ve 

egitim danl~mrulmll1 kendisinden baglmslz olarak kararlar alabileceklerini belirtmesi 

lizerine ailelere koordinatOre sorulmadan da egitmenler ya da egitim danl~manl tarafllldan 

cevap verildigi olmu~tur. Ozellikle, koordinatOriin 10/1112006 ve 15/12/2006 tarihlerinde 



56 

egitilll dalll~lllanian ve egitmenlerle gen;ekle~tirdigi toplanhlarda egitim dam~manl ve 

egitmenlere bazl konularda ozerklik saglalllasl bu durulllda etkili olmu~tur. Bu 

toplantIlarda koordinatOr baZl konularda ve sorunlarda egitmenlerin kendi ba~larll1a karar 

vermelerini istellli~tir. KoordinatOr her konunun egitlllenlerden egitilll dalll~malllna 

gelmel11esini, egitim dalll~l11anll1 da her konuyu koordinatOre getirmemesini, 

halledilemeyen konularda bir ust ki~iye da..11l~lllllaSll1ll1 uygun olacag1l11 beliltllli~tir. 

KoordinatOr kendi kararlanmn da bazen isabetsiz olabilecegini; dolaYlslyla, arada bir 

dogru da olsa yanh~ da olsa bu till bir suzge<; kullallllarak egitlllenlerin ve egitim 

dal1l~lllanm kendilerinin karar verlllelerinin uygun olacagml beliltllli~tir. Bu toplantIdan 

sonraki giinlerde; orne gin, 23/0212007 tarihli haftahk toplantIda, hafta i<;inde egitim 

danl~l11alllyla yaptIgl bir telefon goru~lllesinde Sevda'mn mmesi <;ocugunu ~ehir dl~ll1daki 

bir doktora goturiirken yalmz gitmek istemedigini belilterek, egitim dmll~l11alllndan 

kendisine e~lik etmesini istemi~tir. Ancak, egitilll dal1l~manl koordinatOrden baglmslz 

olarak gitl11ellle karan aldlgml belirtllli~tir. Boyle durumlarda, herhangi bir aksanlaya fusat 

vennel11ek mllaclyla egitmenler egitilll dal1l~manllll, dalll~man da koordinatOrii verdikleri 

kararlardan haberdar etllli~lerdir. Bu aI1la<;la, koordinatorden ya da egitim danl~manll1dan 

bagllllsiz olm·ak verilen kararlar lllutiaka dml1~llla toplantllannda ve haftahk toplmlttlarda 

tekrm· tartl~llarak isabetli olup olllladlgi anla~tllllaya <;ah~llml~tIr. 

Bu ilkenin plmllmldlgl gibi yiiriilllel11esinin nedeni, ailelerin gorii~ ve sorunlanlll 

daha ust duzeyde gordukleri ki~ilere iletlllede zorlanl11alarl, egitmen ve/veya egitim 

danl~lllanma daha kolay ula~abilllleleri olabilir. Aynca, yukarlda beliItildigi iizere 

koordinatoriin bazl konularda egitlllen ve egitim daIll~malllna ozerklik saglmnasmll1 

herhangi bir soruna yol a<;malllaSl nedeniyle de O<;iDEP ekibi bu ilkenin planlandlgl gibi 

yuriinlesinde lsrarCl davrm11l1mm~lm·dlr. 

Sonu<; olarak bu ilke; "O<;iDEP ev uygulaI1laSlllln yiiriitiill11esi suasmda aile; 

gorii~, oneri ve sorunlanl1l, egitilll daIll~lllaIll ve/veya egitl11enlere de iletebilir" olarak 

degi~tirilllli~tir. Ancak, ekip uyeleri birbirlerini haberdar etl11eye ve birbirlerinden fikir 

allllaya ozen gostermi~lerdir. 

ikinci ilke "Aile, egitmenlerden, O<;iDEP <;ah~malarl dl~mda ba~ka bir yiikul11liiluk 

beklel11ez" olarak ifade edillllesine ragmen, ailelerin egitlllenierden, slk olmaI1lakla birlikte, 

<;e~itli talepleri OllllU~tur. Egitmen giinliiklerinde bu dunmla i1i~kin bazl ornekler ~oyledir: 

"Birinci ders bittikten SOl'll'a hastaneye gittik. ... " (3011 0/2006, egitlllen gunlugu, Celllil

Zeynep 25, Sabah). " ..... daha sonra hastaneye gittik." (08/1112006, egitmen gunlUgu, 

Cemil-Sezen 31, Sabah). 
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Bu tiir istelderin kar~llanmasl KOnUSUna netlik sagiamak iyin ikinci ilkede degi~iklik 

yapilarak ailelerin slk oimamak kaydlyla yoculdanyia ilgili O~iDEP dl~mdaki isteklerinin 

kar~llarIIDaSl konusunda karar ahmm~tIr. Bir ba~ka deyi~le, aiIeIerin, dogrudan <;:ocukiaria 

ilgili isteklerinin olabildigince kar~llarIIDaSl; ancak, gerektiginde de smlr konulmasl 

yoniinde bir tavH sergilenmesi uygun bulunmu~turo Bu karara ili~kin toplantl tutanaklarl, 

bu degi~ildigin gerekyelerini ve gerekliligini Oliaya koymaktadlro 

Orne gin, 1311 012006 tarihli haftahk toplantIda egitim dam~mam, Sevda'nm 

annesinin sabah geryekIe~tirdikleri danl~ma toplantlsmda kendisine egitmenierin hafta 

sonu da <;:ah~lp 9ah~mnayacaklarlm sordugunu, egitmenlerin <;:ah~mak istemedigini 

belirtmi~tir. Koordinat5r, bu konudaki kmoarm egitmenlere blrakIlabiIecegini, hafta sonu 

<;:ah~mak istemiyorlarsa yah~mayabilecelderini bildirmi~tir. Egitim dm11~mam aym goo 

Sevda'nm annesinin bayram tatilinde hi<;: olmazsa bir egitmenin yanm goo oisun egitim 

ama<;:h gelip gelemeyecegini sordugunu, kar~lhgmda ek ucret verecegini soyIemi~tir. 

Koordinat5r de uygunlarsa egitime ara vern1emek ve ailelerle ili~kilerinin geli~mesi i<;:in 

bayram srnesince gitmelerinin iyi olacag1111 belirtmi~tir. Ev ve kurum uygulmnasl egitim 

da111~manlan da ay111 gorti~te olduklarml beIiIimi~lerdir. Ev egitim dam~ma111 bu konuyu 

egitmenlerle gorti~ecegini soylemi~tir. Bu karmo somasmda 12/0112007 tarihindeki haftahk 

toplantlda egitim dmll~ma111 bir egitmenin kendi istegiyle bayram suresince <;:ah~tlgml 

belirtmi~tir ° 

03/11/2006 tarihli haftahk toplantldaysa egitim dam~manl bir egitmenin aileye 

yardlmcl olmak i<;:in arme ve Cemil'le birlikte ders saatinde hastaneye gittigini belirtmi~tir. 

Egitim dam~manl, egitim dl~mda bu tiir beldentilerin istemnemesi gerektigini; ancak, 

annenin Cemil'i kontrol etmede zorlm1dlgl iyin bu durumla ilgili uyanlmadlg1111 

soyleyerek; benzer durumlarm slkla~masl halinde ailenin uyarllacagml soylemi~tir. 

Koordinator de bu yakla~llm uygun buhnu~tur. 

0811212006 tarihindeki haftahk toplm1tlda da egitim dam~mam koordinat5re 

egitmenlerin ailelerin <;:ocukla ilgili egitim ortaml ve zamam dl~mdaki isteklerinde ne 

yapmalarl gerektigini sonnu~turo Egitim dam~mmll olarak O~iDEP uygulamasmdaki bu 

soruna bir <;:ozum bulmasl gerektigine inandlglm vurgulmm~tll'o Koordinator, egitmenlerin 

ilkeler konusunda yapllmasl gerekenleri tam olarak kestiremediklerini; hem aileleri, hem 

de egitmenleri egitim danl~manlmn yoniendinnesi gerektigini bildirmi~tir. DolaYlslyla, 

aileler <;:ok zor durumda kaldlklarmda, ozellikle babalarm farkh ~ehirlerde ya~amalan 

nedeniyle yardlma ihtiya<;:larl oldugunda, bu durun1larm slkla~mamasl kaydlyla 
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egitmenlerin ailelere yardun edebilecegini soylemi~tir. Egitim dam~manl da bu karan 

egitmenlere bildirecegini vurgulaml~tIr. 

15112/2006 tarihinde koordinator, egitim dal1l~mal1l ve egitmenlerle geryekle~tirilen 

toplantlda egitmenler de ailelerin ye~itli isteklerinde ne yap acakl ar1l11 bilemediklerini 

soylemi~lerdir. Daha yok da Sevda'nll1 a11l1esinin zorlaYlcl tavnl1ln ve son zamanlarda evde 

uzun stirelerle bulunmamasll1ll1, ozellikle de 15 dakikahk teneffiislerde evde olmamaSll1ln 

onlarl zorladlgull belirtmi~lerdir. KoordinatOr ve egitim dal1l~mal1l da bu konuda alll1an 

karan egitmenlere bildirmi~lerdir. Aynca, koordinatOr 22/12/2006 tarihinde ailelerle 

yaptIgl toplantIda ailelere genel ilkeler ile ilgili hatIrlatmalar yapIlll~tlr. Ozellikle 15 

dakikahk iki aranll1 birinde evde olmalanl1l istemi~tir. 

Yukarldaki orneklerde de goriildugu uzere, oldukya seyrek olan bu istekler egitim 

saatlerinde yocukla dogrudan ilgili konulardadlr. Aileler kendi ozel i~leriyle ilgili hiybir 

istekte bulunmmlll~lardlr. DolaYlSlyla, egitmenlerin yoculda ve dolayh olarak yocugun 

egitimiyle ilgili bu tur istekleri kar~llamalannda bir sak1l1ca gortilmemi~tir. Aynca, 

egitmenlerin bu istekleri km"~Ilamasalar da zaten 0 saatlerde yocukla yah~mnayacaklarll1ll1; 

dolaylSlyla, bo~ otunnalm"mdansa aileye bir yardlmda bulunabileceklerinin dLi~unmmesi, 

egitmenlerin de bu konuda gonullu olmalarl, bu ilkenin degi~mesinde etkili olmu~tur. 

Bunlm"ll1 dl~ll1da annelerin e~lerinin ~ehir dl~ll1da yah~lYor olmalan ve onceki Yillarda gun 

iyinde onlara yoculdanyla ilgili bazl konularda yardun eden bir yardunci ablamn O<;iDEP 

sHasll1da olmamasl da bu km"arlarll1 almmas1l1da onemli rol oynaml~tIr. 

Sonuy olarak "Aile, egitmenlerden, O<;iDEP yah~malm"l dl~ll1da ba~ka bir 

yukLimliiltik beldemez" olarak planlanan bu ilke "Aile egitmenlerden yoculdarll1 saghk vb. 

i~leriyle ilgili olarak yok slk olmamak ~artlyla baZl ytikumliilukler bekleyebilir" olarak 

degi~tirilerek uygulmna yuruttilmu~ttir. 

Ailelerle ilgili genel ilkelerin sekizincisi olan "Aile, O<;iDEP ekibi hazlr 

oldugunda, ogretime ya da toplmltIlara gozlemci ve/veya uygulamacl olarak alll1abilir" 

ilkesi ailelerin sadece gozlemci olarak ahl1lnalm"l uyarlamasl yapllarak i~lemi~tir. Ailelere 

uyguiamaci rolU verilmemesinin nedeni, ileride de aylklanacagl uzere, O<;iDEP tarzl 

progrmnlar1l1 slkhlda uzman-yonlendinneli olmalarldlr. Aynca, ekip uyelerinin henuz bu 

progrmlll uygulamaYI yeni ogreniyor olmalan, aileleri yeni ogrenilen bir konuda 

uyguiamaci yapmanm hatalarl arttHabilecegi kaygllm"l da rol oynaml~tH. BunU11 dl~ll1da, bu 

ilkede ailelerin tahmin edilen stireden daha once gozleme almmalarl ~eklinde de bir 

uyarlama yapllml~tlr. Bu uym"lmnan1l1 yapllmasll1da, ailelerin egitimde neler yaplldlgma 

yonelik sorularl ve egitimi gozlemelerinin yocukIar1l1a egitmenlerin davranI~larlyla tutarh 
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~ekilde davranmalanru saglayacagl yonlindeki gorli~leri, rol oynaml~r. Orne gin, 

29108/2006 tarihinde koordinatortin rahatslzhgl nedeniyle Sevda'11ln ailesiyle egitim 

dam~mamrun yaptlgl toplantlda aileye, ilk bir ay egitime allllmayacakian soylenmi~tir. 

Aile bu toplantlda egitim dam~ma11lna, <;ocuklanna egitmenlerin davranl~lan ile tutarh 

~ekilde davranabilmek i<;in aslmda ilk ba~larda da i<;eride olmaYl tercih ettiklerini; ancak, 

ekibin kararlanna uyacaklarllli bildinni~tir. Uygulamamn ikinci glinu olan 1910912006 

tarihinde koordinatOr ve egitim da11l~manl tarafllldan yapIlan toplantlda onceki 

gorli~melerde kararla~tmlan ve ailelere bildirilen bir ay soma ailelerin gozleme aillunalan 

kararl degi~tirihni~tir. Bu degi~iklikte; ailelerin <;ocukianyia egitim siraslllda neler 

yaplldlgllll merak ettiklerine, gozlemierin aiIeIeri rahatiatacagllla ve men1l1uniyetlerini 

arttiracagllla ili~kin koordinatOr gorli~leri rol oynaml~tlr. Bu degi~ikligin ardllldan 

22/09/2006 tarihindeki da11l~ma toplantilarlllda aileler 30 dakika gozleme allllml~lardlf. 

Egitim da11l~mam gozlem fonnuna a11l1elerin gozleme giImekten dolaYl <;ok mutlu 

01duklan11lnot etmi~tir. AY11l gtin egitmenler Cemil'le <;ah~lrken <;ok heyecanh oiduldarllli 

ve kendilerini gozleluneye hazlf hissetmedikierini belirttikleri i<;in Cemil'in a11l1esini 

izIeyen hafta sadece danl~ma toplantlslllda i<;eri alma karan aillunl~tlr. Ancak, Sevda'11ln 

a11l1esinin izleyen hafta egitmenlerin istedigi bir gun 45 dakika ve da11l~ma toplantlslllda 

gozleme allllmasl kararla~tmlml~tlr. 22/09/2006 tarihindeki haftahk toplantlda da 

koordinator somaki haftalarda bu surelerin arttmlmaS111ln uygun 0lacag1l11 belirtmi~tir. 

Takip eden hafta (29109/2006) ger<;ekIe~tirilen danl~ma toplantlsllldaysa egitmenier egitim 

daru~mamna kendilerini hazlr hissederek her iki amleyi de hafta i<;i gozleme <;aglfdlklarllli 

soylemi~lerdir. 

Verilerde ailelerin gozleme girmeye ba~ladlktan bir slire soma gozlem i<;in i<;eri 

girmeyi blfakmaIarl11ln ya da azaltmalannlll yer aimasl dikkati <;ekmi~tir. Orne gin, 

29109/2006 tarihindeki danl~ma toplantlsll1da Cemil'in a11l1esinin i<;eri girdikten 15 dakika 

soma <;lktlgl goriilmu~tiir. Aynca, egitmenler hafta i<;inde de ailelerin goziemierde kIsa 

slirelerle kaIdlklan11l bildirmi~lerdir. AY11l gtin ger<;ekle~en haftahk toplantlda egitim 

daru~ma11l ailelerin gozlem konusunda meraklanru giderdiklerini, neler yaplldlg111l gorerek 

rahatladlklar1l11 dli~undugtinu soylemi~tir. 

izleyen haftalarda, goziemiere ginne konusunda daha IsrarCl gorlilen Sevda'11ln 

amlesinin bir siire soma egitmenlerin <;ah~tlgl siirelerde evde bile olmadlgl gorlihnli~tiir. 

Bu konuda a11l1eyle gorli~melerin de ger<;ekle~tirildigi goriilmektedir. 06/10/2006 

tarihindeki danl~ma toplantlSlnda egitim da11l~manl a11l1eye evde Sevda'Yl ve egitmeni 

yalruz blraktlkIannda hi<;bir sorumlululc ustlemnediklerini belirterek, herhangi bir 
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olumsuzlukta egitmenlerin arayabilecelderi acil telefon numaralanm ya da gidebilecekleri 

bir kom~uyu bildinnelerini istemi~tir. Aynca, 2211212006 tarihinde koordinat5r anneyle 

yaptIgl toplantIda, en azmdan iki tenefflisUn birinde anne den evde bulunmasml rica 

etmi~tir. 

Ailelerin gozlemler ba~ladlktan bir siire soma gozlemlere ginnemeleri ya da 

gozlem slkhk ve siirelerini azaltmalan; egitimcileri ve egitimi degerlendirip, <;ocuklanyla 

ne yaplldlgml gorerek i<;lerinin rahatlamasma, meraklanmn gitmesine, programa ili~kin 

bilgilerinin artmasma ve zaman ilerledik<;e ekiple guven il.i~kilerinin saglamla~masma 

baglanabilir. 

Ailelerle ilgili ilkeler genel olarak degerlendirildiginde, yukanda beliliilen 

gerek<;eler dogrultusunda bu ilkelerde <;e~itli degi~ikliklerin yaplldlgl goriilmii~tiir. 

O<;iDEP ev uygulamasi yiiriitiiliirken ailelerin <;qitli gorii~ ve sorunlanm ekip iiyelerinden 

herhangi birine iletebileceklerine karar verilmi~tir. Ancak, ekip uyelerinin kar~lhkh gorii~ 

ah~ veri~inde bulunmalarl, gerektiginde koordinat5riin son kararl vermesi de onemli 

bulunmu~tur. Aynca, ailelerin kendi ozel i~leri dl~mda <;ocukla ilgili konularda 

egitmenlerden, slk olmamak ~artlyla, destek isteyebilecekleri de belirlenmi~tir. 

Alanyazmda da bu tiir uygulamalarda ekibin, ebeveynlere <;ocuklarlyla ilgili konularda 

destek olmalarmm, gereksinimlerini kar~llamalarmm programm sorunsuz 

yiiriitiilebilmesindeki onemi vurgulanmaktadu (Bimbrauer ve Leach, 1993). Son olarak da, 

ailelerin uygulama ba~lar ba~lamaz gozleme ahmnalannda onemli bir sakmca olmadlgl 

gozlemni~tir. Alanyazm incelendiginde bu ttlr uygulamalarda <;ocuklanyla ne yapIldlgma 

ili~kin ailelerde olu~an soru i~aretlerinin, programla ilgili sorunlara yol a<;abilecegi 

vurgulal1Im~tu. Bu tiir sorunlan onlemek i<;in de, ailelere gozlemci rolii verilmesi ve 

ailelere uygulamaya ili~kin bilgi sunulmasl gerektigi vurgulanml~tlr (Bimbrauer ve Leach, 

1993; Cohen ve dig., 2006; Stoelb ve dig., 2004). Ailelerle ilgili genel ilkelere yonelik tiim 

bu degi~ikliklerin uygulamaya olumsuz bir etkisi olmadlgl; aksine, uygulanlanm daha 

saghkh gitmesine katklda bulundugu dii~Uniilmektedir. 

3.1.1.1.3. Programla ilgili Genel ilkeler 

Programla ilgili genel ilkelerin be~inci ve onbirincisinde degi~iklik yapllml~tlr. 

Yedinci ve dokuzuncu ilkelerde de uyarlama yaplldlgl goriilmii~tiir. Diger ilkelerse 

planlandlgl ~ekilde i~lemi~tir. 

Oyun grubu diizenlemelerine ili~kin bir ilke olan be~inci ilkede, ev egitim 

danl~manmm 28/0812006 tarihindeki planlama toplantlSlnda her ay oyun gruplanna 
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duzenli olarak katllarnayacag1l11 bildirmesiyle bir degi9iklige gidilmi9tir. Bu degi9iklik, ev 

egitim daru9maIlm1l1 Eskigehir d191l1da ya9arnas1l1dan ve gelip-gitme konusundaki 

zorlugundan kaynaklanml9tlr. Tez kapsam1l1daki aI'a9tlrma oyun grubunu iyermediginden, 

bu durumun ara9tlrma surecini etkilemeyecegi varsaYl1m19 ve ev egitim dam9manlmn oyun 

grubuna ayda bir kez katlhml zorunlu tutulmarn19trr, 

"Cuma sabahlarl daru9man ve egitmenler, her yocugun kendi evinde bir buyuk saat 

sureyle toplaIllrlar. Orne gin, iki egitmen ve danl9maIl once birinci yocugun evine, daha 

soma ikinci yocugun evine giderler. Bu toplantllara, ayda bir, koordinator de katIhr," 

olarak belirlenmi9 OlaIl yedinci ilke i9lemi9tir. Ancak, 13/10/2006 tarihli haftahk toplantlda 

arada bir CUll1a gunleri d19mda ek gozlemler yapllmasl karan ahnm19tlr. Bu karardan soma 

geryekle9tirilen ek gozlemlerle ilgili veriler bu kaI'arm isabetli oldugunu dU9undurmu9tur. 

Orne gin, egitim dam9mam 09111/2006 ve 07112/2006 tarihlerinde yaptlgl ek gozlemlerde 

onemli bir fusat yakalam19 oldugunu dU9iindugunu haftahk toplantIlaI'da ve gozlem 

notlar1l1da 9U cumlelerle ifade etmi9tir: "Ben sadece gozledim, oyunlara katzldlln. 9unku 

sadece gozlem yapmaya jzrsatzm olmamz$tz", "bu gozlemlerle uygulamanzn naszi gittigini 

daha iyi gorebildim". Egitim dan19manm1l1 egitmenlerin uygulamalarlm sadece 

gozlediginde Cuma gunleri goziinden kayabilen detaylarl yakalayabilecegini, daha slk 

gozlem yaptlgmda bazl sorunlar1l1 buyiimeden yozUlecegini, daha etkili bir daru9manhk 

sfueci yiirutUlecegini ve boylece uygularnarun daha saghkll olacagml dU9Unmesi bu 

kararda etkili o Imu9tur , Bunlar1l1 d191l1da, ozellikle uygularnamn ba9lar1l1da egitmenlerin 

deneyimsizligi ve ilk kez boyle bir i9te yah9maktan dolaYl daha yogun daIl19manllga 

ihtiyaylannm olabilecegi ongorusu de bu kararm al1l1mas1l1da rol oynarnl9trr, 

AiaIlyaz1l1 incelendiginde, egitim daI1l9manlmn ne kadar slkhk ve sureyle gozlem 

yaptlgma ili9kin kesin bir bilgi gorUlmemektedir. Orne gin, egitmenlere sunulan 

dam9maIlhk hizmetleri haftada 10 saat (Eikeseth ve dig., 2002), her 4-6 haftada bir kez 

(Weiss, 1999), haftada 1-4 saat (Eldevik ve dig., 2006), ilk iki Yll iki haftada bir 2-4 saat, 

uyuncu yll ayda bir kez, dorduncu Yll gerektiginde (Green ve dig., 2002), haftada ya da iki 

haftada bir telefonla (Stoelb ve dig., 2004), haftada bir buyuk saat (YamaInoto ve Nakano, 

2002), haftada 6-10 saat (Sallows ve Graupner, 2005) olarak farkhla9maktadlr. Ancak, pek 

yok kaynakta uygularnamn ba91aI'mda ve uygulama suresince egitmenlere uygularnah ve 

kurarnsal olarak yogun dan19manhk verilmesinin oneminin vurgularunasmdan yola 

ylblaI'ak bu tfu uygulamalann ek gozlemler yapllarak yfuutlilmesinin onemli ve gerekli 

oldugu soylenebilir (omegin; Bimbrauer ve Leach, 1993; Cohen ve dig" 2006; Symes ve 

dig" 2006, Weiss, 2005), 
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Son olarak, programla ilgili on birinci ilke olan "Oc;iDEP ekibi, Milli Egitim 

Bakanhgl tarafmdan ilan edilen resmi tatil gtinlerinde yah§maz" ilkesinde degi§iklige 

gidilmi§tir. 15112/2006 tarihinde geryekle§tirilen haftahk toplantIda yan yll tatilinde 

yocuklann geri kalmamalan ve evde slkIlmamalan iyin egitime tfunuyle ara verilmemesi 

karan almml§tIr. Ancak, dinlenebilmek iyin egitmenlerin birer hafta tatil yapmalanda 

uygun goriilmu§tiir. DolaYlslyla, yocuklann iki hafta boyunca yanm gun egitim almalanna 

karar verilmi§tir. Bir egitmen, bir hafta boyunca sabah bir yocukla, ogleden sonra diger 

yocukla 9ah§lrken; diger egitmen izinli olmu§tur. Boylece yocuklarla iki haftahk tatil 

boyunca her gun yanm gun yah§llml§tIr. Bu karar 22112/2006 tarihinde koordinatOrun 

ailelerle geryekle§tirdigi toplantIda ailelere bildirilmi§tir. Aileler de bu yonde istekleri 

oldugunu belirterek, karan uygun bulmu§lardu. 

"-oy ayda bir koordinator ailelerle genel degerlendirme toplantlSl yapar. Aile 

toplantIlarl c;ar§amba gunleri ogleden sonra yaplhr. ToplantI tarihi ve saati bir hafta 

oncesinden ail eye bildirilir" §eklindeki dokuzuncu ilke esas olarak i§lemi§tir. Ancalc, bazen 

toplantl tarihlerinde degi§iklikler olmu§tur. Bu degi§iklikler ailelere onceden bildirilerek 

onaylan almml§tlr. 

Goriildugu uzere, programla ilgili ilkelerde de yurtitme slrasmda kar§lla§llan 

durumlar dogrultusunda gerekli degi§iklikler ve uyarlamalar yapIlml§tlr. Bu degi§iklik ve 

uyarlamalann uygulama ekibi iizerinde olumlu etkileri oldugu du§uniilmektedir. 

3.1.1.1.4. Genel ilkelerle ilgili Genel Degerlendirme 

Genel olarak, egitmen ve programla ilgili ilkelerde yok fazla degi§ikliklere 

gidilmezken, ailelerle ilgili ilkelerde daha fazla degi§ikliklerin yaplldlgl goriilmektedir. 

Bunun ev uygulamalarma ozgii bir durum olabilecegi dii§iiniilmektedir. Boyle bir 

programla ailelerin ev ya§amlarmm tiimiiyle degi§mesi ve her ailenin yeni siirece uyum 

saglarken kar§lla§tIgl ozel sorunlar, yeni diizenlemeler yapllmasma ve bazl ilkelerin 

uyarlanmasma yol ayml§tIr. Aynca, tiimiiyle bu yah§maya katIlan ailelere ozgii bir durunl 

olan babalarlll birinin yurtdl§lllda, birinin de §ehir dl§lllda yah§lYor olmasmm da bazl 

uyarlamalarda rolu oldugu akla gelmektedir. Bunlarm dl§mda, koordinatOriin ilkeler 

konusunda lsrarCl olmak yerine uzla§macl bir tutum benimsemesi de yapllan 

degi§ikliklerde onemli bir etken olabilir. Bir ba§ka deyi§le, koordinatOriin ailelerin 

isteklerini ve gereksinimlerini kar§llayarak aile ho§nutlugunu artlrmamn ve ailenin 

ya§adlgl stresi azaltmanm onemini vurgulamasl; ancak, gerektiginde smlr koymamn da 

gerekliligine inanmasl, esnekliklerde etkili olmu§ olabilir. Aynca, egitmenlerin ve egitim 
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dam~manmm da ailelerin isteklerini kar~llamada gonullii olmalan ve bu durumdan slkmtl 

duymamalarl da kurallarm esnemesini etkilemi~ olabilir. 

3.1.1.2. Ogretilmesi Hedeflenen Beceriler 

Giri~ boliimiinde belirtildigi iizere (babmz, s. 8) Lovaas'a (2003) gore otistik 

ozellilder gosteren c;ocuklara oncelikle ogretilmesi gereken iki beceri alam taklit ve 

e~lemedir. Bu ara~tlrmada katIhmcIlara ogretilmesi hedeflenen taklit ve e~leme becerilerin 

bazllan planlandlgl gibi i~lerken, bazl becerilerde degi~iklikler yaplhm~tIr. 

Ogretilmesi hedeflenen beceriler dort kategoride yer almaktadlr: 

1. Nesneli biiyiik kas taklidi: Nesneler kullamlarak yapllan biiyiik kas 

becerilerinin taklidinin ogretimini ic;ermektedir. Omegin, egitmen masaya bir 

kova ve iki kiip koyar. "Boyle yap" yonergesiyle birlikte kiipii kovaya atar. 

<;ocugun da bunu taklit etmesi ic;in gerekli ogretimi yapar. Ya da egitmen 

ayakh yubugu masanm ortasma, halkalarl da yubugun iki yanma koyar. "Boyle 

yap" yonergesiyle birlikte oniinde duran halkaYl c;ubuga takar. <;ocugun da 

bunu taklit etmesi ic;in gereldi ogretimi yapar. 

2. Nesnesiz biiyiik kas taldidi: Nesneler kullanmakslzm yapIlan biiyiik kas 

becerilerinin taklidinin ogretimini ic;ermektedir. Omegin, egitmen "boyle yap" 

yonergesiyle birlikte elini dizine vurur ya da ayaga kalkIp oturur. <;ocugun da 

model olunan hareketi taklit etmesi ic;in gereldi ogretimi yapar. 

3. Dc; boyutlu e~ nesneleri e~leme: Bu kategori iiC; boyutlu bir nesneyi, e~i olan 

diger iiC; boyutlu nesneyle e~lemenin ogretimini ic;ennektedir. Omegin, egitmen 

masaya bir c;orap ya da kap koyar, c;ocugun eline de bu c;orablll ya da kablll 

e~ini verir. "E~le" yonergesinden soma c;ocugun nesneyi e~in yanllla ya da 

iizerine koymasl ic;in gereken ogretimi yapar. 

4. iki boyutlu e~ nesneleri e~leme: iki boyutlu bir nesneyi e~ olan diger nesneyle 

e~lemenin ogretimini ic;ermektedir. Omegin, egitmen masaya bir c;orap resmi 

ya da kap resmi koyar, c;ocugun eline de bu resmin e~ini verir. "E~le" 

yonergesinden soma c;ocugun resmi e~in yanma ya da iizerine koymasl ic;in 

gereken ogretimi yapar. 

Bu kategorilerin dl~111da, ogrencilerin "buraya gel" yonergesi verildiginde ipuc;suz 

olarak yerlerine oturmaYI ve "oyun zamanl" yonergesi verildiginde de ipuc;suz olarak 

yerlerinden kalkmaYl ogrenmeleri de hedefler arasmdadIr. 
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Ogretilmesi planlanan bu kategorilerdeki becerilerin bazIlannda degi~iklik 

yapllmasmm dl~mda, her bir kategoriye yonelik ekip tarafmdan somadan sec;ilen yeni 

beceriler de olmu~tur. Aynca Sevda'da diger becerilere ek olarak kiic;i.ik kas becerilerinin 

de c;ah~llmasl karan almml~tIr. 

Bu konulara yonelik aynntlh bilgiler a~aglda sunulmu~tur. 

3.1.1.2.1. Degi~ildik Yapdan Beceriler 

Uygulama ba~lamadan once c;ocuklara ogretilmesi planlanan becerilerin bazllannda 

degi~iklikler yapllml~tlr. Becerilerin degi~mesinin gerekc;esi, hic;bir otistik c;ocugun ayl1l 

programdan yararlanabilecek kadar birbirine benzememesidir. Bir ba~ka deyi~le, planlanan 

egitim programmm her c;ocugun bireysel ozelliklerine gore uyarlamp geli~tirilmek uzere 

hazIrlallll1l~ bir c;erc;eve program olmasldlr (Klrcaali-iftar, 2006). Alanyazmda pek c;ok 

kaynakta da egitim progran1larmm c;e~itli yogun davranl~sal egitim programlarma dayah 

oldugu; ancak, her c;ocugun bireysel ozellikleri dogrultusunda bireyselle~tirilmi~ 

hedeflerden olu~tugu goze c;arpmaktadlr (orne gin; Bibby ve dig., 2001; Birnbrauer ve 

Leach, 1993; Butter ve dig., 2006; Devlin ve Harber, 2004; ; Eikeseth ve dig., 2002; 

Eldevik ve dig., 2006; Green ve dig., 2002; Howard ve dig., 2005; Sheinkopf ve Siegel, 

1998; Smith ve dig., 2000). 

Tablo 3.1' degi~iklik yapllan becerileri gostelmektedir. Dc; boyutlu nesne qlemede 

herhangi bir degi~iklik yapIlmasl gerekmemi~tir. 

Cemil'le nesnelerle yapllan buylik kas becerilerinin taklidi alal1lnda sopayla 

tran1pete VUID1a becerisi c;ah~llmaya ba~landlktan yakla~lk bir ay soma bu beceriden 

vazgec;ilerek yeni bir beceriyle c;ah~maya devam edilmesi kararl alllllm~tlr. Yeni bir beceri 

olarak ise tencere kapagl ac;ma becerisi belirlenmi~tir. Bu kararm ahnmasma Cemil'in 

trampet sopalanna takIlarak kendini uyarlcl davral1l~lar yapmasl neden ohnu~tur. Aynca, 

Cemil'in diger becerileri ogrenim hlzma bakIldlgmda bu becerinin uzun sUre c;ah~llmasma 

ragmen ediniminin ba~lamamasl da bu karann ahnmasma yol ac;ml~tlr. A~aglda, bu kararm 

ahnmasmdaki surec; aC;lklal1lm~tlr. 

Bu becerinin ogretimine ili~kin sorunlan a~mak ic;in 03111/2006 tarihinden itibaren 

trampet yerine koordinatOrun onerdigi marakaslarla c;ah~mak du~unUlmu~tUr. Ancak, 

Cemil'in marakaslara daha fazla takIlmasl nedeniyle egitim danl~manl ve egitlnen daha iyi 

ses C;lkaran bir trampet ve tahta c;ubuklarla c;ah~manm sfumesine karar venni~lerdir. 

Haftahk toplantlda da koordinatOr bu kararl uygun bulmu~tur. 



Cemil 

Sevda 

Tablo 3.1 

Degi~iklik Yapllan Beceriler 

Nesnelerle YapIlan Nesnesiz YapIlan 

Biiyiik Kas Becerileri Biiyiik Kas Becerileri 

1. Sopayla trampete 1. Ayagl havaya 

vurma yerine ten cere kaldlrma yerine ayaga 

kapagl a9ma kalklp oturma 

1. <;::ubuga-halka takma 

yerine araba itme 

2. Sopayla trampete 

vunna yerine ten cere 

kapagl ayma 
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iki Boyutlu E~ 

Nesneleri E~leme 

1. <;::orap resmi 

e~leme yerine 9atal 

resmi e~leme 

2. Ka~lk resmi 

e~leme yerine 90rap 

resmi e~leme 

06/11/2006 tarihinde ba~layan haftada da Cemil'in takllmalarmm devam etmesi 

uzerine egitim dal11~mam egitmene bir ba~lca beceriye geymesini soylemi~tir. Ancalc, 

egitmenin kendisi tekrar trampet yah~maYl tercih etmi~tir. Egitim dam~mal11 danl~ma 

toplantlSlnda egitmene bu beceriye devam edebilecegini; ancak, ipU9lanl11 daha yava~ 

silikle~tinnesini soylemi~tir. 

Cemil'in bu beceride edinimi bir tlirlu saglayamamasl ve takllmalanl11n devam 

etmesi uzerineyse, 24/11/2006 tarihinde koordinatOrtin de katIldlgl danl~ma toplantlsmda 

koordinatOr tarafmdan belirlenen ~ekilde yocuga ipucu verilerek yah~manm devam etmesi 

kararmm verildigi goru~tilmu~tlir. Aynca, sorunlar devam ederse bu becerinin yerine bir 

ba~ka beceriye geyilebilecegi yonunde de bir egilim olu~tugu konu~ulmu~tur. Alman 

onlemlere ragmen sorunlar devam etmi~tir. Bu durum egitmen gunltilderine ~oyle 

yanslml~tlr: "Cemil'le trampeti r;alz~zrken zaman zaman elini yumruk yapzp benim 

vurdurmamz bekliyor" (28/11/06, egitmen gtinltigti, Cemil-Sezen 46, Oglen). "Trampeti 

T.F. y r;all~tzm bugun de fakat istenildigi gibi vurmuyor" (30111106, egitmen gtinltigu, 

Cemil-Sezen 47, Oglen). DolaYlslyla, 01/12/2006 tarihindeki dam~ma toplantlSlnda talditte 
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sopayla trampete vurma becerisi atlanarak, tencere kapaglm ayma becerisine geyilmi~tir. 

Becerinin degi~tirilmesiyle birlikte sorun a~I1maya ba~lamm~tlr: 

"Bugun Cemil 'Ie r;alz~maktan buyuk zevk aldzm. Kendimi iyi hissetmememe 

ragmen, hasta oldugum halde ikimiz de trampeti r;alupnaktan szkzlmz~zz. Yeni beceri alan 

tencere kapagz ar;maya ba~ladzm. Ve r;ok iyiydi" (01112/2006, Egitmen Gunlligu, Cemil

Sezen 49, Oglen). 

Sopayla trampete vunna becerisi uzerinde yah~llmaya ba~landlktan itibaren surekli 

sorwllar olmasllla ragmen becerinin degi~tirilmemesi ve bu kadar uzun sUre bu beceri 

uzerinde yah~Ilmasllllll nedeni a~ag1daki verilerde de gorUldugu uzere, egitmenin bu 

beceriyi yah~maya devam etmedeki lsrarclhgl ve arada bir beceri yah~malannda 

ogrencinin bagllnslz denemelerinin ruimasl olabilir. 

"Ur;uncu derste trampeti iki ur; kez bagzmszz olal'ak yaptz. Bu da beni r;ok mutlu 

etti" (07.11.06, egitm,en giinliigii, Cemil-Sezen 30, Sabah). 

"Trampete r;ogu kez bagzmszz vuruyor lakat heniiz olr;iitii kar~zlamzyor. " (16.11.06, 

egitmen gunlUgu, Cemil-Sezen 37, Oglen). 

"Egitim danz~manl aslznda daha once bu becerinin atlanacagznl ama egitmen r;ok 

istedigi ir;in kendisinin de tamam dedigini soyledi. Goniil Hoca Cemil' de bir beceri bu 

kadar uzamamalzydz dedi . ...... " (24.11.2006, toplantl tutanag1). 

Bu becerinin uygulamanlll henuz ba~larmdayken yah~I1maya ba~lamnasl 

(03/11/2006) goz online a1md1glllda, egitmen ve egitim dan1~mrullmn deneyimsiz1iginin 

bazl hata1arm gozden kay1n1arak bu durunlU ortaya ylkardlg1 da du~unUlebi1ir. Bun1arm 

yam Slra, egitim danl~mammn egitmen1erle sadece Cuma gu.n1eri yliz yuze goru~uyor 

olmas1 da beceriye ili~kin sorun1arlll tam olarak kavranamamasma ve beceri degi~ik1iginin 

yok gey yapllmasma neden olmu~ olabi1ir. 

Cemi1'de nesne kullanmaks1zlll yap11rul buylik kas beceri1erinin tak1idi alanmdaysa 

ikinci beceri Olrul ayagl havaya ka1dmna yerine ayaga ka1kIp oturma becerisi uzerinde 

yah~I1ml~t1r. Bu karru'm ahnmasmda 09/02/2007 tarih1i dam~ma top1antlsmda egitmen ve 

egitim dam~manmlll geryek1e~tirdik1eri ye~itli denemeler sonucunda bu beceriyi Cemi1'le 

yah~mamn zor olacag1m du~unme1eri etki1i olmu~tur. Aym gun geryek1e~tiri1en haftahk 

top1antlda da egitim dam~mrull Cemi1'le ikinci becerinin nasl1 yah~11acag1m denedik1erini; 

ancak, ogrencinin bacak1arm1 top1ayarak oturdugu iyin becerinin yaptm1mas1mn zor 

oldugunu gorduk1erini ifade etmi~tir. Do1aYlSly1a, bu beceri yerine ba~ka bir beceri 

belirleme konusunda kararslz ka1dlk1arllll soy1emi~tir. KoordinatOr bu becerinin 

atlanmaslmn ve farkh bir beceri seyilmesinin uygun olacaglll1 bi1dinni~tir. Egitim 
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dam~mam bu beceride lsrar edilirse Cemil'in sinirlerinin bozulacagml, edinim 

ba~langlcmm da uzun sfuecegini bildirmi~tir. Sonuy olarak bu beceri yerine ayaga kaHana 

ve oturma becerisinin yah~llmasma karar verilnll~tir. Boylece, nesneli taklit becerilerinin 

ogretimi slrasmda edinilen deneyimden yararla11llarak zaman kaybedilmemi~tir. 

iki boyutlu e~ nesneleri e~leme alanmdaysa Cemil'le yorap resmi yerine yatal resmi, 

ka~lk resmi yerine yorap resmi e~leme yah~llml~tlr. Resimlerin seyiminde tamamen kolay 

ula~llabilir olan resimleri seyme temel alllmll~tlr. Zaman kaybll11 onlemek iyin planlama 

a~amasmda hazHla11l1l1~ olan bazl res imler kulla11lIml~tH. DolaYlSlyla, yatal ve yorap resmi 

daha once hazulanan resimler oldugundan seyilmi~tir. 

Aynca, ogrencinin a~ina oldugu nesnelerin fotograflarl11l daha kolay e~leyebilecegi 

dti~iincesinden yola ylkIlarak, daha once tiy boyutlu e~ nesneleri e~leme a~amasmda 

kulla11llan nesnelerin resimlerinin kullamlmasma da dikkat edilmi~tir (Klrcaali-iftar, 2006). 

29/12/2006 tarihinde geryekle~tirilen danl~ma toplantlSlnda da egitim danl~manl 

koordinatOre daha once e~leme becerisi ogretiminde kulla11llan nesnelerin mutlaka 

fotograflanmn ml hazlrlanmasl gerektigini sonnu~tur. KoordinatOr bunun ~art olmadlgml; 

ancak, ilk yah~llacak fotograflann ta11ldlk olmasmm ve ilk iki fotografm birbirinden 

oldukc;:a farkh olmasmm iyi olacagl111 bildirmi~tir. Yine 0311112006 tarihindeki haftahk 

toplantlda koordinator sadece ilk birkay nesnenin resmi dl~mda diger resimlerin mutlaka 

onceden c;:ah~llan nesnelere ait olmasmm gerekrnedigini belirtmi~tir. Sonuy olarak, tiy 

boyutlu nesne e~leme becerilerinin nesneleri olan kap ve c;:orabm resimleri bu a~amada 

kullanIlml~tlr . 

Sevda'nm programmda da bazl uyarlamalar gerekli olmu~tur. Nesnelerle yapllan 

btiytik kas becerilerinin taklidi alamnda c;:ubuga halka takrna ve sopayla trampete vurma 

becerileri Sevda'da atla11l1l1~tIr. Bunun nedeni ogrencinin nesneleri tutma ve buakmayla 

ilgili ya~adlgl zorluldarla ili~kilidir. 06/10/2006 ve 1311 0/2006 tarihli haftahk toplantIlarda 

koordinator Sevda'nm tuttugu nesneyi buakmamasmm istem dl~l ve kaslhp kalmaslyla 

ili~kili olabilecegini; elindeki nesneyi blrakrnak istedigi halde blrakamadlglm ya da almak 

istedigi halde alamadlgml belirtmi~tir. Egitim danl~mam da Sevda'mn ashnda becerileri 

yaptlgml, ogretilen beceriyi taklit ettigini ya da e~ledigini; ancak, tutma ve blrakmada 

sorunu oldugunu yinelemi~tir. KoordinatOr ve egitim danl~manl Sevda'nm c;:ubuga hallca 

takmada daha btiytik sorun ya~ayabilecegi konusunda gorti~ birligine varml~lardlr. 

DolaYlSlyla, 1411 012006 tarihinde ba~layan haftada egitim danl~manmm egitmenlere 

gonderdigi e-postada ve egitmen giinlillderinde yer aldlgl tizere bu becerinin yerine arab a 

itme becerisi tizerinde yah~llmasl kararl all1mll~tlr. Sopayla trampete vunna yerine de 
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tencere kapagl a<;:ma becerisi iizerinde <;:ah~mak uygun bulunmu~tur. Gortildiigii gibi, 

uygulama ekibi bir <;:ocukla <;:ah~uken edindikleri deneyimi diger <;:ocugun egitimine 

yansltarak bazl sorunlarl onleyebilmi~tir 

3.1.1.2.2. Planlamada Belirlenmeyip Sec;imi Ekibe Blralulan 

Beceriler 

Planlama a~amasmda belirlel11ni~ olan beceriler iizerinde <;:ah~Ildlktan soma yeni 

beceriler, O<:;iDEP kitap<;:lgmda yazllml~ olan <;:e~it1i altematiflerden yararlanllarak ya da 

kitap<;:lkta yazilmmm~ ancak ekibin kendisinin buldugu beceriler m·asmdan se<;:ilmi~tir. 

Se<;:im yaplhrken <;:ocuklarm bireysel ozellikleri ve becerilerin kolaydan zora dogru olmasl 

diklcate, all1llm~tlr (Kucaali-iftar, 2006). Tablo 3.2'de se<;:imi ekibe blrakIlan beceriler 

gortilmektedir. 

Tablo 3.2. 

Se<;:imi Ekibe BuakIlan Beceriler 

Nesnelerle yapdan biiyiik kas Dc; boyutlu e~ iki boyutlu e~ 

becerilerinin taklidi nesneleri e~leme nesneleri e~leme 

Cemil tencere kapagl a<;:ma patik bardak 

bebegi be~ige yatmna ~apka mandaI 

<;:ay bardagll11 tabaga koyma toka yapl~tmcl 

havlu iitiileme mendil makas 

bebegi opme kurdele nazar boncugu 

Sevda tencere kapagl a<;:ma toka 

<;:ay bardagll11 tabaga koyma mendil 

bebegi be~ige yatlrma kurdele 

havlu iitiileme balon 

lego 
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3.1.1.2.3. KiiC;iik Kas Becerileri 

21/0912006 tarihinde koordinatOr, egitim dam~mam ve kurum uygulamasl egitim 

dam~mam birlikte <;ah~tay goruntii kaYltlarll1l izlemi~ ve birbirlerine geribildirim 

vermi~lerdir. Bu taplantlda Sevda'nll1 parmaklanm kullanmada, nesneleri buakma ve 

tutmada ya~adlgl gUylilklerin ve istemsiz el hareketlerinin kii<;Uk kas becerilerinin taklidi 

ba~ta olmak uzere tum <;ah~malarda sorun olabilecegi goru~Ulmu~tfu. Bu toplantlda 

koordinatOr herhangi bir olyiit hedeflemneksizin ek bir yah~ma olarak O<;iDEP 

kitap<;lgll1da yer alan kuyuk kas beceri yah~malarll1ll1 yapIlmasl11l onenni~tir. Bu konuda 

karar ahmnasl11da, bu ogrencide edinim ba~lama tarihlerinin uzun surebilecegi; dolaYlsIyla, 

hem ogrencinin hem de egitmenin aym becerileri yah~maktan slkIlabilecekleri; bu nedenle 

araya farkh yah~malarl11 yerle~tirilmesinde yarar olabilecegi ongorlisli de r01 oynaIm~tlr. 

Bu kararl11 ardl11dan 22/0912006 tarihinde Sevda'nl11 dam~ma toplaIltlSll1da 

egitmenlere egitim daIll~maIll tarafl11dan bu karar bildirilmi~tir. Egitmenlerle birlikte 

O<;iDEP kitap<;lgll1da yer alan beceri omeklerinden Sevda'ya uygun oldugu dli~i.inUlen 

kavanoz kapagl avma, bliylik lego takma ve Amerikan bantl ayma-kapama becerileri 

seyilmi~tir. Bu egzersizlerin egitmenler tarafll1dan arttmlabilecegi, azaltllabilecegi veya 

degi~tirilebilecegi de egitim dam~manl tarafll1dan belirtilmi~tir. Aynca, bu toplantlda 

anneye de bu konuda a<;lkla.rna yaplhm~tlr ve aIme de bu yonde bir kararl uygun buldugunu 

belilimi~tir. 

3.1.2. Programm Yiiriitiilmesi Slrasmda Kar~Ila~Ilan Sorunlar ve Uretilen 

<;oziimler N elerdir? 

Programll1 yfuiitUlmesi slrasl11da kar~Ila~IlaIl sorunlar, davranl~ ve ogretim sorunlarl 

olmak uzere iki ana ba~hkta incelemni~tir. Bu sarunlar ve sorunlara yonelik liretilen 

yozi.imler ilerleyen bOlumlerde her yocuk i<;in ayn ayn sunulmu~tur. 

Aynca, pragramll1 aileler lizerinde bazl olumsuz etkileri gozlenmi~tir ve bu 

sarunlar da "ailelerle ilgili sorunlar" ba~hgl altl11da incelenmi~tir. 

3.1.2.1. Davram~ Sorunlan 

3.1.2.1.1. Cemil 

Cemil'de pragramll1 ylirlitiilmesi suasll1da kar~lla~llan davram~ sorunlarl 

huysuzlanma, dikkatsizlik ve dersin ba~laIna saatinde uyuyor olma olarak u<; gruba 
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aynlml~tH. Huysuzlanma olarak incelenen grup; aglama, slzlanma, nesneleri yere atma, 

masaYI itme, ylghk atma, yonergeleri almama, odadan dl~arl <;lkmak isteme, yah~maYI 

reddetme, masaya gelmek istememe, mas ada yah~mak istememe, yerinde oturmak 

istememe, ISlrma, zlplama, tekme atmaya kalkma sorunlanm i<;ermektedir. Dikkatsizlik 

ise; dalgmhk, durgunluk, bezginlik, slkllma olarak ele ahmm~tlr. 

3.1.2.1.1.1. Huysuzlanma 

Veriler incelendiginde, ilk hafta (18/09/2006-22/09/2006) huysuzlamna sorununun 

her gtin Oliaya <;lktIgl gortilmu~ttir. Bu davralll~larm, yah~malann stirdurtilmesini 

zorla~tlrdlgl ve egitimi engelledigi belirlenmi~tir. Omegin, 19/09/2006 tarihinde sabah 

Cemil 'Ie yah~all egitmen gtinltigune ~u notu yazml~tlr: "jlk 15 dakikalzk Ql"adan sonra 

huzursuzlandz. jlk r;alz$malarzmzzz masada yaptzk. Sandalyeye otururken kendi oturdu. Ama 

daha sOnl"adQl7 masaya oturmak istemedi ve zorluk r;zkardz. Bu nedenle yerde r;alz.;tzk". 

Aym gUn ogleden soma gelen egitmenin gtinltigundeyse "Son ders sadece 30 dakika 

r;alz$abildik. C;ok huzursuzdu ve yonergeleri almzyordu" ifadesi gorulmti~ttir. Bunun 

uzerine, ilk hafta geryekle~tirilen danl~ma toplantlsmda egitim dalll~mam ve egitmenler 

birlikte iki karar alml~lardlr. 

Bu kararlardan birincisi, ogrencmm yerinde otlimlak ya da mas ada yah~mak 

istememe sorunlal·lyla ilgilidir. Uygulama ba~lamadan once koordinator ve egitim 

danl~malllnm geryekle~tirdigi planlama toplalltlsmda (28/08/2006), onceki Yillal·da aldlgl 

egitimlerde yogunlukla yerde yah~llmasl soz konusu oldugundall, Cemil'in mas ada 

<;ah~maYI reddedebilecegi ongortilmii~tiir. Bu nedenle koordinatOr, ba~lang19ta yerde 

<;ah~lhp, a~alnah olarak mas ada yah~maya geyilebilecegini bildinni~tir. Ancak, 

uygulamallln iiytincii giiniinde koordinatOr ve egitim danl~malll, Cemil'in mas ada 

<;ah~maYl reddettiginde yere almmasmm bu davralll~l peki~ebilecegini gorti~mii~lerdir. 

DolaylSlyla, bir oturum yerde, bir oturum masada yah~llmasl kararl al1111m~tlr. 22/09/2006 

tarihindeki danl~ma toplantIsmdaysa egitim dalll~mani ve egitmenler sadece masada 

<;ah~ma karan alml~lardlr. Bu kararm al111lllasmda; egitmenlerin bir kez yerde bir kez 

masada yah~manm yok zor oldugunu belirtmeleri; Cemil'in yerde kayma, saga-sola 

UZalllna davranl~larmm artmasl; aynca, sadece masada da yah~abildiginin gorulmesi rol 

oynalm~tlr. Haftahk toplantlda bu karal"l koordinatOr de onaylaml~tlr ve somaki gtinlerde 

karar uygulanmaya ba~lanml~tlr. Bu karar somasmdaki veriler incelendiginde, yerinde 

oturmak ya da mas ada <;ah~mak istememe sorunlannm hi<; ya~amnaml~ oldugu 

saptanml~tIr. Alman karardan soma bu sorunun ya~al1lllamaSl, uygulamanm henuz 
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ba~mdayken alman karann etkili olmu~ olabilecegini ve ayl11 zamanda <;:ocugun da yeni 

duruma uyum sagladlgml akla getimli~tir. 

ilk haftanm (18/09/2006-22/09/2006) sonunda alman ikinci bir kararsa, mas ada 

<;:ah~maYl istememe dl~mdaki huysuzlanma sorunlanyla ili~kilidir. Bu tfu sorunlann 

<;:ozfunlinde OCiDEP uygulamalannda onerilen gormezden gelme ve aynmh peki~tirme 

yontemleri uygulanml~t~r (KIrcaali-iftar, 2007), Ancak, koordinatOr, denemeler slrasmda 

ger<;:ekle~en davram~ sorunlarmm peki~memesi ve bu davralll~lann kayma amayh 

kulla1111mamaSl iyin <;:ocugun masadan kalkmasma izin verilmemesi; sakinle~tigi anda 

hlzhca birkay deneme yaptmhp oyun zamalll yonergesiyle ogretimin sonlandmlmasl 

gerektigini belirtmi~tir. 22/09/2006 gtinli ger<;:ekle~tirilen danl~ma toplantlSlnda egitim 

danl~malll egitmenlere bu karan iletmi~tir. Bu karann uygulanmaya ba~ladlgl ilk hafta 

egitmen gtinltikleri incelendiginde huysuzlanmanm hi<;: gori.ilmedigi saptalllm~tlr. 

ilk hafta ya~anan bu sorunlarm yocugun yeni dtizene uyum saglamaya <;:ah~maslyla 

ili~kili oldugu dti~tini.ilmektedir. Aynea, stirekli ya~adlgl baglrsak probleminin (<;:i~ ve 

kakasml tutma, kablzhk, karm agrlsl vb,) de bu duruma yol a<;:ml~ olabilecegi verilerde 

goze yarpmaktadlr. Nitekim egitmen gtinltiklerinde bu duruma ili~kin notlar gori.ilmi.i~ttir. 

Orne gin, 19/09/2006 tarihinde sabah <;:ah~an egitmen gtinltigtine, "Ya.Janan sorun olarak 

hir kere altzna tuvaletini yaptz, Bir kere de tuvalete yaptz, Son 20 dakikada hir;hir .Jey 

r;alz.Jmnadzk" yazlm~tlr. Aynca, egitim dam~malll gozlem fornlUna anne ve egitmenlerin 

bu sorunlarl herkesin yeni dtizene uyum saglamaya <;:ah~masl ve Cemil'in bagusak 

problemleriyle ili~kilendirdiklerini not etmi~tir. Aneak, 0211 0/2006-13/10/2006 tarihleri 

arasmda huysuzlanma davral11~larl verilerde tekrar goze <;:arpmaya ba~lmm~tu, Hatta 

huysuzlama davranl~lanllln slkhgl ve yogunlugu nedeniyle oturumlann yapIlamadlgl bir 

kriz gtinti de soz konusu olmu~tur, Bu iki hafta boyunca bu sorunlann tekrar ortaya 

<;:lkmasmda, Cemil'in baglrsak probleminin artmaslllln, yeni ba~lmlml tedavide kullandlgl 

ilaem ilk zamanlarda gaz sanelsma yol a<;:masmm, EEG <;:ekimleri i<;:in tist tiste birka<;: geee 

uykusuz kalmasmm ve babanm bir sfueligine ~ehir dl~mdml gelmesinin rolti olabileeegi 

yonlindeki veriler goze <;:arpmaktadu (Ornegin, 0611 0/2006 tarihli toplantl tutanagl), Bu 

olasl nedenler dogrultusunda, 13/10/2006 tarihindeki danl~ma toplantlSlnda, egitim 

dalll~manl egitmenlerden daha once ahnml~ olml km'arlarl uygulanlaya devmll etmelerini 

istemi~tir, Aynea, egitmenler ve egitim danl~manl birlikte oyun zanlanlarl ve/veya 

teneffiislerde karllll11 slvazlama gibi gaz sanClsml giderebilecek etkinliklerin yapllmasl 

karanm alml~lardlr. Bu kararlar somasmdaki veriler ineelendiginde, bu sorunlarla <;:ok daha 

az kar~Ila~lldlgl ve sorunlm'm egitimin ytirlittilmesini engellemedigi gorlilmti~ttir. Veriler, 
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huysuzlanma sorunu goriilmesine ragmen yocukla yah9malann surdurtilebildigini, 

egitmenlerin herhangi bir zorluk ya9amad1g1m gostenni9tir. Egitmen giinluklerinde 

"Derslerde yine zaman zaman huzursuzlandl ama genel alarak peliarmansl iyiydi" 

(19110/2006, Cemil-Sezen 19, Oglen) geklinde ifadelerin slkla9t1g1 goriilmu9tfu. Yeni 

kararlarm almd1g1 13/10/2006 tarihinden somaki bir ay boyunca egitmen giinlUklerinde 

huysuzlanmanm uygulamaY1 engelledigine yonelik ifadeler sadece be9 kez yer alm19tIr. 

Ancak, 13/1112007-17/1112007 haftasmda yah9malann yiiriitiilmesini engelleyen, 

ozellikle slzlmIDla, zlplmlla, nesneleri yere atma, masaY1 itme geklinde ortaya y1kan 

huysuzlanma davran191ar1 goriilmu9tfu. Veriler bu sorunlarm aym hafta YOgU11 ya9anml 

bag1rsak probleminden kaynaklanm19 olabilecegini gostenni9tir. Orne gin, bir egitmen 

giinlUgiine 1411112006 tarihinde "Vr;iincil dersin son 20 dakikasl bayunca zaman zaman 

huzursuzlandl. Son 10 dakikasmda hir;bir ~ey yapamadlk. Kakasl geldigi ir;in yerine 

aturmadl, pghk attl silrekli" yazm19t1r. Belirtilen haftada, onceki kararlann 

uygulanmasmm yml1 Slra yeni bir karar da almm19t1r. Yeni bir kararm alllIDlasmm nedeni 

Cemil'in bu davram9lar1 kayma mnayh kullmunaya ba9lanl19 olabileceginin dU9uniilmu9 

olmas1d1r. Egitmenler, yi9 ve kakas1 geldigi zmnan slzlanma, zlplmna gibi davran191ar 

sergileyen Cemil'i bu davram91ar1 gorur gormez tuvalete gotfumu91erdir. Ancak, her 

goturuldugiinde yi9-kaka yapmad1g1 belirlenmi9tir. DolaylSlyla, 1711112006 ve 

koordinatoriin de katIld1g1 24/11/2006 tarihli dml19ma toplmlt1larmda, Cemil'in sadece 15 

dakikada bir (derse girmeden once, yeyrek geye, buyukta ve ders 91b9mda) tuvalete 

goturiilmesine karar verilmi9tir. Diger zmnanlm·da yi9 ve kakasmm geldigi dU9uniilse de, 

tuvalete goturiilmemesi koordinatOr tarafmdml vurgulllill1l19t1r. Aynca, altma yaptIg1 

zmnanlar ustunun odada degi9tirilmesi; yah91rken altma yaparsa da oyun zamanmda 

gerekli temizleme ve ustiinu degi9tirme i91emlerinin yap1lmas1 kararla9tmlm19tIr. 

17/11/2006 tarihinden soma veriler incelendigindeyse, uygulmna sonuna kadar 

huysuzlmna davran1:;;larmm slkhg1 ve yogunlugu nedeniyle oturumlarm yap1lmnad1g1 

sadece bir hiz gunu (25/12/2006) ya9mld1g1 goriilmu9tfu. Onun d19mda huysuzillillila 

davra11191ar1 goriilse de, bunlar egitimi engelleyecek duzeyde olmanl19t1r. Slkl1kla egitmen 

giinlUklerinde "Bugiln zaman zaman r;ak huysuzlandl fakat masada denemelere r;ak gilzel 

katlldl" (18/1212006, Cemil-Sezen 58, sabah) ifadeleri yer alm19tIr. Veriler, bu davran19 

problemlerinin de ozellilde bag1rsak probleminin artt1g1 zmnanlarda ya9and1gm1 akla 

getinni9tir. Ornegin, 13112/2006 tarihinde sabah yah9an egitmenin gUnliigiinde "Derslerde 

peliarmansl gayet iyiydi Sadece ilr;ilncil derste kakasl aldugu ir;in biraz huysuzlandl" 

ifadesi yer alm19tIr. 14/12/2006 gunundeyse ogleden soma ya11:;;an egitmenin gunlugiine 
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"Bugiin Eemil zaman zaman kakasz oldugu ir;in huysuzlandz. Birinci ders bir kez r;i-5ini 

tuvalete yaptz. jkinci ders iki kez r;i-5ini altzna yaptz. Tuvalete hir; yapmadz. Ur;iincii ders iki 

kez kakasznz altzna yaptz " notunu yazdI!?) belirlenmi~tir. 

3.1.2.1.1.2. Dikkatsizlik 

02/10/2006-13/1 0/2006 tarihleri arasmda yukanda beliliilen huysuzluk sorunun 

yam Slra dikkatsizlik sorunIarmm da gortildligli belirlenmi~tir. Dikkatsizlik sorununun 

ortaya ylkrnasmda da huysuzluga yol aytlgl dli~lintilen etmenlerin (baglrsak probleminin 

ruilllasmm, yeni ba~lanan tedavide kullandlgl ilacm ilk zamanlarda gaz sanClsma yol 

aymasmm, EEG yekimleri iyin list liste birkay gece uykusuz kalmasmm ve babanm ~ehir 

dl~mdan gelmesinin) rolli olabilecegi dli~linLilmli~tUr. KoordinatOr, 0611 0/2006 tarihindeki 

danl~ma toplantlSlnda yah~malarda lllonotonlugun ortadan kalkmasllll, yocugun dikkatinin 

canlt tutulmasl iyin hlZh, co~kulu ve hareketli etkinliklerin yapllmasml ve denelllelerin 

hlzmm arttmllllaS1l11 onermi~tir. Aynca, egitim danl~lllam 13/10/2006 tru"ihli dam~ma 

toplantlsmda egitmenlere bu konulara dikkat etmeleri gerektigini hatIrlatml~tlf. izleyen 

haftalarm verileri incelendiginde, dikkatsizlikle ilgili hiy ifade geymedigi belirlenmi~tir. 

Bunun dl~mda, 17/1112006 tarihinden soma, 08/0112007-19/01/2007 haftasmdaki 

verilerde Cemil'de yah~malru"l yok fazla engellememesine ragmen, dikkatsizlik sorununun 

tekrar ya~ruldlgl goze yarpml~tlr. Bu sorunun yozlimline yonelik olarak 19/0112006 glinli 

koordinatOrlin de katIlml~ oldugu dam~ma toplrultIsmda, denelllelerin hlzmm artlllasl iyin 

denellle aralannda daha az yaplllllaya ba~lamm~ olan canh, co~kulu, hareketli etkinliklerin 

tekrar arttmlmasl kararla~tmlml~tlf. 21101/2006 tarihinde egitilll danl~manmm egitllleniere 

gonderdigi e-posta'da da bu konu ~oyle yer alml~tlr: " ....... 'da deneme aralan ve oyun 

zamanlarznda canlz etkinlikler, -5arkzlara yer veriyoruz". Bu kararm somasmda verilerde 

bu sorun gortilmemi~tir. Aynca verilerde, dikkatsizlikle ili~kili sorunlann artlk 

ya~ru1l11amasmda dikkati canh tutan etkinliklere tekrar daha fazla yer verilmesinin etkisi 

olabilecegi vurgulanml~tlr (26/0112007, toplantI tutanagl). 

3.1.2.1.1.3. Dersin Ba~lama Saatinde Uyuyor Olma 

Verilerde ilk liy hafta hemen helllen her glin Cemil' in dersin ba~lallla saatinde 

henuz uykudan kalkrnaIm~ oldugu gortillllli~tlir. Ancak, uYaIldmldlktan 10-15 dakika soma 

hi<;bir sorun ya~anmadan <;alt~malarm ba~ladlgl ve devam ettigi de dikkati <;ekrni~tir. 

Derslerin planlandlgl gibi saat dokuzda ba~lamasl amaclyla, liyUncu haftaIlm sonundaki 

danl~llla toplaIltIsmda egitim danl~mam tarafmdan bir yozlim onerisi getirilmi~tir. Egitim 
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dam~mam anneden Cemil'i daha erken uyandlrarak, dersin ba~lama saatinde uyanlk 

olmasml saglamaslm istemi~tir. Sonraki haftalardaki veriler incelendiginde bu duruma 

yonelik ifadelerin daha az yer aldlgl goliilmu~tiir. Omegin, bu sorun KaSlm aymdaki 

egitmen gtinlillderinde sadece ti<; kez gorillmti~ttir. Arahk aymdan sonraysa uygulama 

bitene kadar sadece iki kez gori.ilmti~ttir. Sonu<; olarak, bu durumun uygulamanm ilk ti<; 

haftasmda yo gun olmak tizere uygulanla bitene kadar zaman zaman gorilldtigti; ancak, 

egitimin ytirtitiilmesini engellemedigi, yalmzca dersin 10-15 dakika ge<; ba~lamasma yol 

a<;t1gl belirlenmi~tir. Bu sorunun ortaya <;lkmasmda, <;ocugun ve ailenin gtinltik 

ah~kanhklarmm bozulmasmm ve ozellikle ilk ti<; hafta ailenin diger <;ocuklarlmn da 

okullannm yenice a<;llml~ olmasl11m ralti olmu~ olabilir. 

Sonu<; olarak, Cemil' de ozellikle uygulamamn ilk bir aymda huysuzlanma, 

dikkatsizlik ve dersin ba~lama saatinde uyuyor olma sorunlanmn ya~andlgl gortilmti~ttir. 

Bu sorunlarm olasl nedenlerinin ise, ogrencinin mas ada uzun stire <;ah~ma deneyiminin 

olmamasl, <;ocugun ve ailenin yeni dtizene uyum saglamaya <;ah~masl, bagll'sak problemi, 

egitim slrasmda dikkati canh tutan, koruyan etkinliklerin zamanla azalmasl olabilecegi 

dti~tinillmti~ttir. Verilerde uygulamanl11 ti<;tincti aymdan sonra bu sorunlarl11 daha az goze 

<;arpmaSl ve ogretimin ytirtitiilmesini engellememesi, uygulanan <;ozfunlerin etkili olmu~ 

olabilecegini dti~tindtirmektedir. Aym zamanda, bu stire i<;inde Cemil'in yeni egitim ve 

<;ah~ma dtizenine uyum saglaml~ olabilecegi de soylenebilir. Bu sonmun tamamen Oliadan 

kalkmamasmdaysa esas olarak <;ocugun sllc ya~adlgl ve kontrol altma almamayan kann 

agnsl gibi fizyolojik sorunlann etkisi oldugu dti~tintilmektedir. 

3.1.2.1.2. Sevda 

Sevda'da ytirtitme slfasmda kar~lla~llan davranl~ sorunlarlysa; huysuzlanma, 

dikkatsizlik ve egitim slfasmda uykusunun gelmesi olarak ti<; gruba aynhm~tlf. 

Huysuzlanma olarak incelenen grup; aglama ya da <;lghk atma, slzlanma, mlzlldanma, 

huzursuz gortimne, hareketlilik, odadan dl~arl <;llanak isteme, sinirlilik, nesneleri yere 

atma, masadan kalkmak isteme sorunlarml i<;ermektedir. Dikkatsizlik ise; dikkatini etkinlik 

yerine <;evresindeki ki~ilere venne, etkinlik slrasmda slk ve hlZh nefes ahp venneye 

ba~layarak gozlerini kapama, i~aret parmagml havaya uzatlp ona bakarak dalma, 

durgunluk, dalgmhk, bezginlik ve sllalma olarak ele ahnml~t1r. 
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3.1.2.1.2.1. Huysuzlanma 

Egitmen gunlukleri, 02/1012006-06/10/2006 haftalannda Uy gun, en fazla be~ 

dakika suren birer aglama davranl~l gortildugunu; ancak, bu aglamalann egitimin 

yfuUttilmesini engellemedigini gostermi~tir. Buna ragmen, davranl~ sorunu artmadan 

onlem almak amaclyla bu duruma <;:ozlim onerisi getirilmi~tir. 06/1012006 tarihindeki 

dam~ma toplantISlnda, annenin ders saatleri dl~1l1da Sevda her agladlg1l1da onu surekli 

arabayla gezdirmeye gotlirdugu saptamm~tlr. Bunun uzerine egitim da111~mam, anneye 

gormezden gelme yontemini kullanmas1l1i soylemi~tir. Aynca, anneye aglamadlgl 

zamanlarda Sevda'YI arabayla gezdirmesini onemli~tir. Verilerin analizi surecinde, 

egitmenlerin de gormezden gelme yontemini uygulamadlklan gortilmli~tur. Aksine, Sevda 

agladlgl zaman muzik a<;:tlklarl ya da odadan <;:lkmas111a izin verdikleri goze <;:arpml~tIr. 

Ancak, egitim da111~man1l1111 egitmenlere gormezden gelme yontemini uygulamalarl 

konusunda herhangi bir onerisi olmaml~tlr. Aglamalar111 egitim saatleri snas111da sadece u<;: 

kez ger<;:ekle~ip be~er dakikaYl a~mamaSI ve yurutmeyi engellememesi nedenleriyle, egitim 

danl~ma111 taraf111dan bu sorun onemsenmemi~ olabilir. Aynca, egitim danl~man111111 

aglamalar111 nedenini daha <;:ok annenin davram~lanyla ili~kilendiImi~ olmasl da bu duruma 

yol ayml~ olabilir. Bunlann dl~111da, uygulamamn ilk aY111da takip edilmesi gereken pek 

yok konu oldugundan, bu durumun gozden ka<;:ml~ oldugu du~iintilebilir. 

0611 0/2006-1 0111/2006 tarihleri aras111daki u<;: haftahk sure<;:teki verilerde (bir hafta 

bayram tatili dolaYISlyla iki gun ders yapllnl1~tlr) toplam dokuz gun, gunde iki-u<;: kez ve 

10-35 dakikahk surelerde bu davranl~lar111 gortildugunu belirten ifadeler yer ahm~tlr. Bu 

aglamalar yah~malar111 surdurtilmesini zorla~tlrml~, egitmenlerin moralini bozmu~ ve 

amleyi kaygllandlrml~tlr (Omegin, 10111/2006, goruntu kaydl doklimu). Bunun uzerine 

10111/2006 gunu geryekle~tirilen danl9ma toplantls111da armenin, egitmenlerin ve egitim 

da11l~marUn111 belirledikleri olasl nedenler dogrultusunda bazl kar'arlar' a1111ml~tIr. ilk olarak, 

Sevda'nm 45 dakika boyunca odada kapah kalmaktan slkIhyor olabilecegi du~untilerek, 

oyun zamarllannda koridordaki sa1111caga goturiilebilecegi ya da odarl111 kaplsmm ayIlar"ak 

salmcaga yonelirse bindirilebilecegi, koridorda <;:e~itli etkinlikler yapllabilecegi 

kararla~tmlml~tIr. ikinci olar"ak, oyun zama111 ve aralarda aglarnaya ba~layacag1111n i~areti 

(yiizunun ~eklinin degi~mesi vb.) gortilur gortilmez sevecegi bir etkinlik yaptmlmasl 

belirlenmi~tir. Aynca, gaz sarlClS111m ve a<;:hg111 da olasl nedenler arasmda olabilecegi 

du~iintildugiinden; gaz giderici hareketler ve 15 dakikahk aralarda atI~tlrmas111111 

sagla111nasl diger <;:ozilin yollan olarak kabul edilmi~tir. Boylece, neden bu durumlarla 

ili~kiliyse, henuz problem davra11l~ <;:lkInadan onlem ahmm~ olacagl goru~tilmu~tiir. Son 
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olarak, denemeler suasmda bu davram~lar ba~lmosa, hlZh hlZh denemelerin yapllmasl, 

sustugu bir mlda oyun zamam yonergesinin verilmesi kararl almml~tlr. Boylece davram~ 

sorununun nedeni; ileride aglamalan denemelerden kayma amaylI kulllli1l1lasmm 

onlenebilecegi varsaYllml~tHo Bu kararlar haftahk toplantlda koordinat5r tarafmdml da 

uygun bulunmu~turo Ancak, egitim dlli1l~mlli1l m111eyi, gormezden gelmeyi uygularken aym 

zamanda yocuga fark ettirmeden Oliama ilgisini yekecek uyaranlar koyma davram~l 

konusunda uyannmm~tlr. Hatta egitmenlere de bunu yapabileceklerini soylemi~tiro 

Koordinat5r ve kurum uygulamasl danl~mmll, bu durumun davrlli1l~ sorununu peki~tirecegi 

konusunda egitim dam~manmm uyanm~lardlr. Bu davrmll~lar geryekle~irken sadece 

gormezden gelmenin uygullli1lnaSl, sustugu anda peki~tireylerin verilmesi kmoarl ahnml~tHo 

Bu karar, egitim dam~mlli1l tarafmdan lli111e ve egitmenlere iki gun iyinde telefon ve e-posta 

yollarlyla bildirilmi~tir. 

Bu tarihten sonraki haftanm verilerinde, dort gun, gunde iki-uy kez 5-30 dakikahk 

aglamalarm geryekle~tigi goruhnu~tiiro A1111e, 17/11/2006 tmoihindeki danl~ma toplantlsmda 

Sevda'nm bu haftaki aglamalarmm doktorun onerisiyle kullandlgl fitili buakmca tekrar 

kablz olmasmdan kaynaklanml~ olabilecegini belirtmi~tir. Aynca, Sevda'nm fiziksel bir 

ihtiyacl oldugunda aglama davram~l gosterebildigini soylemi~tir. Egitim danl~mmll 

egitmenlerden daha onceki onlemlerin uygullli1l1laS111a devmn edilmesini; ancak, bir yandan 

da neden agladlg111111 ke~fedilmeye yah~llmasll11 istemi~tir. Henuz aglmnadan once 

yapIlabilecek onlemlere (omegin, ayhktmlsa 15 dakikahk aralarda atl~tlrmaslm sagiamak 

vbo) ek oniemler ortaya ylkarsa uygullli1lnaSll11 vurguImm~tlr. Ek olarak m111e, doktorun 

hareketii etkinlikierin, orne gin, spor faaliyetierinin kablzhgl azaltacaglm soyledigini 

belirtmi~tir. Bunun uzerine de, egitim dmll~mmll egitmenlere oyun zamanlarl ve 

teneffiisierde bu tiir etkinIiklere daha fazia yer vernlelerini onermi~tir. Bunun dl~111da da, 

al1l1e, koordinat5run daha once vurguImm~ oidugu egitimin ilk zamanlarmda beklenen 

slkIImm1111 ~imdi geryekle~iyor olabilecegine, slkmt111111 kablzhgl arttlrabilecegine ve 

kablzhg111 da tekrar slk111tl yaplYor olabilecegine dikkat c;:ekmi~tir. Egitim dam~mam bunu 

da olasl bir neden olarak gormu~tur. Egitmenlere, olabildigince yocugun slkIImas111l 

onleyecek etkinliklere yer vermelerini, 45 dakikahk oturumlarda tek beceri yerine faridl 

beceriler uzerinde yah~maIarlm onermi~tiro Son olarak da, burun ak111tlSl iyin doktorun 

verdigi iIac111 yan etkilerinin huzursuzluk, sinirlilik ve depresyon oldugu saptlli1l1ll~tlr. 

Anne bunun da agiamalmoa yol ayml~ oiabilecegini belirtmi~tir. Anneden bu konuyu 

doktorla goru~mesi istenmi~tir. Haftahk toplantlda koordinat5r bu c;:ozumieri uygun 

bulmu~tur. 
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Bu tarihten somaki hafta iki gun, gunde iki-uy kez, 10-20 dakikahk aglama 

davram~l geryekle~mi~tir. Aglamalarm azalml~ olmasma, yah~malan engellememesine ve 

ekip tarafmdan ciddi bir sorun olarak gortilmemesine ragmen, annenin kaygl duzeyi 

ytikselmi~tir. Aynca, annenin bu sorunun yozumOOe yonelik ba~ka yozumler bulunmasml 

istedigi du~untilmu~tfu (17/11/2007, gorootti kaydl dokumu). KoordinatOr, alanyazmda da 

belirtildigi uzere (Bimbrauer ve Leach, 1993), amle-babalarl memnun etmenin onemli 

oldugunu ifade etmi~tir. DolaYlslyla, koordinatortin de katllml~ oldugu 24/1112006 tarihli 

dam~ma toplantlsmda, onceki yoziimlerin yam Slra diger davram~larm aynmh 

peki~tirilmesi yonteminin kullanllmasl karan all1llm~tlr. Bu amayla; mutfak alarml 15 

dakikahk surelere ayarlanml~tlr. Alarm yaldlgl zaman eger bu sure iyinde Sevda 

aglamaml~sa, etkili peki~tirey olarak belirlenen kl~ balkonuna "bak aglamadlgm iyin kl~ 

balkonuna gidiyoruz" gibi bir ifade kullanllarak gotfutilmu~tur. Burada en fazla iki dakika 

durulmu~tur ve odaya donunce alarm tekrar 15 dakikaya ayarlanml~tlr. Eger bu sure iyin 

Sevda aglarsa, aglama davram~l gormezden gelinmi~tir. Sustugu zaman alarm hemen 

tekrar 15 dakikaya ayarlamm~tH. KoordinatOr bu yontemin klsa zamanda sonuy 

venneyecegini; ancak, uzun vadede yok etkili ve Illlnh bir yontem oldugunu belilimi~tir. 

24/11/2006 tarihinde alman bu karar; ailenin ~ehir dl~ma ylklnaSl, egitmenlerin kl~ 

balkonu yerine diger balkonu kullanmalarl ve mutfak alarmmm bulunamamasl 

nedenleriyle ancak 04/12/2006 tarihinde uygulamnaya ba~laml~trr. Uygulamamn ilk 

haftasmda iki gun, birer kez be~ dakikahk aglama ve bir gun ylghk atma davranl~lan 

gortilmu~ttir. 0811212006 tarihindeki haftahk toplantlda egitim danl~mam; annenin 15 

dakikahk sfuenin yok klsa oldugunu, dersin bolundugoou beliIitigini ve bu surenin 

uzatrlmaslm istedigini koordinatOre iletmi~tir. KoordinatOr Sevda'mn henuz yontemi tam 

kavrayamadlgl1U; dolaylSlyla, sureyi yava~ yava~ arttlmlak gerektigini ve uygulamamn 

ancak bu ~ekilde devam edebilecegini belilimi~tir. Bu uygulamamn ya boyle devam 

edecegini ya da tamamen vazgeyilecegini soylemi~tir. Egitim danl~mal1ll1ln 26112/2006 

gtinti anne ve egitmenlerle geryekle~tirdigi telefon goru~meleri sonuclUlda, 15 dakikahk 

surelerle uygulamaya devam edilmesine karar verilmi~tir. 

11112/2006-15/12/2006 haftasmda Uy kez ylghk atma davranl~l; dort gun, goode 

bir-iki kez, bir tanesi 35 dakika, digerleri 3-7 dakikahk aglanlalar olu~mu~tur. Ancak, bu 

sorunlar egitimi aksatmaml~tH. Bu sorunlann nedeninin amlenin bazl konularda Sevda'Yl 

yok zorlamaslyla (omegin, istemedigi halde sayllli taramaslyla) ili~kili olabilecegi 

dti~untilmu~tfu. Aynca, a11l1enin Sevda agiamadlglllda a~aglya indiklerinde televizyonunun 

sesini klsma, sessiz durma gibi davranl~lar yapmasmm; yani, olumlu daVral1l~l da 
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gormezden gelmesinin de rolii olabilecegi dii~iinlilmii~tiir. DolaYlslyla, egitim 

dal1l~manmm mmeye Sevda'nm olumlu daVranl~1l1l peki~tinnesi gerektigini soylemesi 

karan ahnml~tu. Aynca, egitmenlerin Sevda'run bu yontemi algllamaya, alann ve odiil 

arasmda ili~ki kunnaya ba~ladlgllll beliIimeleri iizerine, koordinatOr m"tlk 20 dakikahk 

siirelerle uygulamaya devmn edilmesini onermi~tir. 

15/1212006 tarihinden uygulama sonlandmlana kadar bu davranl~ sorunlm"l bazen 

miarak, bazen azalm"ak stinnti~ttir. Bu sorunlm" iyin yeni bir yoziim onerisine gerek 

duyulmmm~tu ve onceki kararlar uygulanmaya devam edilmi~tir. Yeni bir karar 

ahl1lnmnasmda; (a) bu sorunun yah~malarl olumsuz yonde etkilememesi (orne gin; 

1910112007, toplantl tutanagl; 16/02/2007, toplantl tutanagl), (b) almmaSI gereken her tiirlti 

onlemin almdlgmm dii~iintilmesi (23/02/2007, toplantl tutmlagl), (c) mmenin milk aglama 

sorununu onemsememesi ve bu durumdml kaygIlal1lnamaSl (23/02/2007, toplantl tutanagl), 

(d) aglama ve ylghk atma davranl~larlllln arttlgl haftalarda Sevda'nm slkhkla yogun kann 

agnsl ve kablzhk sorunu ya~mnasl, yeni bir diyet programma ba~lamm~ olmasl gibi kontrol 

edilemeyecek nedenlerden kaynaklandlgmm belirlenmesi (29112/2006 haftasl, 13/0212007 

haftasl, 16/02/2007 haftasl), (f) yanYII tatili nedeniyle dtizenin bozulmasl ve Sevda'nm 

ablasmm yeni dogan bebekle ve diger akrabalarla birlikte ziyarete gelmesi, herkesin 

bebekle ilgilenmesi ~eklinde geyici nedenlerin saptanmasl (09102/2007, toplmltl tutanagl; 

16/02/2007, toplantl tutmlagl) etkili olmu~tur. 

Sonuy olarak, her ttirlti onleme ragmen Sevda'run huysuzlmuna sorunu 

uygulammlm sonuna kadar, her ne kadm" yah~malarl ciddi boyutta etkilememi~ olsa da, 

devam etmi~tir. Bu sorunun devam etmesinde Cemil gibi Sevda'nm da slk ya~adlgl ve 

kontrol aItma almamayml fizyolojik sorunlarmm, diyet progrmmnm ve yukarlda belirtilen 

evdeki geyici sorunlarm etkisi olmu~ olabilir. Aynca, yoztim onerilerinin tam olarak 

uygulanmllmm~ olmasl da bir neden olarak dti~iiniilebilir. Orne gin, atI~tmna arasmm bazen 

unutuldugu; dolaYlslyla, yocugun aClkarak agladlgl bazl verilerde goze yarpml~tlr 

(29112/2006 haftasl, 23/0112007 haftasl). Tiim bunlara ek olarak, amlenin ve egitmenlerin 

gonnezden gelme ve diger davranl~larm aynmh peki~tirilmesi yontemlerini kararh ve 

tutarh olarak uygulayamaml~ olabilecekleri de akla gelmektedir. Ozellikle; egitmenlerin, 

annenin 20 dakikada bir a~agl inilmesinden rahatslz oldugunu, amlenin bunu vakit kaybl 

olm"ak gordiigiinti belirten ifadeleri (16/03/2007, toplantl tutanagl), egitmenlerin bu 

sorunlarm ilk yIlCtlgl hafta gormezden gelmeyi uygulammnalarl (06/09/2006), annenin 

uygulamadan once ve sorunlann ylktlgl ilk hafta aglama davranl~ml stirekli peki~tinnesi 

(0611 0/2006) bilgileri bunu alda getirmi~tir. 
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Yukanda vurgulandlgl uzere Sevda'da gozlenen huysuzlanmayla ili~kili sorunlar 

slkhkla aglama ya da ylghk atma davral1l~lan olarak kendini gostenni~tir. Ancak, egitmen 

gunlUklerinde, aglanla ya da ylghk atma dl~mdaki sorunlann (slzlanma, 111lzIldanma, 

huzursuz gorunme, hareketlilik, odadan dl~arl ylkmak isteme, sinirlilik, nesneleri yere 

atma, masadan kalkmak isteme) uygulama boyunca toplam 18 gUn yer aldlgl 

belirlenmi~tir. En fazla be~ dakika suren bu davral1l~lar; ilk ay iki, ikinci ay sekiz, uyuncu 

ay dort, dorduncu ay uy ve be~inci ay bir gun gortilmu~ttir. Bu gunlerin sadece ikisinde 

aglama ya da ylghk atma davranl~l gozlel1lnemesi, altlSlnda ayl1l zamanda aglanla ya da 

ylghk atma daVral1l~ll1ln da gortilmesi dikkat yekmi~tir. Diger on giine bahldlgmdaysa, 

ayl1l gunlerde degil ancak 0 gunlerin haftasmda aglama ya da ylghk atma davranl~larl 

saptal1lm~tH. Aynca, aglama ya da ylghk atma davranl~mm yogun oldugu haftalarda diger 

sorunlarm da daha slk oldugu goze yarpml~tIr. Ancak, bu tur sorunlar egitimlerin 

sfudfutilmesini etkilemediginden herhangi bir yozum onerisi getirilmemi~tir. Aynca, bu 

sorunlarm olasl nedenlerinin aglama ya da ylghk atma davranl~lyla benzer oldugu 

du~iintilerek benzer uygulamalar yapllml~tlr. 

3.1.2.1.2.2. Dikkatsizlik 

Egitmen gunluklerinde ve toplantl tutanaklarmda slk olarak yer almaml~ olmasma 

ragmen, dikkatsizlik Sevda'da uygulama bitene kadar kar~lla~Ilnll~ bir sorundur. Danl~ma 

toplantlsl goriintu dokumleri ve egitim gozlem formlan bu sorunla kar~lla~lldlgml 

gostermi~tir. Ozellikle danl~ma toplantIsmm oldugu gunler bu sorun; dildcatini etkinlik 

yerine yevresindeki ki~ilere venne, etkinlik sHasmda slk ve hlZh nefes ahp vermeye 

ba~layarak gozlerini kapanla, i~aret parmagml havaya uzatlp ona bakarak dalma ~eklinde 

kendisini gostermi~tir (Omegin, 08/12/2006 ve 16102/2007 tarihli goruntu kaYlt 

dokiimleri). Bu durumun egitmen gunluklerinde ve toplantl tutanaklarmda slk olarak yer 

almaml~ olmasl, yah~malan engellememesi ve en fazla iki-uy dakika gibi yok hsa surelerle 

meydana gelmesiyle aYlklanabilir. Ancak, yine de bu durumun yah~malarl aksatacak hale 

gelmemesi iyin bazl kararlar ahl1lm~tIr. Kararlar bu sorunun nedenlerinin; dikkat yekme, 

yogun kann agnsl ve kablzhk, slhlma, yah~maYl reddetme, uzerinde yah~Ilan becerilerin 

zorla~masl olabilecegi du~untilerek almml~tIr. Bu kararlar; (a) dal1l~ma toplantlSll1ln 

oldugu gunler mtimkun oldugunca egitim danl~mal1l ve annenin Sevda'nm goremeyecegi 

pozisyonlarda oturmasl, anneye bahnalar yok yogun oldugunda annenin derslere 

almmamasl, (b) gormezden gelme tekniginin uygulanmasl, ozellikle denemeler slrasmda 

annenin Sevda'ya tepki vermemesi, OYUl1 zamal1l ve 15 dakikahk aralarda tepki vermesi, 
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(c) alanyazmda da vurguiandigi uzere; dikkatini uyalllk tutacak etkinliklere daha fazla yer 

verilmesi, denemelerin hlZh bir ~eklide yapllmaSI, ozellikle deneme aralannda ya da 

sirasmda ilgisini toparlayacak c;ok hsa bir etkinlik yapllmasl, yonergenin dikkatin etkinlik 

tizerinde oldugu anda verilmesi. (d) masadaki nesne saYIsmm azaltllmasl, (e) deneme 

aralannda slhlma goriilmeden once koridora C;lkanlmasl, salmcaga bindirilmesi ya da 

kapmm aC;lhp isterse koridora C;lhnasma izin verilmesi; (f) gaz giderici etkinliklere devam 

edilmesidir (06/1 0/2006, toplantl tutanagl; 13/1 0/2006, toplantl tutanagl; 20/1 012006, 

goriintti doktimti; 10/11/2006, topiantl tutanagl; 12/0112007, goruntu doktimu; 16/03/2007, 

toplantl tutanagl). 

Yukarida belirtilen sorunlara ek olarak, 18/09/2006-22/09/2006 tarihleri arasmdaki 

egitmen gunliiklerinde, sabah ilk ogretim oturumlarmda ve gun ic;inde zaman zaman 

Sevda'nlll uykusunun geldigi ve kafasllll masanlll uzerine koyup gozlerini kapattigi not 

edilmi~tir. Egitmenler bu durumlarda Sevda'llln elini yiizunii YIkadIklarllll, hareketli 

oyunlar oynattlklanlll, uykusunu ac;tIklanlll ve bu durumun c;ah~malanlll aksatmadigmi 

belirtmi~lerdir. 22/09/2006 tarihli danl~ma toplantlslllda anne bu durumu Sevda'llln c;ok 

erken kallanaslyia aC;lklaml~ ve uyku saatlerini yeniden duzenleyerek bu sorunun 

a~llabilecegini bildirmi~tir. Bu karardan soma sadece 25/0912006 ve 06/1212006 tarihli 

gunlerdeki egitmen giinltiklerinde bu durumu belirten ifadeler goriilmti~ttir. 

Sonuc; olarak, Sevda'da da uygulama sure since c;e~it1i nedenlere (gaz smlCISI, 

slhlma, dikkat c;ekme vb.) bagh oldugu varsaYllan davranl~ sorunlan goriilmu~ttir. Bu 

sorunlm" ahnml kararlm" c;erc;evesinde c;oziilmeye c;ah~llml~tu. Ancak, yukm"ldaki boltimde 

belirtilen bazi etmenlerden dolaYI (orne gin, fiziksel problemler, Rett Sendromuna ozgu 

belirtiler ve uygulmna tutm"slzhklarl) tamamen ortadan kaldmlmaml~tlr. 

3.1.2.1.3. Gene} Degerlendirme 

Onceki bolumde belirtildigi uzere, uygulmna boyunca her iki c;ocukta da c;e~itli 

davrmll~ soruniarl ya~alll11l~tlr. Ozellikle uygulammlln ba~langIcmda, yeni duzene uyum 

saglalllnaya c;ah~lldlgl donemlerde bu sorunlar daha fazla goriilmu~tur. Bu sorunlarlll oiasl 

nedenleri, egitmenler ve ailelerden allllan bilgiler dogrultusunda saptanmaya c;ah~llml~tu. 

Olabildigince erken donemde, i~bir1ikli bir c;ah~mayla c;e~itli c;oztimler iiretilmi~tir. Aynca, 

yogun davranl~sal egitim alanyazmlllda onerilen gormezden gelme ve aynmh peki~tirme 

yontemleri kullalllhm~tu (http://www.lovaas.comiapproach-detailed. php; Kucaali-ifiar, 

2007). Ek olarak, denemeler m"asmdaki stirenin hsa olmasma, deneme aralarlllda ve 

teneffUslerde hareketli etkinliklerin yapilmasllla ve oyunlann oynanmasma dikkat 
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edilmi~tir (http://www.lovaas.comiapproach-detailed.php;Peml.Prichard ve PelTY, 

baslmda; Ryan ve Hell1ll1es, 2005). Bunlann dl~mda, problem davral11~lann ogretim 

slireciyle ili~kili degi~kenlerden kaynakh olup olmadlgma da dikkat edilerek yoztimler 

liretilmeye yah~llml~t1r. Orne gin, yonergenin yocugun dikkatinin etkinlik lizerinde oldugu 

anlarda verilmesi karan almml~tlr. (Koegel, Russo ve Rincover, 1977; Leblanc ve dig., 

2005; Ferraioli ve dig., 2005; Penn, ve dig., baslmda) 

Bulunan yoztimlerin' nasll uygulandlgl ve sonuy ahl11p almmadlgl haftahk 

toplantIlarda egitmenlerin ve ailenin verdigi bilgilere dayah olarak takip edilmi~tir. Ancak, 

sistematik kaYlt tutulmai1l1~tlr. Veriler, kullanllan yozlimlerin davral11~ problemlerinin 

azalmaSI ya da ortadan kalkmasml etkilemi~ oldugu yonlindedir. Ancak, uygulamanm 

sonuna kadar, ye~itli sorunlar donem donem artan ya da azalan bir ~ekilde Oliaya ylkmaya 

devam etmi~tir. Sorunlann devam etmesinde, her iki yocukta da kontrol edilemeyen bazl 

fizyolojik sorunlarm varhguun rolli olmu~ olabilir. Aynca, davranl~ sorunlanna yonelik 

sistematik degerlendirmeler yapllmadlgmdan, yoztimlerin egitmenler ve aile tarafmdan 

tutarh ve kararh olarak uygulanamaml~ olmasl da soz konusu olabilir. Verilerde dikkati 

yeken onemli bir nokta, bu sorunlann yozlim onerileri uygulanmaya ba~ladlktan soma 

devam etse de, ogretimi onemli ~ekilde engellememi~ olmasl, sorunlara ragmen 

yah~llmaya devam edilebilmesidir. 

3.1.2.2. Ogretim Sorunlan 

3.1.2.2.1. Cemil 

Cemil'de programm yfuUttilmesi slrasmda ogretilmesi hedeflenen becerilerde 

ye~itli ogretim sorunlan ya~anml~tlr. 

3.1.2.2.1.1. Nesneli Biiyiik Kas Taklidi 

Cemil'de 0211 0/2006-0611 0/2006 haftasmda yubuga halka takmaYl eskilerle 

kan~tlrma becerisi yah~lhrken sorunlar Yllam~t1r. Karl~tmna a~amalarmda egitmen son 

yah~t1g1 beceriyi ve daha once ogrendigi becerileri belirli bir sistematik dogrultusunda 

birlikte yah~arak, ogretim yapar. Orne gin, egitmen son yah~t1g1 nesne olan yubukla 

halkalarl ve once yah~tIgl kovayla klipleri masaya koyar. <;ocugun liy kez list liste ipuysuz 

olarak kovaya klip atma taklidi yapmaS1ll1 sagladlktan soma, liy kez list liste yubuga halka 

takmaYl taklit etmesini saglar. Bu a~amadan soma aym becerileri iki kez list liste, birer kez 

list liste taklit etmesi ama<;:h ogretim yapar. Son olarak da bu becerileri yocugun 
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kestiremeyecegi bir suayla sorar ve taklit etmesini saglar. Omegin, yocugun dort kez bir 

beceriyi, iki kez diger beceriyi taklit etmesi istenir. 

Bu a~amada Cemil' de halkalarla oynama, halkalarl dondfuup sallama, halkalarl 

yere atma davram~larl ortaya <;lkml~tlr. Bu davram~lar, ogretimin sfudurillmesini 

zorla~tm11l~tlr. Aym hafta ger<;ekle~tirilen haftahk toplantIda, koordinatOr bir hafta 

boyunca sfuekli bu beceri uzerinde <;ah~llmaslmn <;ocugun slkIlarak bu tiir davram~lar 

yapmasma zemin hazlrlaml~ olabilecegini belirtmi~tir. Sorunun bu beceri tek ba~ma 

<;ah~lhrken degil de, karl~tmna a~amalannda ya~anmaya ba~lamasl bu olaslhgl 

gu<;lendirmektedir. DolaYlSlyla, koordinator bir somaki beceriye ge<;ilmesi; ancak, zaman 

zaman bu becerinin <;ah~Ilmaya devam edilmesi <;ozumunu onermi~tir. Ek olarak, bundan 

soma u<; saatlik oturumlarda tek bir becerinin degil de farkh becerilerin donu~funlu olarak 

<;ah~Ilmasma dikkat edilmesini de vurgulaml~tlr. Aynca, 06/10/2006 gunu ger<;ekle~tirilen 

dam~ma toplantIsmda egitim danl~mrull egitmenlerden <;ocugun halkalarla oynamasma izin 

venneksizin ipucuyla beceriyi tamamlamalanm ve aynmh peki~tirme uygulamalarml 

istemi~tir. Bunun dl~mda egitim danl~manl <;ocugun bu ara<;lan oyuncak ya da peki~tire<; 

olarak degil de ogretim araCl olarak anlrunaSllll saglamak i<;in egitmenlerin evden giderken 

<;ubuk-halkalan kaldumalru'ml istemi~tir. Bir ba~lca deyi~le, bu ara<;larm sadece ogretim 

oturumlarmda kullamlmasl kararla~tmlml~tu. Bu karann almmasmda, egitmenlerin 

amlenin ve <;ocugun onceki ogretmenlerinin egitimde ve egitim dl~mdaki zanlanlarda 

halkalru'l oyuncak olru'ak vennesini soylemeleri etkili olmu~tur. Bunlarm yanl Slra, haftahk 

toplant!da, koordinatOr kan~tmna a~anlalannda daha once edinimi ba~lrum~ olan 

becerilerin ayn ayn <;ah~Ilmasmm slkIlmaya yol a<;abilecegini soylemi~tir. DolaylSlyla, 

zaten kru'l~tmnalar slrasmda bu becerilerde <;ah~Ildlgl i<;in, ayn <;ah~maya gerek olmadlgml 

belirtmi~tir. KoordinatOr, tum <;ah~malru'da Ol<;ut bir kez ahmr almmaz diger becerinin 

<;ah~llmasma ba~lanmasma dikkat edilmesini istemi~tir. Tum bu kararlarm uygulanmaya 

ba~lamasmdrul soma, sadece 30110/2006 tarihindeki egitmen gfu11ugunde bu sorunun 

ya~andlgl ifade edilmi~tir. izleyen haftalarm verilerinde Cemil'in halkalarla artlk kendini 

uyancl davrrull~ gostermedigini belirten ifadeler gorillmu~tur (Ornegin; 1311 0/2006, 

toplant! tutanagl; 1311 012006, egitim gozlem formu; 2011 0/2006, goruntii dokumleri). 

Sorunun devam etmemi~ olmasl, buhman <;oziimlerin l~e yaraml~ oldugunu 

du~undurmu~tur. 

15/0112007 -19/0112007 haftasmda koordinatOriin kat!ldlgl danl~ma toplantlsmda, 

bebek opme becerisinin genelleme <;ah~malarmda hatah ve ipu<;lu tepkilerin <;ok oldugu 

belirlemni~tir. Bunun uzerine, bu beceriyle sanki yeni <;ah~llmaya ba~lanan bir beceri gibi 
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yogun ipuC;lu olarak c;ah~llmasma karar verilmi~tir. Aynca, koordinatOr genelleme ic;in 

kullamlan bebegin daha once be~ige yatlrma c;ah~lhrken kullanllan bebek oldugunu ve 

onun ic;in sorun ya~anlyor olabilecegini soylemi~tir. Bunun dl~mda, taklit alanmda c;ah~an 

egitmen bebegi opmeyi eskilerle karl~tuma becerisi c;ah~masmda kestirilemez sua 

basamagmda ipuC;lu tepkilerin c;ok olmasl uzerine hafta iC;i ilk uC; a~amaya gen 

donUldiigtinti; ancak, sorumm halen sfudtigtinti bildirmi~tir. Bu konuda koordinatOr hlZh ve 

seri bir ~ekilde hataya fusat vermeden denemelerin yapllmasml, hatalar stirerse tekrar ilk 

tiC; a~amaya geri donUlmesini onenni~tir. Veriler sonraki haftalarda bu kararlarm 

uygulandlgml ve bu sorunlarm tekrarlanmadlgll1l gostermi~tir. 

Bu sorunlann dl~mda c;ok ktiC;tik, basit uyarlamalarla ya da onerilerle hemen c;oztim 

alman ve ogretimin sfudtirUlmesine hic;bir engel te~kil etmeyen durumlarla da 

kar~lla~Ilml~tlr. Bu durumlardan birincisi kullanllan arac;larla ilgilidir. 08/12/2006 tarihinde 

gerc;ekle~tirilen daru~ma toplantlsmda egitim daru~manl bebegi be~ige yatuma becerisinin 

genelleme c;ah~masmda c;ok kuC;tik bebekler kullanlldlgml fark etmi~tir. Egitim dal1l~manl 

Cemil'in bebekleri goremediginden hatah tepkilerinin artml~ olabilecegini belirtmi~tir. 

Daha btiyUk boy bebek kullarularak bu SorUll c;ozUlmti~tur. Aynca, 18112/2006-22112/2006 

haftasmda havlu titUleme becerisi c;ah~Hken havlumm mas ada kaymasl c;ah~maYl 

zorla~tll1m~tlr. Egitim danl~manl, havluyla masa arasma kaymaz bir malzeme koyarak bu 

sorunu kendisi c;ozmti~tfu. Diger bir durum, 26/0112007 tarihinde, nesneli btiyUlc kas 

taklidinde egitmenin kan~tmna a~amasmda planlandlgl gibi c;ah~mamaslyla ilgilidir. Bu 

sonm ve c;ozumu toplantl tutanagmda ~oyle ifade edilmi~tir: "Egitmenin bebek opme 

becerisini onceki becerilerle karz$tzrzrken masada dart arar; seti bulundugunda dZ$arzda 

kalan diger nesnelerle hir; deneme yapmadan, hemen be$ arar; setiyle karz$tzrma r;alz$maya 

ba$ladzgz saptanmz!jtzr. Egitim danz$manz bu konuda egitmeni uyarmz$tzr. KoordinatOr 

iir;ten daha Jazla nesneyle karz$tzrma r;alz$masz siirdiiriiliirken her a$amada r;alz$zlmayan 

diger nesnelerle de r;alz$zlmasz gerektigini bildirmi$tir". Aynca, 27/01/2007 tarihinde 

egitim dal1l~mal1l bu c;oztimu tekrar hatlrlatan bir e-posta da gondermi~tir. 

3.1.2.2.1.2. Nesnesiz Bfiyfik Kas Taklidi 

1910212007-23/02/2007 haftasmda taklit alanmda c;ah~aIl egitmen koordinatOrtin de 

bulundugu dam~ma toplantlSlnda, elle dize vurma becerisinde edinim ba~lamasma ragmen, 

Cemil'in stirekli ipucu bekledigini, bazen kendisinin elini ahp kendi elinin tizerine 

gottirdtigtinti belirtmi~tir. KoordinatOr, ipucu baglmhhgmm olu~mu~ olabilecegini ya da 

elle dokunmanm ho~una gitmi~ olabilecegini soylemi~tir. Aym gUn gerc;ekle~tirilen 



84 

denemeler sonucunda, ol<;lit almml~ olsa da, bu beceride halen ipu<;lu <;ah~maya 

gereksinim oldugu saptanml~tHo Bir ba~ka deyi~le, bu becerinin henliz ogrenilmemi~ 

oldugu kabul edilmi~tir. Koordinator yanh~a fHsat vermeden, <;ocuk beceride 

otomatikle~inceye kadar tam fiziksel ipucuyla <;ah~maya devam edilmesini ve ayrunh 

peki~tinneyedikkat edilmesini soylemi~tir. Sorunun kaynagmm nesnesiz taklidin olduk<;a 

zor olmaslyla, Cemil'in ya~mm btiylik olmaslyla ve daha once bu tarz beceri 

<;ah~llmamaslyla ili~kili olabilecegi dti~tintilmti~ttir. 02/03/2007 tarihli toplantlda bu 

sorunun milk ya~anmadlgl bildirilmi~tir. Aynca, denemeler ll1zh luzh yapllmca dogru 

tepkiler arttlgmdan denemelerin daha tempolu yapllmasma karar verilmi~tir. Bunlarm 

dl~mda, 09/02/2007 tmoihindeki da1l1~ma toplantlSlnda egitim dam~mml1 egitmenin elini sol 

yerine sag dizine vurdugunu gozlemi~tir ve bu durum hemen dtizeltilmi~tir. 

3.1.2.2.1.3. U~ Boyutlu E~ Nesneleri E~leme 

"09 boyutlu e~ nesneleri e~leme <;ah~malarmda sadece 20110/2006 tarihindeki 

danl~ma toplantIsmda koordinatOr, egitmenin kap, <;orap ve ka~lk kan~t111na 9ah~malmomda 

sistematik olarak izlenmesi gereken SHaYI takip etmedigini saptaml~tlr. Bu konuda gereken 

uyan koordinatOr tarafmdan egitmene yapllml~ ve nasll <;ah~masl gerektigi tekrar 

mllatIlml~tIr. Egitmene 9ah~tlgl beceriyi bu dogrultuda tekrar <;ah~maya ba~lamasl 

soylenmi~tir. Aynca, koordinatOr karl~tInna a~amalarl hakkmda konu~ulurken 3-3, 2-2, I

I, kestirilemez Slra ~eklinde bir tenninoloji kullamlmasmm bu konunun daha kolay 

anla~Ilmaslm saglayacagml vurgulaml~tlr (gortintti kaYltlan)o 

3.1.2.2.1.4. iki Boyutlu E~ Nesneleri E~leme 

29112/2006 tarihinde anmda <;ozilin almdlgl i<;in ylirtitmeyi engellemeyen mlcak 

somaki <;ah~malar i<;in yol gosterici nitelik ta~lyan bir sorun ya~mmll~tlr. KoordinatOrtin de 

katIldlgl da1l1~ma toplantlsmda, egitim danl~mmll ve koordinatOr iki boyutlu nesne e~leme 

<;ah~malarnl1n daha hlZh ylirtittilebilecegini dti~tindtiklerini bildinni~lerdir. Bu ama<;la 

kan~tInna a~amasmda ilk ti<; basmnagm atlanarak, dogrudan kestirilemez sua basamagma 

ge<;ilmesi kararl ah1l11l1~tIr. Ancak, bu karar dogrultusunda ger<;ekle~tirilen denemelerde 

Cemil'in hatalarmm arttlgl, resimleri ayut edemedigi, resimleri sallama ~eklindeki kendini 

uyancI davranl~lanmn arttlgl gortilmti~tliro Aynca, hatalarmm artmaslyla birlikte; ytiztintin 

asIldlgl, dikkatinin daglldlgl, dalgmla~tIgl, mlzudamaya ba~ladlgl, <;lghk atilgl, kulaklarml 

tIkadlgl ve masadan ka<;maya <;ah~tlgl gozle1l1ni~tir. KoordinatOr, onceki Ylllardaki PECS 

uygulamasl suasmda da, Cemil'in resimlerin ayni edilmesini gerektiren ti<;tincti evrede 
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yall~lhrken benzer tepkiler gosterdigini soylemi9tir. Cemil'in iki boyutlu nesneleri aylrt 

edemedigini, onun iyin hatalanrun arttlglru, kafasmm kan~tlgml, gerildigini bildinni~tir, 

DolaYlSlyla, iki boyutlu nesne qleme yal1~malanrun kan~tl11na a~amalannda ilk uy 

basamagl atlamadan yah~llmasl; bir ba~ka deyi~le, hlzlanarak ogretimin zorla~tmlmamasl 

Karan almml~tlr, KoordinatOr, bu a~amalarda Cemil'le yokdikkatli ve tUm basamaklan 

uygulayarak yah~marun onemli oldugunu soylemi~tir, Ayru glin, bu yah~madan sonraki 

denemelerde olyutlin kar~Ilandlgl beceriler uzerinde yah~llmca Cemil'in problem 

davranl~larmm ortadan kalktlgl ve tekrar ne~elendigi dikkat yekmi~tir, Aynca, Cemil'in 

resimleri sallama ~eklindeki kendini uyancl davraru~lannm azalmasl amaclyla, koordinator 

denemelerin daha co~kulu, canh ve hlZh yapIlmaslru, resimlerin Cemil'in gorebilecegi 

~ekilde goz hizasmda tutulmaslru ve resmi dogru resmin uzerine goti.irlir goturmez sosyal 

peki~tilmenin ba~latllmasml onermi~tir. Bu ~ekilde ylirlitlilen denemelerde Cemil'in dalm 

az kendini uyarlcl davraru~ yaptlgl ve resimlere daha dikkatli baktlgl not edilmi~tir. 

ilerleyen haftalardaki veriler, bu konuda herhangi bir sorun ya~amnadan yah~malarm 

surdugunu gostermi~tir. Sonuy olarak; ogretimin zorluk dlizeyinin ogrenciye gore 

duzenlenmesi, den erne hlzmm uygun duzeye getirilmesi, araylann kullanllmrun 

farkhla~tmlmasl ve peki~tirey sunumunun ruzlandmlmasl ~eklinde anmda alman ve 

uygulanan yozUmlerle bu sorunlar ogretimi engelleyecek duzeye gehneden yozUlmu~tur. 

Resim e~leme yall~malarmm kan~tl11na a~amasmda sorun buylimeden yozfun 

bulundugu iyin yfu'Utmeyi engellemeyen; ancak, sonraki a~amalar iyin onemli oldugu 

du~linUlen diger bir sorun da 15/0112007-19/0112007 haftasmda ya~arum~tlr. 0 hafta 

Cemil'in onceki haftalarla kar~Ila~tmldlgmda edinimi ba~laml~ olan becerilerde yanll~ ya 

da ipuylu tepkilerinin arttlgl belirlenmi~tir, Koordinatorful katIldlgl daru~ma toplantlsmda 

koordinatOr, egitmenin yocugun tepkisini beklemeden, anmda ipucu verdigine dikkat 

yekmi~tir. Edinimi ba~layan becerilerde ipucuna baglmll olmamasl iyin, yocuga baglmslz 

tepkide bulumna fHsatm111 tanlrup, yanh~ yaptlg111da birkay saniye gormezden gelerek, 

dogru tepkiye daha co~kulu peki~tirey sunulmas1111 ve boylece yogun aynmh pek:i~tinne 

uygulamnas1111 istemi~tir. Bu yozlim dogrultusunda birkay deneme yapllml~tH, Cemil 

yanh~ yaptlg111da gonnezden gelinince yok ~a~lrml~, peki~tirey bekledigini beliIten 

hareketler (etrafa bakma, egitmene bakma, elini uzatma vb,) yapml~tlr. Dogru tepkilere 

co~kulu sosyal peki~tirey ve yiyecek peki~tireci verildigindeyse yok sevimlli~tir, Ayru hafta 

koordinator, resimlerin mas ada birbirine yok yakm durdugunu, aralanru ayarak Cemil'in 

gozleriyle resimlere bakmas111111 saglanabilecegini onenni~tir, Boylece hatalann ve ipuylu 

tepkilerin azalabilecegini du~lindugunu belirtmi~tir. 
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Bir ba~ka sorunsa 23/0212006 giinii saptal1Im~tlr, E>a..rl1~l11a topla..lltlSll1da 

gerc;ekle~tirilen denemelerde Cel11il' in ipuC;lu ve hatall tepkileri fazla olmu~tur, 

KoordinatOr, egitmenin c;ah~tlgl resimlerin birbirine renk olarak c;ok benzedigine dikkat 

c;ekmi~ ve sorunun nedeninin bu durul11 olabilecegini s6ylel11i~tir. <;ah~mamn 

ba~langlc111da resimlerin olabildigince birbirinden farkh goriintii ve renkte sec;ill11esi, c;ocuk 

ilerledikc;e resil11ler aras111daki farkhhklar111 azall11aSl gerektigini belirtmi~tir, Aynca, 

koordinatOr bu toplantIda resil11 e~lel11ede artlk yeni resil11Ierle tek tek c;ah~l11aya gerek 

01111adlg1111, karl~tll'ma a~amas111da yeni resl11i eskilerin yanll1a koyup c;ah~manll1 

siirdiiriilebilecegini belirtmi~tir. Bunun dl~111da koordinatOr, bazl hatalar1111 Cel11il'in 

kendisinin diizelttigini ve blUla flrsat verilmesi gerektigini bildirmi~tir. 

26/02/2007-02/03/2007 haftas111da iki boyutlu nesne e~lel11e c;ah~malar111da yeni bir 

sorunla kar~lla~lIml~tlr. KoordinatOr, bir onceki hafta l11asada be~ resim varken kan~tIITna 

c;ah~malan ba~ladlg111da c;ocugun goz hareketlerinin hlzlamnasl ic;in resimlerin kan~lk, 

olarak dizilerek c;ah~llabilecegini belirtmi~tir. Ancak, danl~ma toplantls111da egitl11en hafta 

iC;i Cemil'in tepkilerini gormek ic;in, dort resim masadayken bu ~ekilde c;ah~tlgll1da 

hatalann arttlgml gozledigini belilimi~tir. Gerc;ekle~tirilen denemelerde de yanh~ tepkilerin 

mitlgl goriilmii~tiir, DolaylSlyla, masada be~ resimle karl~tll'ma ba~ladlg111da bu km'an 

uygulamaya gec;irip gec;innel11e konusunda kararslz kahmm~tll', Bu konuda koordinatOr 

resimler normal, diiz dizilmi~ken OlC;iit ahmp edinim ba~ladlktan soma km'l~lk dizaynda 

kestirilemez slrayla c;ah~llmaslm onermi~tir. Aym toplantIda egitmen resim e~lemede bir 

onceki hafta koordinatOriin yeni resimle tek olarak c;all~llmasll1a gerek olmadlgl karar111a 

devam edip etmeyeceklerini sonnu~tur. KoordinatOr yeni gec;ilecek nesneyi tek ba~111a 

c;ah~maya artlk gerek olmadlgml belirtmi~tir. Be~ nesneyle diiz ve kan~Ik dizilerek olC;iit 

almdlktan soma bir resmin C;lkm'lhp yerine yeni bir resim konm'ak aym c;ah~manm devam 

edebilecegini belirtmi~tir. 

Dikkat c;eken bir durum da uygulamml111 son haftas111da ortaya C;l1am~tll', Verilerde 

son bir aydll' Cemil'in resim e~leme c;ah~malannda kendi hatalm'l111 kendisinin diizelttigi 

goriilmii~tiir, Bu bir geli~me olarak ele ahnml~ ve bu c;abalan peki~tirilmi~tir. Ancak, 

egitim dam~manl, 16/03/2007 tarihindeki toplantlda Cemil'in bu hafta kendi hatalm'1111 c;ok 

fazla diizelttigini, sanki bunu bir oyun haline getirdigini dii~iindiigiinii belirtmi~tir. 

Hatalanm kendisi buldugunda etraf111dakilerin yogun olmnlu tepkilerinin onun ho~una 

gitmi~ olabilecegini dii~iindiigiinii soylemi~tir. KoordinatOr; seri, luzh ve fiziksel ipucuyla 

denemeyi tmllrulllamanll1 i~e yarayabilecegini bildirmi~tir, iki-iiC; oturlUll bu ~ekilde 

c;ah~lhp, yoklrulla denemelerine yer verilmesi kararl alll11m~t1r. 
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3.1.2.2.1.5. Diger-Ogretim Sorunlan 

Koordinator, ileride sorun olabilecegi du~i.incesiyle 06/10/2006 tarihindeki haftahk 

toplanhda bagllnslz olarak masaya gelme davram~ma yonelik bir oneride bulunrnu~tur. Bu 

oneri, Cemil'in masaya baglmslz gelme davram~mm artmasl ic;in ipuc;lannm 

silikle~tirilmesi ve aynmh peki~tinnenin daha yeterli kullamlmasldlr. Aynca, koordinator 

peki~tirec;lerin erken silikle~tirilmemesi gerektigini vurgulaml~tlr. Bu uyanlar dikkate 

ahmm~tu. Somaki haftalann verilerinde bu durumun sonm olmaktan c;lktlgl, hatta c;ocugun 

bagllnslz olarak yerine oturup, masaYl kendisine c;ektigi gozlenrni~tir (omegin, 13/10/2006, 

toplantl tutanagl). 

Gortildugu gibi Cemil'de c;e~itli ogretimsel sonmlar olu~mu~tur. Bu sorunlar, 

yukanda da vurgulandlgl uzere, c;ah~llan becerilerin c;ok zor ya da kolay olmasl, c;ocugun 

bireysel ozellikleri dogrultusunda gerekli uyarlamalarm yapllmamasl, deneme hlzmm 

uygun duzeyde olmamasl, arac;larm sec;iminde hatalann yapllmasl, peki~tirec; sunumu ve 

ipucu kullammmda sorunlarm olmaSl ve egitmenlerin planlandlgl ~ekilde uygulamaYl 

surdurememeleriyle ili~kilidir. Nitekim alanyazmda da ogretimsel sorunlarm bu 

etmenlerden kaynakh olabilecegine dikkat c;ekilmekte ve gerekli uyarlamalarm yapllmasl 

onerilmektedir (Birnbrauer ve Leach, 1993; Ferraioli ve dig. 2005; KIrcaali-iftar, 2007; 

Leblanc ve dig., 2005; Peml ve dig., baslmda; Ryan ve Hemmes, 2005). 

3.1.2.2.2. Sevda 

Sevda'da da programm ytirlittilmesi slrasmda ogretilmesi hedeflenen becerilerde 

c;e~itli ogretim sorunlan ya~anml~tlr. 

3.1.2.2.2.1.Nesneli Biiyiik Kas Taklit 

Sevda'mn istemsiz el hareketleri, nesneleri tutma ve buakmada ya~adlgl guc;ltikler 

uygulamanm ilk iki haftasmda egitimin surdlirtilmesini guc;le~tiren ogretim sonmlanna yol 

ac;ml~tlr. Bu sorunlar taklit alanmda ogrencinin kovaya kupu atmada c;ok zorlanmasl, 

ipuc;lannm yogun olarak verilmeye devam etmesi ve edinimin gecikmesidir. Bu sorunlara 

c;ozum bulmak ic;in 0611 0/2006 tarihindeki danl~ma toplantlsmda egitim dam~mam ve 

egitmenler birlikte bazl kararlar ahm~lardlr. Bu kararlardan birincisi, Sevda'nm ipuC;lu 

tepkilerine daha co~kulu sosyal peki~tirec; sunularak aynmh peki~tinne uygulanmasldlL 

<;e~itli denemelerden soma, dirsek ile omuz arasmdan ipucu vererek c;ah~maya devam 

edilmesi kararl ahnrnl~tlr. Aynmh peki~tinnenin de, baglmslz yaptlgmda c;ok co~kulu 
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peki~tirme, dirsek -omuz araSl verilen fiziksel ipucuyla yaptlgrnda daha az co~kulu 

peki~tirme, hem dirsek-omuz araSl ve hem de parmaktan verilen fiziksel ipucuyla 

yaptlgrndaysa en hafif ~ekilde peki~tinne ~eklinde uygulanmasl kararla~tmlml~tlr. Ogleden 

soma koordinatOrle gerc;ekle~tirilen toplantlda koordinatOr bu kararlarl onaylaml~tu. 

Aynca, ilerleyen a~anlalarda bu sorunun devam etmesi durumunda dogru tepki tanlllllnda 

degi~iklik yapllabilecegini belirtmi~tir. 

Takip eden bir hafta boyunca bu sorunlar devam etmi~tir. Bt1l1un iizerine dal1l~ma 

toplantlsrnda, Sevda'nrn ellerinin birini kontrol ederek becerileri yaptlrmamn i~e 

yarayabilecegi dti~tincesiyle, Sevda'mn elleri farkh ~ekillerde kontrol edilerek denemeler 

yapIlml~tlr. Egitmenin c;ah~uken bir eliyle Sevda'nrn sag kolunu arkadan kontrol ettigi 

durumda egitmenin c;ok rahat c;ah~abildigi ve en fazla bagllnslz tepkinin olu~tugu 

gortilmti~tfu. Denemelere bu ~ekilde devam edilmesi karan alrnml~tu. Ancak, baglmslz 

tepkiler daha fazla olmasrna ragmen, bu durumda da ktipti ahp kaba kadar gotiinne kIsmrnl 

baglmslz yaptlgl ancak ktipti kovaya blrakmakta zorlandlgl saptal1l111~tIr. 

Yukarlda belirtilen sorun ogleden sonraki toplantlda koordinatOr ve kurum 

uygulamasl danl~mal1lyla c;ok yonlti olarak gorti~tilmti~ ve c;oztim bulul1lnaya c;ah~llml~tlr. 

KoordinatOr, istemsiz el hareketlerinin oldugunu, nesneleri blrakmak istedigi hal de 

blrakamadlgllll ya da almak istedigi halde alamadlglmn dti~tintildtigtinti belilimi~tir. Egitim 

danl~manl da aslmda ogretilen becerinin bir b6ltimiinti taklit ettigini; ancak, tutma ve 

buakmada sorun oldugunu yinelemi~tir. Dogru tepki tanlmlllln degi~tirilip 

degi~tirilmemesi konusunda kararslzhk ya~adlgrnl belirtmi~tir. Kurum uygulamasl 

danl~mam c;evresel etmenlerin dikkatini dagltml~ olabilecegini ya da oturma pozisyonunun 

uygun olmayabilecegini belirtmi~tir. Egitim da11l~mam bu konulara dikkat edildigini ve 

gerekli onlemlerin alrndlgrnl ifade etmi~tir. Kurum uygulamasl daIll~mam, denemeleri 

egitmenlerin yeteri kadar co~kulu ve dikkati toparlayacak ~ekilde yaplp yapmadlklarl11l 

sonnu~tur. Egitim danl~manl bu konulara da dikkat edildigini, Sevda'daki sorunun yapmak 

istememe ya da dikkatini vermeme olmadlgml dti~iindtigtinti, c;tinkii yapmak istemese 

becerinin hic;bir basamaglm yapmayacagrnl bildinni~tir. KoordinatOr masadan kalkmak 

isteme, itiraz etme gibi bir durumun olup olmadlgrnl sonnu~tur. Egitim danl~maIll 

olmadlgl11l, aksine egitimden keyif aldlgrnl belirtmi~tir. KoordinatOr, her ne kadar taIll 

almaml~ olsa da, gosterdigi belirtiler ve alanyazrn goz ontine alrndlgl11da, bu c;ocugun Rett 

Sendromlu bir c;ocukmu~ gibi kabul edilip, el hareketlerinin tamamen istemsiz oldugunun 

dti~tintilebilecegine dikkat c;ekmi~tir (Kucaali-iftar, 2007; Smith, Klevstrand ve Lovaas, 

1995). DolaylSlyla, nesneye mtidahale edilerek, nesneyi blrakIrken fiziksel ipucu verilerek 
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beceriyi tamamlamasmm dogru tepki olarak kabul edilmesini onermi~tir. Sonuyta, kiipii 

masadan ahp kovaya kadar getirdigi iyin taklidin geryekle~tigi, becerinin bu hsmmm 

dogru kabul edilip kLipii blrakmama klsmmm dikkate almmamasl kararl ahnml~tlr. Bu 

karann ahnmasmda, egitmenin siirekli aylll beceriyi yah~maya devam etmesinden dolaYl 

motivasyonunun dii~ebilecegi kayglSl da rol oynmm~tu" Bu karm"dan somaki hafta 

becerinin edinimi ba~laml~tlr. Ancak, genelleme yah~masmda kiip yerine kullallllan biiyiik 

legolan tutmakta zorlandlgl gozlenmi~tir. Koordinat6r biiyiik lego yerine kiiyiik lego 

kullmlllmaSll1l onermi~tir. Beceriyi yapamadlgmda ipucu vemlek yerine, denemenin ba~tml 

ahnmasl ~eklinde bir hata diizeltme i~leminin uygulm1lTIaSml istemi~tir" Somaki haftalarda 

bu beceriyi kiipii kovaya bualanasl iyin herhangi bir miidallaleye gereksinim olmadml 

tmllamladlgl gozlel1lTIi~tir. Aynca, uygulama ilerledikye nesneleri blralana ve tutmada 

benzer zorluklar ya~anmmm~tlr. Ancak, slkhkla Sevda'nm ellerinden birinin egitmen 

tarafmdan kontrol edilerek denemelerin siirdiigii gori.ilmii~ti.ir. Sonuy olm"ak, genel olarak 

veriler, bulunan yoziimlerin i~e yaraml~ oldugunu dii~iindiirmii~ti.ir. 

Bu sorunlm"m dl~mda 01/1212006 tarihindeki danl~ma toplantlsmda kan~t1rma 

yah~malarlyla ili~kili bir sorun ortaya yllml1~t1r" Egitmenin kan~t1l1na yah~malarmda 

araylarm masadaki yerlerini siirekli degi~tiImesi gerekirken, hiy degi~tirmeden yah~tIgl; 

dolaYlsIyla, araylarm yeri degi~ince yanh~ tepId ya da ipuylu tepId geldigi saptanml~tlr. 

Egitim dam~mal1l kan~tmna a~mnasml tekrar anlatml~ ve uygulamah olarak gostermi~tir. 

Daha somaki haftalarda Sevda'da kan~t1rma a~amaslyla ilgili bir sorun ya~mllnmm~tIr. 

Sevda'da taklit alanmda ya~anan diger bir ogretimsel SOTIm ise araba itme 

becerisinde ya~amm~tu" 2411112006 tarihinde koordinat6riin de katllml~ oldugu dal1l~ma 

toplantlSlnda Sevda'da bu becerinin yah~llmaya ba~lanmaSll1ln iizerinden yakla~lle bir ay 

geytigi halde heniiz edinimin ba~lamadlgl gori.ilmii~tiir. Egitim danl~manl bir onceki hafta 

Sevda'l1ln elini arabaya gotiirdiigiinii, 0 yUzden de fiziksel ipucunun azaltllmasl kararmm 

almdlgll1l; mIcale, belirtilen gozlem giinii hiy gotiilmedigini, arabaYl kavramadlgl111 

belilimi~tir. Koordinat6r, egitmenin yonergeyi verdikten soma yocugun tepkide 

bulunmasl11a hiy flrsat vennedigini, alllnda ipucu verdigini gozlemi~tir. Yonergeden soma 

biraz bekleyerek, istenen tepkiyi ba~latmasl iyin yocuga flrsat tm11l1lTIaSl11m uygun 

olacagl111 soylemi~tir. Aynca, bu beceri iki a~amadan olu~tugundan Sevda iyin zor bir 

beceri oldugunu; dolaylSlyla, tepki tanlml11l11 basitle~tirilebilecegini bildinni~tir. 

Koordinat6r kendisi bu dogrultuda denemeler geryekle~tinni~tir" <;ah~malar sonucunda, 

yocuga fusat tanl11dlgl11da asll11da becerinin ilk lasml olml elini arabanm iizerine koymaYl 

yaptIgl g6ri.ilmii~tiir. Hatta arabaYl ileri geri hareket ettirerek becerinin ikinci kISmll1l da 
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yaptIgl denemeler olmu~tur. Ancak, buna ragmen becerinin ikinci kIsmmm yocuk iyin yok 

zor oldugu tekrar konu~ulmu~tur. DolaYlSlyla, becerinin uzun zamandir yah~lhyor olmasl, 

bu durumun egitmenin ve yocugun motivasyonunu du~fuebilecegi kayglSl ve becerinin 

birinci basamagim taklit edebilmesi etmenleri goz onlinde bulundurularak dogm tepki 

tal1lml ~oyle degi~tirihni~tir: "C;ocugun elini arabal1ln uzerine koymasl dogm tepki olarak 

kabul edilir ve elini arabaya gotfuur gotlinnez peki~tirme ba~latIhr; ancak, eger ipucuyla 

elini arabaya gotfuurse peki~tirme beceriyi tamamiandiktan soma verilir"o Aynca, arabanm 

uzerine elini bagllnsiz olarak koyduktan soma ipucuyla arabaYI ileri geri hareket 

ettinnesinin (becerinin ikinci basamagim yapmasmll1) sagianmasl ve bunun ipuylu dogm 

degil, ipuysuz dogru tepki olarak kabul edilmesi uygun goriilmu~tlir. Aynca, fiziksel 

ipucunun da bilekten daha hafif ~ekilde verilmesi kararla~tmlml~tlr. Aym gun bu kararlar 

dogmltusunda gervekle~tirilmi~ olan denemelerde ve somaki haftalarda yeni dogru tepki 

tanllmna ili~kin bagimsiz tepkiler goriilmu~tur. Hatta ilerleyen haftalarda ilk tepki tal1lmll1a 

uygun tepkiler daha fazla goriilmu~tfuo Bu somnun ya~anmasll1da becerinin zorlugu, 

yocugun bireysel ozellikleri, egitmen ve egitim dam~manll1ll1 deneyimsizlikleri, bagImslz 

ve anll1da kararo verme gUyliikleri vbo etmenler etkili olmu~ olabilir. C;ozumun 

gecikInesinde yocugun tutarslZ tepkilerinin oimasl ve taklit alanmda yah~arl egitmenin 

hafta iyi oyun grubunun yapildigi gun koordinatOre bu konuda dam~lp gerekli bilgileri 

almasll1a ragmen uygulamaya geyirememesinin de roW olmu~ olabilir. 

3.1.2.2.2.2. Vcr Boyutlu E~ Nesneleri E~leme 

Sevda'l1ln istemsiz el hareketleri, nesneleri tutma ve bIrakmada ya~adigi gUylukler 

uygulamamn ilk iki haftasmda bu alanda da egitimin sfudfuiilmesini gUyle~tiren ogretim 

sorunlaroll1a yol ayml~tlro 06/1 0/2006 tarihindeki dam~ma toplantlSll1da yah~llarl e~ iki kabll1 

da masada oldugu egitim darll~manll1ll1 dikkatini yekmi~tir. Egitmen kaplardarl birini 

pianiandigi gibi eline verdiginde Sevda'nll1 el hareketlerini kontrol edemedigini, 

dolaylSlyla boyle yah~tIgll1l bildirmi~tir. Kabll1 birinin Sevda'nll1 eline verilerek yah~mak 

denemni~tir; ancak, bu dummda Sevda'mn elleri kontrol edilemedigi iyin egitmenin 

yah~tlgl ~ekilde yah~maya devam edilmesi karan ahnml~tIr. Haftahk topiantida 

koordinator de bu karoarlarl onaylarlll~tIr. Aynca, ilerleyen a~arnalaroda bu sorunun devam 

etmesi uzerine dogm tepki tanImll1da degi~iklik yapilabilecegini belirtmi~tir. Takip eden 

bir hafta boyunca uzerinde yah~llan becerinin ediniminin ba~ladlgl; ancak, bazen yine de 

kabi tutarken somn ya~ayabildigi saptarllm~tlro Uygulama ilerledikye nesneleri biralana ve 

tutmada bu tur zorluklar ya~anmaml~tlro Ancak, slkhkla Sevda'l1ln ellerinden birinin 
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egitmen tarafllldan kontrol edilerek denemelerin siirdiigii goriilmii~tiir" Genel olarak veriler 

bulunan <;oziimiin i~e yaranll~ oldugunu dii~iindfumii~tfu" Aynca, 21/0912006 tarihli 

toplantlda alman kii<;i.ik kas beceri <;ah~malarl111n yapllmasl karannlll da sonu<;larda etkisi 

olmu~ olabilir. 

3.1.2.2.2.3. Diger Ogretim Sorunlan 

Koordinator, 06/1 0/2006 tarihindeki haftahk toplantlda Sevda'nm baglmslz olarak 

masaya gelme davraru~mm mimaSl ie;:in e;:ok etkili bir peki~tire<; kullmlllmasl gerektigini 

vurgulanll~tIr. BunUll iizerine, 13/10/2006 giinii ger<;ekle~tirilen danl~ma toplantlSlnda 

etkili peki~tire<;ler saptmllTIaya e;:ah~llml~tH" Bu mnae;:la mlllenin de verdigi bilgiler 

dogrultusunda e;:e~itli nesneler ve yiyecekler kullmulm"ak bazl denemeler yapIlml~tH" 

Ancak, Sevda kendisine slllulml yiyeceklere ve nesnelere tepki vermemi~, ilgisiz kalml~tH" 

DolaYlslyla, ipucunu azaltarak ve aynmh peki~tinne uygulayarak devaIll edilmesi karml 

almml~tH" ilerleyen haftalarda masaya baglmslz otunna davranl~mlll ba~ladlgl 

goriilmii~tiir. Bu da alman kmmlann etkili oldugunu di.i~iindiirmii~tiir. 

Sonue;: olmak; peki~tiree;: kullmllml, mae;: see;:imi, ipucu kullannlll vb" etmenlerden 

kaynakh olabilecegi di.i~iiniilen e;:e~itli ogretim sorunlanna bu konulmda gerekli kararlar 

almarak sorunlar e;:oziilmii~tiir. 

3.1.2.2.3. Genel Degerlendirme 

Uygulmna siiresince, bir onceki boliimde vurgulandlgl iizere, her iki e;:ocukta da 

<;e~itli ogretimsel sorunlm ya~mlllll~tlr. Veriler, bu sorunlann baZllannm yiiriitmeyi 

zorla~tlrdlglm gostenni~tir. BunUllla beraber, genel olarak sorunlmm onemli bir boliimii 

yiiriHmeyi engelleyici bir nitelik ta~lmaIlll~tlr. Ancak, bu tfu durumlm"da da sorunlann 

biiyi.imemesi ie;:in olabildigince erken zammlda e;:e~itli onlemler almml~tlr. 

y a~mlan sorunlmm nedenleri uygulaIllamn niteligiyle ve e;:ocuklann bireysel 

fm"khhklmlyla ilgilidir. Uygulmna niteligiyle ilgili nedenler; ipucu kullanlml, peki~tiree;: 

sunumu, materyaller, deneme hlZl, ekibin nitelikleri gibi ogretimsel unsurlm"l 

kapsamaktadlr. Ozellikle uygulamanm ilk iki aymda ya~aI1l111~ olan sorunlmm ekibin 

deneyimsizligiyle ili~kili olabilecegini akla getirmi~tir. Aynca, kml~tll1na a~anlalmmda 

sfuekli olmak sorunlann ya~anml~ olmasl bu a~amalmm anla~llmasllllll zor oldugunu da 

di.i~i.indiinnii~tfu" C;ocuklmm bireysel fmkhhklannm da ogretimsel sormllma katkIda 

bulUlllTIU~ olabilecegi verilerde goriilmii~tfu" Bu tiir unsurlmdan kaynaklanan sorunlmm 



92 

uygulamaYI olumsuz etkileyecegi alanyazmda da belirtilmektedir (Ferraioli ve dig., 2005; 

Kucaali-iftar, 2007; Leblanc ve dig., 2005, Ryan ve Hemmes, 2005; Symes ve dig., 2006). 

Bu sorunlara yol ayabilecek nedenler goz onunde bulundurularak, ye~itli yoziimler 

bulUlmlU~ ve uygulam11l~tIr. Bu yOziimler; etkili peki~tirey ve peki~tiIme tarifesi kulla11lml, 

becerilerin daha kuyUk paryalara bolunmesi, uygun ipucu silikle~timle a~amalannm 

izlelill1esi, ogretilen becerilerin zorluk duzeyinin ogrencinin bireysel ozelliklerine gore 

ayarlanmasl, deneme sunum hIzmm uygun olmaSI, araylarda uyarlamalar yapIlmasl, 

onko~ul becerilerin dikkate ahlill1aSI, dogru tepId ta11lmlarl11da gerekli degi~ikliklerin 

yapIlmasl ve uygun hata duzeltme tekniklerine yer verilmesidir. Aynca, her iki yocukta da 

kan~tnnla a~amalannda slk sorun yIktIgl11dan dolaYI bu konu siirekli tekrarla11l11l~, danl~ma 

toplantIlarmda bazen egitim da11l~manl tarafmdan uygulamah olarak gosterilmi~, bu 

konuda egitmenlere yazIlI materyal verilmi~tir. Veriler belirtilen tihn yozumlerin I~e 

yaradlgml gosterir niteliktedir. Sorunlara olabildigince erken yozumlerin getirilmi~ olmaSI, 

bulunan yozumlerin ekiple birlikte uretilmesi, yoziimler bulunurken kurum uyguiamasl 

da11l~manmm da goru~unun ahlill1aSI, egitmenlere ve egitim danl~manl11a surekli 

dal1l~manhk yapIlmaSI, yozumlerin yazIlI olarak da verilmesi, hafta iyi acil durumlarda 

telefon ya da e-posta yoluyla ekibin surekli ileti~imde olmasl, uygulamalarm Oliamda ve 

goruntu kaYItlanndan gozlenerek 90ziimlerin i~e yaraYIp yaramadIgl11m takip edilmesi, i~e 

yaramayan 90zumlerin yerine altematif 90zumlerin bulunmaSI yapIlan mudahalelerin 

ba~ansmda etkili olmu~ olabilir. Nitekim, alanyazl11da da belirtilen bu unsurlarm sorunlann 

90ziilmesinde, 90zumlerin i~e yaramasl11da ve uygulamalann niteliginin artmasl11da onemli 

oldugu vurgulanmaktadIr (Bimbrauer ve Leach, 1993; Eikeseth ve dig., 2002; Ferraioli ve 

dig., 2005; KIrcaali-iftar, 2007; Leblanc ve dig., 2005, Pelm ve dig., basnnda; Sarokoffve 

Stumley, 2004). 

3.1.2.3. Ailelerle ilgili Sorunlar 

O<;iDEP programlyia ilgili olarak ailelerle ili~kili bazl sorunlar da gozle11l11i~tir. 

Uygulanla ozellilde ilk haftalarda ailelerin glinliilc ah~kan1lklarl11m bozulmasl11a ve yeni 

duruma uyum saglama stresine yol a9ml~tIr. Orne gin, egitim danl~ma11l 06/1012006 

tarihindeki gozlem notlanna Cemil'in mmesinin sabah Cemil'i uyandIrma ve egitim 

saatinde hazH OimaSI11l saglamayla ilgili ilk u9 hafta sorun ya~adlgnll yazml~tIr. Al1l1enin, 

diger 90cuklarl11 okullarml11 yenice a9llml~ OlmaSI11ln da etkisiyle evde yeni bir duzen 

kUffimya 9ah~tlgIm belirttigini vurgulaml~tH. Ancak, izleyen haftalarda yeni duzene 

uyumun saglam11l~ oldugu goriilmu~tur. Orne gin, 2211212006 tarihinde koordinat6riin 
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ailelerle gen;:ekle~tirdigi toplantlda her iki aile de kendilerinin ve c;ocuklannm bu duzene 

uyum sagladlklanm bildirmi~lerdir. 

Ailelerin koordinatoriin yaptlgl ev ziyaretlerinde yogun bir heyecan ve kaygl 

ya~adlklan da gozlenmi~tir. Aynca, bu heyecan ve kayglllln zamanla pek azalmadlgl da 

goze c;arpml~tlr. Ailelere uygulama ba~langlcmda eve gelen egitmen ve uzmanlara ikram 

yapmamalarl, ek bir hazlrhk c;abasma girmemeleri yazIlI ve sozlu olarak sfu·ekli belirtilmi~ 

olsa da, ailelerin bu duruma ah~amadlklarl goriilmu~tlir. Orne gin, 19/01/2007 tarihindeki 

haftahk toplantlda egitim dam~mam ailelerin koordinatOrful evlerine gelecegi zamanlarda 

ikram, temizlik, hatta ki~isel baklffi yapma konulannda bUyiik bir heyecan ya~adlklarllll 

soylemi~tir. Bir ba~ka ornek, 09/02/2007 tarihinde Cemil'in evinde yurutulen dam~ma 

toplantlsmda, Cemil'in mIDesinin egitim da1l1~ma1l1na koordinatOrun ne zmnml gelecegini 

sormaSI ve sorma nedeninin yapacagl hazuhklarl planlamasl oldugunu aC;lldamasldlr. Bu 

durumun, haftahk toplantIlarda (19/01/2007,09/02/2007) koordinatOrun de belirttigi uzere, 

ailelerin yeti~tirilme tm·zlarmdan ve Tfu·k kliltliriinun ozelliklerinden kaynaklandlgl akla 

gelmi~tir. Nitekim Turk kultfuunde eve gelen herkesin misafir olm·ak goriildligu ve 

mutlaka bir ~eylerin ikram edilmesi gerektigi, misafirin rahat ettirilmesinin onemli oldugu, 

misafirin ise bu kurallara uymmnasllllll uygun goriilmedigi alanyazlllda da belirtilmektedir 

(http://agapide.tr.gg/GELENEKLERIMIZ.htm;http://www.sosyalsiyaset.com/documents/ta 

rakli.htm). 

y ogun davranl~sal egitimin aileler uzerinde olumsuz etkileri olduguna yonelik 

ara~tmna bulgulan bulumnmnaktadu. Ancak, bu tlir egitimin tUm aileyi naSI I etkilediginin 

incelendigi ara~tmnalara gereksinim oldugu da bildirilmektedir (Smith ve dig., 1997). Eve 

dayah diger egitim programlarlllm (ornegin, Old's Prenatal and Early Infancy Project, 

Parents as Teachers Progrmn) aileler uzerindeki etkilerine yonelik gerc;ekle~tirilmi~ olml 

bazi deneysel olmayan ara~tmna bulgularlysa herhangi bir olumsuz etkiyi gostermemekte; 

ancak, kapsmnlI ve kontrollu ara~tmnalar yapIlmasi onerilmektedir (Brooks-GUlID, Berlin 

ve Fuligni, 2000; Krauss, 2000). 

3.1.3. Ekip Uyelerinin Gosterdikleri Degi~imler Nelerdir? 

Uygulama sfuesince ekip uyelerinde c;e~itli degi~imlerin oldugu goriilmli~tur. Bu 

degi~imler iki mla ba~hk dogrultusunda incelenmi~tir. 

1. Bilgilerde, becerilerde ve duygu durumlanndaki degi~imler 

2. Kararlarm ahmna ve uygulanma slirecindeki degi~imler 

ilerleyen bollimde bu maddelere i1i~kin bulgulara yer verilmi~tir. 
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3.1.3.1. Bilgilerde, Becerilerde ve Duygu Durumlarmdaki Degi~imler 

Veriler incelendiginde egitmenlerin ve egitim dam~manmm bilgi ve becerilerinin 

arttlgma yonelik ifadeler gorUlmu~tilr. Ogretim sorunlanyla ilgili bulgularda deginildigi 

gibi, uygulamanm ilk iki aymda deneme saY1lanm sayamama, peki~tire9leri uygun 

kullanamama, ipuc;lanm l11zh silikle~tirme, ek ipu9lan kullanma, sunum h1zm1 

ayarlayamama gibi baZ1 sorunlar ya~anm1~tIr. Orne gin, her iki egitmenin de deneme 

saY1lanm saymada sorun ya~ad1klan belirlenmi~tir. (29/09/2006 ve 10111/2006, Cemil'in 

gorUntu kaY1tlan). Bir ba~ka omek egitmenlerin kullamnalar1 gereken peki~tirme tarifesini 

yanh~ uygulad1klannll1 saptanmas1d1r (06/1012006, Cemil'in gorunru kayd1 ve toplantI 

tutanaklan). Diger bir omek egitim dam~man1l11l1, egitmenlerin 90cugu sandalyelerine 

oturarak 9ag1rmalar1 gerektigi hal de ayakta 9ag1rmalanna dikkat etmemi~ olmas1d1r. 

Aynca, egitmenlerin denemeleri daha h1Zh yapmalar1, 90cuklann dikkatlerini uyamk 

tutacak etkinlildere daha fazla yer verilmesi gerektigi egitim dan1~mru11 taraf1l1dan 

belirtilmi~tir (1311 0/2006, toplant1 tutru1aklar1). 2011 0/2006 tarihindeki dam~ma 

toplru1t1smdaysa koordinatOr, bir egitmenin kru·1~t1rma c;ah~malar1l1da izlemnesi gereken 

suay1 takip etmedigini saptam1~t1r. Aym gun her iki egitmenin de egitim dru11~maI1l 

tarafll1dan daha once farkedilmeyen ek ipuc;lar1 (arac;lar1 tutarak 9ah~ma ve ara9lann 

masadaki yerlerini degi~tirmeden c;ah~ma) kullru1d1klar1, koordinator taraf1l1dan 

belirlenmi~tir. 1011112006 tru·ihli gorilntu kaY1tlru·ll1daysa taklit alanll1da 9ah~an egitmenin 

ipuc;lanm c;abuk silikle~tirmeye ba~lad1g1 diklcati gekmi~tir. Aynca, aym gUn 

gergekle~tirilen haftahk toplantIda egitim dan1~mammn Sevda'mn aglruna davraI1l~ma 

yonelik yanh~ bir oneri sundugu koordinator tru·afll1dan tespit edilmi~tir. 

Bu rur sorunlar ilk iki ay boyunca hemen her hafta gorUlmesine ragmen; bu 

sorunlarll1 ustesinden gelindigine, uygulaman1l1 iyi gittigine dair veriler de dikkati 

gekmi~tir. Orne gin, koordinatOr egitmenlere ve egitim dam~manma hatalara ragmen 

uygulaman1l1 iyi gittigini, egitmenlerin ogrenmeye ba~lad1gll11, ekibin uyumlu 9ah~t1gm1 

ifade etmi~tir (29/09/2006 ve 2011012006, Cemil'in gorilntu kaY1tlar1). Bir ba~ka omekte de 

egitmenlerin denemeleri daha h1Zh yapmaya ba~lad1klru·1, dikkati saglayacak etkinliklere 

daha fazla yer vermeye ba~lad1klan yer ahm~t1r (20/10/2006, Cemil'in gorilntu kayd1). 

iki ay somaki verilerdeyse bu sorunlann a~11d1gll1a yonelik ifadeler daha fazla yer 

all11l~t1r. Omegin, 09111/2006 tarihindeki ek gozlemin gorilnru kaY1t doklimlerinde 

egitmenlerin aynmh peki~tirmeyi c;ok glizel kullru1d1klar1, egitim dan1~mamn1l1 da 

egitmenlere sozel ovgude bulundugu yer ahm~t1r. 24111/2006 tarihli goruntu kaY1tlar1ysa 



95 

egitim dam~mam ve koordinatorun egitmenlere deneme saY1lanm dogru sayd1klarnu ve 

peki~tirme tarifelerini dogru uygulayabildiklerini soyledikleri gortilmti~ttir. KoordinatOrun 

bulundugu ve kurum uygulamas1 egitim dam~mammn gozlemci olarak katIld1g1 

23/02/2007 tarihli dam~ma toplantIsmda da koordinatOr egitmenlerin uygulamalar1 dogru 

ve yok rahat olarak yapt1klar1m beli1imi~tir. Aynca, uygulamamn ikinci aymdan sonraki 

veriler incelendiginde egitmenler ve egitim dam~mamnm bilgi ve becerilerinden kaynakh 

olan ve ogretimi engellemeyen sorunlarm sadece a~ag1dakiler oldugu dikkati yekmi~tir: 

Egitmenler kan~tll1na a~amalannda sorunlar ya~am1~lard1r. Aynca, diger 

davram~lann aynmh peki~tinnesi uygulamasmda hata yaptIklan belirlenmi~tir 

(01112/2006, goruntil kaY1tlan). 

Her iki egitmen de peki~tinne tarifesinde hata yapm1~lard1r (08/12/2006, Cemil'in 

gortintil kayd1). 

Taklit yah~an egitmen kar1~t1rma a~amasmda planland1g1 gibi yah~mam1~t1r 

(19/0112007, Sevda'mn gortintti kayd1). 

iki boyutlu e~lemede kullal1llan resimlerin birbirinden yok farkh 01maS1 

gerekmesine ragmen bu gerek egitmen ve egitim dam~maml1ln dildcatinden kaym1~t1r 

(23/02/2006-Cemil'in goriintti kayd1). 

Bir egitmen peki~tirme tarifesinde hata yapm1~tlf (23/02/2006, Cemil'in gortintu 

kayd1). 

Egitmen ve egitim dan1~malannda dikkati yeken diger bir degi~im duygu 

durunllarmda olmu~tur. ilk hafta egitmenlerin ve egitim dam~manmm yogun kayg1, 

heyecan, gerginlik duygular1 ya~ad1klan gortilmu~ttir. Ol11egin, 18/09/2006 gunu 

geryekle~tirilen yah~tay, 22/09/2006 tarihli dan1~ma toplantlSl gortintti doktimlerinde ve 

egitim dal1l~mal1lmn notlarmda "Herkes heyecanlz, bugiin artzk ba[jlzyoruz ", "Hepimiz r;ok 

gergin ve heyecanlzyzz" vb. ifadeler gortilmu~tilr. ilk hafta egitmenlerden birinin digerine 

kIyasla daha heyecanh oldugu da dikkati yekmi~tir (22/09/2006 tarihli goruntil kaY1tlar1 ve 

egitim dal1l~mal1ll1ln gozlem notlar1). Sonraki haftalarda ise genel olarak egitmenlerin ve 

egitim dam~maml1ln rahatlad1g1, kayg1larmm azald1g1, moral ve motivasyonlanmn ytiksek 

oldugu gortilmu~tilr (ol11egin; 26/09/2006, egitmen gunlukleri; 23/02/2006, toplant1 

tutanag1). Hatta uygulamanm ilk aymdan sonraki verilerde yok zor geyen haftalarda dahi 

ekip uyelerinin gayet keyifli ve moralleri ytiksek bir ~ekilde uygulamalara devam ettikleri 

gozlenmi~tir. Ol11egin, 19112/2006 tarihli egitmen gtinltigunde "Her [jeye ragmen iyi bir 

giindii. Cemil'in her ko~ulda masada r;alz[jmasz benim r;ok ho~uma gidiyor" ifadesi 

gortilmti~tur. Ancak, ilk hafta daha fazla heyecanlanan egitmenin ozellikle koordinatOrun 



96 

de bulundugu da111~ma topiantIlannda heyecanlanmaya devam ettigi dikkat c;:ekmi~tir 

(29109/2006, 2411112006 ve 23/02/2007 tarihli gorUntii kaYItlarl). Barta 29109/2006 tarihli 

egitmen giinliigiinde de "Bugiln G6nill Hoca ve Ye.;im Hoca bizi dedi. Hocalarzmzz bzzi 

izlerken ben r;ok Jazla heyecanlanmadzm ama ...... r;ok heyecanlandz" ifadesinin yer aldlgl 

goriilmii~tiir. Aynca, bazl haftalarda bu duygulann tekrar ortaya C;:lktIgI belirlenmi~tir. Bu 

haftalarm; c;:ocuklarda ilerlemelerin yava~ oldugu, problem davraru~lann arttlgl, ozellikle 

bir ailenin egitim dl~mdaki taleplerinin arttlgl haftalar oldugu dikkat c;:ekrni~tir Omegin, 

0611 0/2006 ve 13/10/2006 tarihlerindeki haftahk toplantllarda egitim daru~manl Cemil'in 0 

hafta davranl~ sorunlanl1ln fazla olmasmdan dolaYI dal1l~rna toplantlsma giderken kaygIh 

oldugunu, egitrnenlerin de rnorallerinin bozuk oldugunu belirtrni~tir. 

ilk hafta ya~anan duygularda; yeni bir uygularnaya ba~hyor olrnanm, danl~rna 

toplantlsmda goriintii kaydmm yapIlrnasmm, ailelerin belirli bir siire gozlern arnac;:h ortarna 

almrnasmm bu duygulara yol ac;:rnl~ olabilecegi verilerde yer alrnl~tlr (18-22/09/2006 

goriintii kaYItlarl, topiantl tutanaklarl, egitrnen giinliikleri ve egitim dal1l~manl gozlem 

notlarl). Bu duygulardaki degi~imse ekip iiyelerinin yeni diizene uyum saglarnl~ olmasl, 

evlerde diizenin kurulmu~ oimasl (29109/2006-goriintii kaYItlarl); egitirn dalll~mallll1ln 

egitmenlere, koordinatOriin hem egitim dalll~mal1lna hem de egitmenlere siirekli moral ve 

motivasyon sagiamasl (omegin, 22/09/2006 topiantl tutanaklarl, 2910912006 ve 

2411112006-Cemil'in goriintii kaYItlan), ozellilde Cemil'in ailesinin destekleyici, moral 

saglaYlcl, motivasyon mitmcI bir tutum sergilemesiyle (0611 0/2006 toplmltl tutanagl) 

apklanabilir. 

3.1.3.2.Kararlarm Ahnma ve Uygulanma Siirecindeki Degi~imler 

Degi~imlerin incelendigi ba~ka bir alan kararlarm almma siireciyle ilgilidir. Bu 

ba~hk altmda, ekip iiyelerinin uygularna siirecine ve kararlara katIlllnlarl; alman kararlann 

uygulanmasl; egitmenlerin ve egitim dalll~mmllnm Oliaya koyduklan c;:oziimler, oneriler ve 

egitmenlerin kararlara tepkileri baglmnmda bir degi~im olup olmadlgl incelel1lni~tir. 

Veriler egitmenlerin ve egitim danl~mallll1ln uygulama ilerledikc;:e bazl konularda 

bagImsIz karar vermeye ba~ladIklarll1l gosteImi~tir. Uygulamanm ilk iki aymda 

egitmenlerin, koordinatOr ve egitim daru~manmm; egitim danl~manlllln da, koordinatOriin 

verdigi kararlarl uygulamakta oldugu dikkati c;:ekmi~tir Omegin, 29109/2006 tarihinde 

Cemil'in evinde gerc;:ekle~en danl~rna toplantlsmda egitmenler siirekli egitim danl~manma 

ne yapmalan gerektigini sOlmu~lm', egitim danl~manIllln yonlendimleleriyle uygulamalarl 

yapml~lardIr. AYlll giin koordinatOr peki~tirec;: kullalllmlYla ve deneme sayllanyia ilgili 
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bazl kararlan baglmslz olarak alml~tlr. Bir ba~ka omek 20/10/2006 gliniindeki goriintii 

kaydmda, koordinatorOO egitmenlere ve egitim dam~manma yocugun dikkati daglldlgmda 

ve yanh~ tepki verdiginde ne yapmalan gerektigini soylediginin goriilmesidir. 

Bu durumun, koordinatorlin 10/11/2006 ve 15/12/2006 tarihinde egitim 

dam~manlan ve egitmenlere bazl konularda ve sorunlarda kendi ba~larma karar 

verebileceklerini belirtmesi ve ozerklik saglamasl sonrasmda farklIla~maya ba~ladlgl 

dikkati yekmi~tir. Bu tarihten sonraki gOOlerde bazl konularda baglmslz kararlann verildigi 

goriilmli~tlir. Ancak, onceki bolUmlerde de vurgulandlgl lizere baglmslz kararlar daha yok 

O<;iDEP ilkeleriyle ilgili konularda veriImi~ olup, yiirlitmeyle ilgili olarak nadiren 

baglmslz karariar all1lml~, kararlar daha yok koordinator tarafmdan ya da ona sorularak 

veriImi~tir. Buna ragmen Oliak karar venne slirecinin ba~ladlgl ve koordinatorlin slkhkla 

egitmen ve egitim dam~manmm gorli~lerini aldlgl da diklmt yekmi~tir. Omegin, 

24111/2006 tarihli gorlintii kaydmda yocuklarda ya~anan bazl sorunlarm yozUmlinde 

koordinatOrOO hem egitim dam~manmm hem de egitmenin gorli~linli aIdlgl ve yoziim 

konusunda ortak karar verildigi belirlenmi~tir. Diger bir omek 29/12/2006 tarihli dam~ma 

toplantlsmda yeni e~leme nesnelerinin koordinatOr, egitim da11l~ma11l ve egitmen tarafmdan 

birlikte seyilmesi; aynca, egitim danl~mammn baglmslz olarak deneme saYllanna karar 

vennesidir. KoordinatOrlin bu toplantlda e~leme alanmda yah~an egitmeni bagllnslz 

kararlar vennesi iyin te~vik ettigi de dikkati yekmi~tir. KoordinatOr bu egitmene 

"ipur;Zarznzn silikZe~tirilmesi ir;in ne yapmamlz gerektigini dil~iin " demi~tir. Yine 

koordinatOr bu toplantlda kendisinin getirdigi oneriler hakkmda herkesin g6rli~OOli alml~ 

ve tlim kararlar ortak all1lml~tlr. Aynca, egitmenler daha once koordinatOrOO denemeleri 

saymalanna yardlmcl olabilecegini dli~linerek onerdigi numeratorli yocugun dikkatini 

daglttlgl iyin kullmIDlamaya karar verdiklerini belilimi~lerdir. Aym ~ekilde 23/02/2007 

tarihii dam~ma toplantlsmda da koordinatOriin alman tiim kararlara ekip liyelerini katmaya 

yah~tlgl goriilmli~tiir. 

Tlim uygulan1a boyunca daha yaratlcl yozlimlerin ve onerilerin daha yok 

koordinatOrden geldigi goriilmli~tiir (29/09/2006, 2411112006, gorlintli kaYltlan). Ancak, 

ilk aydml sonraki slireyte egitim danl~manmdan (2011 0/2006, 24/11/2006, 29112/2006, 

gorlintli kaYltlan), ikinci aydan sonra da, slk olman1akla birlikte egitmenlerden yozlimler 

ve oneriler gelmeye ba~lanll~tu (2011 0/2006, 2911212006, goriintii kaYltlarl) Ozellikle taklit 

alanmda yah~an egitmenin uygulama boyunca daha fazla oneri getirdigi ve sorular sordugu 

goze yarpml~tlr. Omegin, 29/09/2006 tarihinde Cemil'in evinde geryekle~tirilen danl~ma 

toplantlSlnda diger egitmenden hiybir konuda oneri gelmezken, taklit yah~an egitmenden 
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iki konuda aneri gelmi~tir. Aynca, bu egitmenin baZl konularda sorulan da olmu~tur. 

2011 012006 gtiniindeyse bu egitmen yeni yiyecek peki~tire9leri bulmu~tur. Ote yandan, bu 

egitmenin uygulamamn ilk ti9 aymda kararlan ve onerileri tam olarak dinlemeden cevaplar 

verdigi, alman kararlar ya da getirilen anerilere diren9 gosterir ya da kar~1 9Ikar bir tavIrla 

sorguladlgl da gartilmti~ttir. Omegin, 29/09/2006 tarihli Cemil'in evindeki dam~ma 

toplantlsmda koordinat5r bu egitmene aynmh peki~tirmenin uygulanmasml hatIrlatml~tlr. 

Bu egitmen ise "Ben zaten uyguluyorum" ~ekilde bir cevap vemli~tir. Yine 2411112006 

tarihinde Sevda'mn evindeki danl~ma toplantlSlnda bu egitmenin ya~anan sorunda 

kendisinin bazl hatalannm oldugunu lsrarla kabul etmeyen soylemleri olmu~tur. Ancak, 

uygulamamn· ti9tincti aymdan somaki verilerde bu egitmenin onerileri dinledigi, 

cevaplanm daha sakin ve diren9siz verdigi belirlelillli~tir (Omegin, 19/01/2007, Cemil'in 

gortintti kaYltlan). 

Yukarlda beliliilen stire9lerde alman kararlann uygulanlp uygulanmadlgl da onemli 

bir konudur. Bu yondeki veriler incelendiginde, ttim stire9 boyunca alman tUm kararlarm 

uygulandlgl, dogru uygulamp uygulanmadlglmn da stirekli takip edildigi belirlenmi~tir. 

Sonu9 olarak uygulamamn ikinci aymdan soma ekip tiyelerinde ge~itli geli~meler 

gozlenmeye ba~laml~tIr. Bu geli~melerde, danl~ma toplantIlarl ve haftahk toplantIlarla 

stirekli egitim ve dam~manhk hizmeti verilmesinin, aynca kararlarm stirekli takip 

edilmesinin roli.i oldugu dti~tintilmektedir. Koordinat5rtin, egitim dam~manmm ve 

egitmenlerin motivasyonlarl111 mitIrmaya yonelik; aynca, ekip 9ah~maSl111n nasll oimasl 

gerektigine ili~kin konu~ma ve omek tavlrlarl da etkili olmu~tur. Omegin 15/1212006 

tm'ihinde egitmenlerin de katIldlgl toplmltIda koordinatOr ~u ifadeleri kullanml~tIr: " ......... 

sorunlarz kar.Jzlzklz anlayz.Jla, empati ile Jarklz pencerelerden kendi ir;inde degerlendirerek 

r;ozilm bulmaya r;alz.Jmamzz iyi olacak ...... " 2411112006 tarihinde Cemil'in evindeki 

gartintti kaydmdaysa koordinatOr egitmenlere uygulamalarml 90k begendigini soylemi~tir. 

Alanyazm incelendigindeyse uygulanla boyunca ekip tiyelerinde gortilen 

degi~imlere yonelik dogrudan bir 9ah~ma yapIlmadlgl gortilmektedir. Sadece egitmenlerin 

kendi yeterlilderine ili~kin algIlamalan (Hasting ve Symes, 2002) ve uygulanla gtivenirligi 

kapsammda egitmen ve dml1~manhk veren uzmanlann nitelikleri (Bimbrauer ve Leach, 

1993; Symes ve dig., 2006) konulm'mda ara~tHmalar gergekle~tirilmi~tir. 

3.2. O<;iDEP ev uygulamasmm katIllmCI ~ocuklar iizerindeki etkileri nelerdir? 

OC;iDEP ev uygulamasmm katIhmcI 90cuklar tizerinde ge~itli etkileri gortilmti~ttir. 

Genel olm'ak iki alanda incelenebilecek bu etkilerden birincisi, ogretimi hedeflenen 
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becerilerle ili~kilidir. Diger etkilerse ogretimi dogrudan hedeflenmeyen alanlarda ortaya 

e;lk1m~tlf. 

Her bir e;ocuktaki etkilere ili~kin bilgiler nitel ve nicel verilere dayah olarak 

ilerleyen boltimde sunulmu~tur. 

3.2.1. Cemil 

Altl ayhk uygulama boyunca Cemil'in ogretimi hedeflenen becerilerde sfuekli 

olarak ilerledigi gortilmti~ttir. Ornegin, 29/09/2006 tarihli dam~ma toplantlSlnda 

koordinat6r ve egitim dam~mal1l Cemil'in hedeflenen becerilerde beklenenin tizerinde 

geli~me go.sterdigini ve egitime en tist dtizeyde cevap verdigini soylemi~lerdir. Aynca, 

ogrencinin edinim e;ah~masl biten becerilerde kahclhgulln da soz konusu oldugu 

belirlenmi~tir. Orne gin, 29112/2006 tarihli dam~ma toplantlSlnda daha once edinimi 

ba~laml~ olan becerileri dogru ve ipue;suz yapabildigi gortilmti~ttir. Bunlann dl~mda, 

0311112006 tarihindeki gortintti kaYltlarmda egitmenlerin Cemil'in baglmslz yerine 

oturmasmm slkla~tlgml soyledikleri gortilmti~ttir. Hatta, egitmenler kendi sandalyelerine 

oturduklarmda Cemil'in e;ogu zaman peki~tirecini alarak ya da almadan sandalyesine 

kendiliginden oturdugunu belirtmi~lerdir. 

Bu ilerlemelerin dl~mda, Cemil'in ogretimi hie; hedeflenmeyen alanlarda geli~mesi 

de dikkat e;ek1ni~tir. Uygulamanm hentiz birinci danl~ma toplantlSlnda mme ~oyle bir ifade 

kullamm~tlr: "Dart Ylldlr r;ak yapmayz agretmeye r;alz.Jlyorduk. Bir turlu yapamzyordu. 

jnanamzyorum, ne guzel yapzyor" (22/09/2006, gortir1tti kaydl doktimti). 29/0912006 

tarihindeki ikinci haftahk toplantldaysa egitim danl~manl Cemil'de hie; hedeflemedikleri 

bazl alanlarda da geli~melerin oldugunu belilimi~tir. Omegin, ogretim oturumlannda 

masadaki m"ae;lara ve egitmene dikkatini yonelttigini ve ogretim ie;in kullml1lml arae;larla 

oynmnadan ne istenirse yaptlgml soylemi~tir. 0311112006 tm"ihindeki dml1~ma toplmltlSlnda 

da egitmenler Cemil'in annesinin mutfakta ya da salonda "buraya gel" yonergesi 

kullandlgmda ya da kendileri ogretim oturumlarl dl~mda bu yonergeyi kullandlklm"mda 

Cemil'in baglmslz olarak yerine otunnaya ba~ladlgml soylemi~ledir. Egitim danl~mml1 da 

hie; e;ah~llmadlgl halde kendiliginden bu beceriyi genelledigini belilimi~tir. Aynca, ayl1l 

toplantlda egitmenler "l~lgl ae;, gel, hadi gel gidelim, dolabm kapagml kapat" gibi bazl 

yonergeleri de e;ah~llmadlgl halde Cemil'in yerine getinneye ba~ladlgll1l belirtmi~lerdir. 

Bunlarm dl~mda, 0311112006 tarihli gortintti kaydl ve toplantl tutanagl, 10111/2006 tarihli 

gortintti kaydl ve Kaslm ayl egitmen gtinltikleri Cemil'in ilk iki aya gore daha keyifli 

e;ah~tlgml, egitmenleri ve egitim dmll~mmlll1l opmeye ba~ladlgml, daha once hie; 
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oynamadlgl kopiiklii balonu e;:ekmeceden ahp etrafllldaki ki~ilere uzattlgllli ve balon 

yapIllllca oynadlgllli gostelmi~tir. Aynca, deneme aralannda ve oyun zamanlannda e;:e~itli 

oyunlara katllmaya ba~ladlg1 da dikkati e;:ekmi~tir. 

Kaslm aYllldaki verilerde siirekli "Cemil'in ileti$imsel giri$imleri arttz, Cemil 

ileti$im kuruyor, Cemil daha once hie; bu kadar dikkatli degildi " ifadeleri goriilmii~tiir. 

ilerleyen aylarda da Cemil'in becerileri e;:ah~lrken artlk tamamen dikkatini egitmene ve 

arac;:lara yoneltebildigi, ogretim oturumlarl dl~llldaki zamanlarda e;:evresindeki ki~ilere, 

olaylara ve nesnelere kar~l farkIndahgllllll arttlgl, kendisine dokunuldugunda itmedigi 

aksine sanlarak tepki verdigi, bazl komutlarl (op, sarIl, gel, ae;: vb.) yerine getirdigi, dans 

etmeye ba~ladlgl, birkac;: kelime e;:lkardlgl ve goz kontagl kurmaya ba~ladlgl belirlelmli~tir 

(0111212006, goriintii kaydl, 15/12/2006, toplantl tutanagl; 29/12/2006, goritntii kaydl; 

22112/2006, goriintii kaydl; 26/01/2007, goriintii kaydl; 16/02/2007, goriintii kaydl). 

01112/2006 tarihindeki dalll~ma toplantlSlnda anne ve baba Cemil'in e;:evresine kar~l 

dikkatinin e;:ok arttlgllll soylemi~lerdir. 22112/2006 tarihli goriintii kaYltlannda da bir 

egitmenin "Cemil kelimeler (verveI', baba gibi) soyliiyor, onceleri bize hie; bakmazdz, 

ilgilenmezdi, $imdi giiliiyor, bize bakzp ilgileniyor, soylenenleri anizyor, e;ok degi$ti" dedigi 

goriihnii~tiir. 2911212006 tarihindeki dalll~ma toplantlsllldaysa Cemil oyun zamanlllda 

egitim dalll~mmlllllll elini tutup zlplayan topa gotiinnii~, topun iizerinde egitim 

danl~mmlllllll elini tutmaya devam edip, goz kontagl kurarak zlplmnaya ba~laml~tll". Egitim 

dmll~mmll daha once bu tiir davralll~lann oimadlgllli belirterek, ~a~lrdlgllli ifade etmi~tir. 

Aym giin tiim oyunlarda Cemil goz kontagl kurmu~, egitim danl~malll kollm·llli aC;:lp gel 

deyince sanlml~ ve "iki elinle e;:ak yap" dendiginde yapml~tll". 

Bunlm·lll dl~lllda, 19/01/2007 tarihli haftahk toplantlda Cemil'i uygulama 

ba~lamadml onceki sUree;:te de talllyan kurum uygulamasl egitim dam~mmll, oyun grubu 

C;:lkI~lllda Cemil'i gordiigiinde ~a~lrdlgllll, e;:ok degi~mi~ buldugunu soylemi~tir. Cemil'in 

insanlann yiiziine bakmaya ba~ladlgll11, kendisine dokunulmasllla izin verdigini, 

sarlldlgllll, insanlara tepki gostenneye ba~ladlgllll, bu uygulamadan once bu tiir ~eyler 

yapmadlgllli belirtmi~tir. 09/02/2007 tarihli haftahk toplantlda da koordinatOr Cemil'in 

aIIDesinin Cemil'in daha once evdeki kopekle hie;: ilgilelllnezken, ~imdi kopekle 

ilgilenmeye ba~ladlgllll bildirdigini soylemi~tir. Egitim danl~malll da sabah 

gerc;:ekle~tirdikleri dam~ma toplantlSl C;:lkI~lllda aIIDenin Cemil'in ablaSllla birkac;: kez 

"abla" dedigini, kopegin ymlllla gidip, kamllla baklP dokundugunu soyledigini bildinni~tir. 

16/02/2007 tarihli haftahk toplmltlda da kurum uygulamasl egitim danl~malll Cemil'in goz 

kontagl kunnaya ba~laYlp ba~lamadlgll1l sonnu~tur. Ev uygulamasl egitim dalll~mani da 
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bru;;ladlgUll soylemi~tir. 23/0212007 tarihli darn~ma toplantlSlnda Cemil 'in masada e~lemesi 

gereken resimleri gozleriyle taramasl, incelemesi, e~leyebilmesi ve yanh~ tepkilerini 

kendisinin diizeltmesi dikkat yekmi~tir. Aynca, bu toplantlda oyuncak kopekle oynaIm~, 

daha once Oliamda hiy olmayan ki~ileri "op" komutuyla opmti~, egitmenle uyumlu bir 

~ekilde dans etmi~tir. TUm bunlar1l1 dl~1l1da, daha once tak1l1t1 nesnesi olan topla anlaca 

uygun oynamaya ba~1aI111~, "buraya gel" yonergesi verildiginde elindeki topu blrakIp 

yerine oturmu~tur (16/03/2007, gortintti kaydl). 

22/12/2006 ve 16/03/2007 tarihlerinde aileyle koordinatOrtin geryekle~tirdigi 

toplantIlarda da aile yukarlda deginilen degi~imleri kendilerinin de gozlediklerini, bu 

degi~imlere ~a~Hdlklan111 ve Cemil'in bu programdan yok faydalandlg1l11 belirtmi~lerdir. 

Baba ise ~ehir dl~1l1dan her geli~inde farldlhklar gordtigtinti, Cemil'in eskiden kendisinin 

geldigini fark etmezken ~imdi fark1l1da oldugunu bildinni~tir. Anne bu gorti~ti 

onaylmm~t1r, hatta "baba baba" kelimesini baba geldigi zamanlar kullandlg1l11 soylemi~tir. 

Aile Cemil'in eskiden inSaIllara sm'llmazken artlk sarlldlg1l11, optUgtinii ve daha az problem 

davranl~lar sergileyen bir yocuk oldugunu belirtmi~lerdir. Anne Cemil'in eskiden hiy 

fark1l1da olmadlgl, tepki vennedigi durumlara artlk tepki venneye ba~ladlg1l11 soylemi~tir. 

Omegin, evdeki kopege tepki vermeye ba~ladlglm, onu sevdigini, dohmdugunu 

belirtmi~tir. Son olarak baba Cemil'in otistik davranl~lan111n azaldlg1l11, adeta normal 

yocuk gibi gortindtigunti ifade etmi~tir. 

Cemil'in eski ogretmeniyle geryekle~tirilen gorti~me de yukarldaki gozlemleri 

destekler niteliktedir. Bu ogretmen Cemil'le yah~t1g1 donemlerde onu yerine oturtmakta 

yok zorlandlg1l11; hatta yogu zamml yerde yah~t1klanm, yah~lrken dikkatini etkinlige 

vermedigini ya da yok kIsa verdigini, hemen yerinden kalktlg1l11; ancak, ~u anda Cemil'in 

bu konulmoda hiy zorlanmadlg1l11 belirtmi~tir. Cemil'in dikkat stiresinde, etkinlige katlilln 

sfuesinde, goz kontag1l1da ve yerine getirdigi yonergelerde mil~ oldugunu ifade etmi~tir. 

Bunlar1l1 dl~1l1da, kendisinin yah~t1g1 zanlanlarda Cemil'in pek yok problem daVranl~1l11l1 

oldugunu; ancak, ~u ml bu tilr davram~lan gozlemedigini belirtmi~tir. Ogretmenle yapllan 

gorti~meden bazl a11l1tIlar ~oyledir: 

"KaplYl w; yonergesini aldl ve ac;tl. keri girince etrafina bakzyor, insanlarla goz 

kontagl kuruyor, ileti.Jim ba.Jlatlyor, ileti.Jim giri.Jimleri val' gibi ct. 

"Daha once partiler yapllznca a giinlerde c;ok rahatslz oluyordu. Dans etkinligine 

miimkiin oldugunca katlyorduk ama keyifsiz, mutsuz oluyordu. Sterotipileri had sajhaya 

r;zklyordu. Ama ru anda ogretmeniyle birlikte dans etmesi, ayak uydurmaya c;alz.Jmasl r;ok 

giizel JJ 
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Aynca bir Enstiru personeli de rum bu verileri destekler nitelikte bilgiler 

sunmu~tur: 

"$imdi ben buraya iki yzl 6nce geldim. ilk g6rdilgilmde Cemil e;ok ilzilcil bir 

durumdaydz. C;ilnkil ben bugilne kadar boyle bir e;ocuk da g6rmemi~tim. A~zrz bir 

hzre;znlzklarz vardz. Sabah ayakkabzlzkta ayakkabzsznz degi~tirirken, asans6rde gelirken, 

sznzja gelirken stajyerler, 6gretmenler aldzgznda hie; sandalyeye oturmayan bir e;ocuktu. 

Cemil durmadan da altznz zslatan bir e;ocuktu, on dakikada bir derste oluyordu. Durmadan 

altzna yapan bir e;ocuktu ". 

"Vurmayz, tepiklemeyi seviyordu a~zrz derecede. Bir de sznzfta hie; oturmayan bir 

e;ocuktu. Yani dij)ordum ki acaba bu e;ocuk adam olur mu? Cemil'de a.Jlrl degi.Jiklikler var. 

Cemil'i g6rilyorsun uz, mutfaga oturuyor, ders esnasznda oturuyor, ayakkabzsznz kendisi 

dolaptan alzyor. Hie; bunlar 0 zaman Cemil'de yoktu. C;ok .Ja.JzrzyorU111. Ke~ke bu egitim 

daha kile;ilkken olsaydl. $imdi g6rilnce ~a~zrzyorum. C;ok iyi. Tuvalete elinden tutunca 

kendisi gidiyor. Oteki tilrlil biz bunu kzrkda bir kere kendi istegiyle tuvalete giderdi. 

Kiie;iikken olsaydz belki daha Jarklz olurdu. Cemil bu durumdaydz yani. $imdi mutfaga 

gidiyor, keki pare;alzyor, tabagzlU, sandalyesini, gayet rahat bitene kadar oturuyor, e;atalz 

kendi batzrzyor, oyun odasznda oyunlara katzlzyor. Ben degi~ikliklere .Jok oldum. C;ok 

Jarklzlzk var. Mesela 6p dedigin zaman Cemil seni 6pecek. $imdi 6p deyince gayet giizel 

6piiyor seni. Cemil'de masa ba~znda oturmasz, otur deyince oturmasz, 6gretmeni dinlemesi, 

gayet dikkatli yilziine bakmasz yoktu. $u an dikkatli g6z g6ze bakz.Jz val' ". 

ilerleyen boltimlerde aylldandlgl uzere, nicel olarak analiz edilen verilerde de 

Cemil'in onemli ilerlemeler gosterdigi gortilmu~rur. 

3.2.1.1. Ogretim Oturumlarmdaki ilerlemeler 

<;ocuklann ogretim oturumlarll1da gosterdikleri ilerlemeler, Ogretim Oturumunu 

Degerlendinne Formu (Bak1l11Z, Ek 14) kullanllarak analiz edilmi~tir. Cemil i9in bu 

analizler egitim koordinatOrunun katIldlgl altl dal1l~ma toplantlslIDn goruntu kaYltlannll1 

izlemnesiyle gergekle~tirilmi~tir. 

Ogretim oturumlarll1111 degerlendirilmesinde oncelikle her bir ogretim oturumuna 

ba~lanladan once verilen "Buraya gel" yonergesine ogrencinin verdigi tepkilerin yuzdeleri 

hesaplanml~tIr. Olasl tepkiler; 90cugun ipuysuz yerine otunnasl, ipuylu yerine oturmasl ve 

gelmeyi ret etmesilzorla oturtulmasldlr. $ekil 3.1, Cemil'in her bir danl~ma toplantlSlnda 

gosterdigi tepki yUzdelerinin OlialamaslID gostennektedir. 
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I£lllpu<;:suz yerine 
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$ekiI3.1. Cemil'in her bir dam~ma toplantlSlnda "Buraya gel" yonergesine gosterdigi tepki 

yUzdelerinin ortalamasl. 

Grafikte goriildugu uzere, Cemil ogretim oturumlannda ogretimi hedeflenen 

becerilerden birisi alan ipuc;suz olarak yerine oturmada ikinci aydan itibaren onemli 

ilerlemeler gostermi~tir. 

Ogretim oturumlanm degerlendirirken ikinci olarak her bir ogretim oturumunda 

kac; deneme yaplldlgl hesaplanarak, her bir dam~ma topiantlS1l1daki deneme saYlsl 

ortalamasl hesaplamlll~tIr. Yontem kIsm1l1da aynntIh olarak bilgi verildigi uzere, bir 

deneme; onciil, ipucu, hedef davram~ ve sonuc;tan olu~maktadlr. Bu Wr uygulamalarda, 

uygulaman1l1 ba~langlc111da bir ogretim oturumunun yakla~lk iki dakika suren be~-altI 

denemeden olu~masl, uygulama ilerledikc;e de c;ocugun bireysel ozellikleri g6z onune 

alll1arak bir oturumda en fazla 20-25 denemeye kadar C;lkIlmasl onerilmektedir (Klfcaali

iftar, 2006). $elcil 3.2'de goriildugu gibi, Cemil'in her bir dal1l~ma toplantlSlndaki deneme 

saylSl ortalamasl giderek artll1l~tlr. Bir ba~ka deyi~le, ogretim oturumlar111111 suresi de 

uzaml~tlr. Onceki bolUmlerde slll1ulan Cemil'in ilk haftalardaki verileri ve uygulama 

oncesinde kendisine ogretim Slll1an ogretmeninin verdigi bilgiler goz onune al111dlg111da, 

mas ada ders c;ah~tlfllamayan katIhmc111111 mas ada gerc;ekle~tirilen ogretime katllmasl, daha 

fazla sure ogretim yapllabilir duruma gelmesi 6nemli bir ilerleme olarak 

degerlendirilmi~tir . 
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~ekil 3.2. Cemil'in her bir d81119ma topl811tlsmdaki deneme saYlSl Olialamasl. 

Fonnun uyuncu maddesindeyse ogrencinin ogretim oturumu slrasmda etkinlige 

katthml degerlendirilmi9tir. Nitel verilerin 811alizinde de vurgulandlgl uzere, ogrencinin 

ogretimi hiy hedeflenmeyen alanlarda geli9mesi soz konusudur. Bu maddede, ogretimi 

hedeflemneyen beceriler degerlendirilmi9tir. Her bir ogretim oturmTIlmda ogrenci deneme 

sll"asmda ve arasmda beceriye, materyale ve/veya egitmene dikkatini yoneltme (bakma, 

izleme, ilgilenme); beceriyi ipuylu/ipuysuz yapma tepkilerini veriyorsa etkinlige katthml 

yok iyi olarak degerlendirilmi9tir. Ancak, bu beliliilenleri dikkatsizce, etrafma bakm81"ak, 

dahp giderek, isteksizce ya da bezgin bir ifadeyle geryekle9tiriyorsa "yogunlukla iyiydi" 

maddesi i9aretlenmi9tir. Son olarak da, kendini uyancl davr81119Iar, aglama, llllZlldaJ.TIa, 

ylghk atma, takmtlh gekilde giilme, kayma/kaymaya yah9ma, nesneleri yere atma, 

yonergeleri alm81na, lsnma, zlpl81na, tekme atmaya kallillla, deneme aralarmda yapllan 

etkinliklerle ilgilenmeme durmnlan goriildiigunde, etkinlige katIlmll "yogunlukla kotUydu" 

olarak degerlendirilmi9tir. Her bir dan19ma toplantlsl iyin ogrencinin verdigi bu tepkilerin 

yuzdelerinin Olialamasl hesaplam1ll9t1r. ~ekil 3.3 'te de goriildugu uzere, her ne kadar ikinci 

ve dordiincu toplantlda etkinlige katlhmmda biraz kotiileme soz konusu olsa da, Cemil'in 

etkinlige katllllnmda genel bir iyile9me gozlenmi9tir. ilk oturumdan son oturuml81"a dogru, 

nitel verilerle de tutarh olarak, ogrencinin deneme sll"asmda ve arasmda beceriye, 

materyale ve/veya egitmene dikkatini yonelttigi; beceriyi ipuylu veya ipuysuz yaptlgl 

goriilmektedir. ikinci ve dordiincu toplantIlardaki dU9u9ler, davram9 ve ogretim 

problemleri boli.imlerinde vurgulandlgl uzere ogrencinin 0 giinlerde ya9adlgl problemlerle 

ili9kili olabilir. 
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$eki13.3. Cemil'in her bir dam~ma toplantlsmdaki etkinlige katlhmma ili~kin tepki 

yuzdelerinin ortalamasl. 

105 

Dorduncti maddedeyse her bir ogretim oturumunun sonunda veri len "oYlm zaman1" 

yonergesine ogrencinin verdigi tepkilerin yuzdeleri hesaplal1l11l~tH. Olasl tepkiler, yocugun 

ipuysuz yerinden kalkIp oyun alanma yonelmesi, ipuylu kallop oyun alanma yonelmesi ve 

yerinde otunnaya devam etmesidir. $ekil 3.4, Cemil'in her bir dam~ma toplant1smda 

gosterdigi tepki yuzdelerinin ortalamasllli gostermektedir. Goriildtigu uzere, Cemil 

dordiincti aydan itibaren kararh olarak "oyun zamam" yonergesi verildikten soma baglmslz 

olarak yerinden kalkIp, oyun alanma yonelmeye ba~laml~tlr. Ogretim oturumlannlll 

sommda ogrencinin masadan kalkIp oyun alanma yonelmesi istendik bir durum olmasma 

ragmen, uygulama boyunca ogrenci mas ada oturmaya devam etmek isterse hiybir ~ekilde 

mtidahale edilmemi~tir. Bunun gerekyesi, oyun zanlanlarll1ln amaClllm ogrencinin istedigi 

etkinligi yapmasl ve rahatlamasldlr. Ancak, masada otururken de keyif ald1g1 etkinlikler 

yapIlmaya devanl edilmi~tir. 

100 

80 

60 
% 

40 

20 

0 
T.1 T.2 T.3 T.4 T.5 

Toplantllar 

T.6 

E§iI ipU9SUZ yerinden 
kalkma 

o ipU91u yerinden 
kalkma 

ayerinde oturmaya 
devam etme 

$eki13.4. Cemil'in her bir dan1~ma toplantlsmda "Oyun zaman1" yonergesine gosterdigi 

tepki yUzdelerinin ortalamasl. 
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3.2.1.2. O<;iDEP-iz Sonu~lan 

Ogrencilerin uygulama oncesi i~levde bulunma diizeylerini belirlemek iyin, Otistik 

~ocuklar iyin Davram~sal Egitim PrograIlll izleme Araci (O~iDEP-iZ) ev uygulamasl 

egitim dam~mam taI'afmdan uygulanml~tlr (Bakullz, Ek 4). Yontem kIsmmda aynntlh 

olaI'ak tamtIlan O~iDEP-iZ'in amaCI ogrencilerin e~leme,ahcI dil, sozel olmayan taklit ve 

ifade edici dil alanlarmdaki perfonnanslarml belirlemektir. 

Cemil'in ilk altl ay iyinde gosterdigi ilerlemeleri 1geren ~ekil 3.5'te gortildugu 

uzere, onun ogretimi hedeflenen becerilerden birisi olan e~lemede ilerlemi~tir. Ancak, 

diger veriler ogretimi hedeflenen taklit becerilerinde ilerledigini gosterse de, O~iDEP-iZ'e 

gore bu alaIlda ilerleme gortilmemi~tir. Bunun nedeni, Cemil' e sadece nesneli taklit 

becerilerinin ve nesnesiz taklit becerilerinden de iki becerinin ogretiminin yapllmasl; 

ancak, bu degerlendinne aracmm tipik geli~im gosteren okul oncesi yocuklardaIl beklenen 

taklit becerilerini iyennesi olabilir. Aynca, Cemil taklitte qlemeye gore hep daha yava~ 

ilerlemi~tir ve koordinator durumu yocuklarm taklit alanmda hep faI'kh hareketler 

yapmasmm gerekmesiyle, kar~lsmdaki ki~iyle ili~lciye geyme zorunluluguyla ve otizmi 

olan yocuklann esas gUylliklerinin bu alaIlda olmaslyla ayIldaIlll~tu (l0/11/2007, tOplaIltl 

tutanagl). Aynca, Cemil'in ya~mm buyuk olmasmm, ozellikle nesnesiz taklit alanmm zor 

olmasmm da bunda etkili olabilecegini belirtmi~tir (23/02/2007, 0910312007 taI'ihli tOplaIltl 

tutanaklarl). Alanyazmda da otizmi OlaIl yocuklarm en buyUk gUylUlderinin taklit alaIlmda 

oldugu vurgulamnaktadu (Wert ve Neisworth, 2003). 
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bte yandan, ogretim yapllmayan ahCl dil alanmda, diger verilerle tutarh olarak 

Cemil'de olduke;:a onemli bir ilerleme gortilmektedir. bgretimi hedeflenmeyen ifade edici 

dil alanmdaysa herhangi bir ilerleme gortilmemi~tir. Alanyazm bulgularma gore, normal 

geli~im gosteren e;:ocuklarda hemen hemen ilk ue;: yllda dil geli~imi tamamlanmaktadlr ve 

oncelikle ahcl dil geli~mektedir (Howard, Williams ve Lepper, 2005). Ancak, otistik 

ozellikler gosteren c;:ocuklann yakla~lk yansmda ifade edici dil ya~am boyunca 

geli~memektedir. ifade edici dilde geli~me gosterenlerin pek e;:ogtmdaysa ekolalik konu~ma 

gibi uygun olmayan konu~ma fonnlarl gortilmektedir. DolaYlslyla, bu e;:ocuklara resimlerle 

ileti~im gibi altematif ileti~im becerilerinin ogretimi onerilmektedir (Heflin ve Alaimo, 

2007; Kucaali-iftar, 2005; Kuder, 2003; Owens, 1999; Scheuennann ve Webber, 2002). 

Otistik ozellikler gosteren e;:ocuklarda ahcf dil geli~imi de gecikmektedir. Alanyazmda klsa 

ve net yonergeleri ogrenebildikleri; ancak, karma~lk ve soyut ifadeleri anlamakta gue;:ltik 

ya~adlklan belirtilmektedir (Heflin ve Alaimo, 2007; Kucaali-iftar, 2005; Owens, 1999; 

Scheuelmaml ve Webber, 2002). Alanyazm bilgileri ve Cemil'in otizm belirtilerinin 

yogunlugu, ya~l ve ya~ammda Cemil'in sozel becerilere hie;: sahip olmamasl dikkate 

almdlgmda, Cemil'in ifade edici dil alanmda ilerleme gostermemesi beklendik bir 

bulgudur. Cemil'in ahcl dilde gosterdigi geli~me, uygulama boyunca uzerinde e;:ah~11an 

alanlarm, gere;:ekle~tirilen oyun etkinliklerinin e;:ocugun e;:evresindeki uyaranlara cevap 

vermedeki yeterligini aritm11l~ olabilecegiyle ae;:lklanabilir (Scheuemlann ve Webber, 

2002; Weiss, 1999). Aynca, bu geli~mede degedendinne aracmdaki maddelerin tek 

kelimelik yonergeler ~eklinde olmasmm ve c;:ocugun uygularna oncesinde var olan ahcl dil 

becerisinin de rolu olmu~ olabilir. 

3.2.1.3. Beceri Edinim ve Genellemeleri 

O<;iDEP uygulamasmda katllImcllara ogretilmesi hedeflenen becerilerin edinim ve 

genelleme ba~larna ve biti~ tarihleri koordinator tar·afmdarl hazulanan formlar·a egitmenler 

tarafmdan kaydedilmi~tir (Baklmz, Ek 6). O<;iDEP uygulamasmda katthmcllara 

ogretilmesi hedeflenen becerilerin edinim ve genelleme c;:ah~masl ba~langle;: ve biti~ 

tarihleri koordinatOr tarafmdan hazlrlanarl fonnlara egitmenler tarafmdarl kaydedilmi~tir. 

Bu formlarda, bir beceriyle e;:ah~llmaya ba~landlgmda edinim e;:ah~masl ba~langrc;: tar·ihi ve 

e;:ocuk be~ kez ustilste bu beceriyi ipuc;:suz olarak dogru yaptIgmda edinim e;:ah~masl biti~ 

tarihi yazllmaktadlr. <;ah~llan beceride edinim e;:ah~masl biti~ tar·ihi yazlldlktan sonra, bir 

sonraki becerinin edinim e;:ah~masl ba~langI9 tar·ihi not edilmektedir. Aym zamanda, 

edinim e;:a11~masl biten becerinin ortamlar, arae;:lar ve/veya ki~iler araSl genelleme 
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e;:ah~malan ba~lamakta ve forma genelleme e;:ah~masl ba~langw tarihi yazllmaktadlr. 

Genelleme e;:ah~malanna uygulama boyunca devam edilmekle birlikte, e;:ocuk be~ kez 

ustliste ipue;:suz olarak dogru tepki gosterdiginde genelleme e;:ah~masl biti~ tarihi 

yazllmaktadu. Egitim daru~mam her hafta gere;:ekle~tirdigi dam~manhk toplantllar111da 

egitmenlerden e;:ah~llan becerilere ili~kin edinim ve genelleme ba~lama ve biti~ tarihlerini 

alarak kendi dosyas111daki forma kaYlt yapml~tlr. Bu formlara dayah olarak katIllmcllann 

uygulama sonunda hangi alandan kae;: beceri edindigi ve genelleyebildigi belirlenmi~tir. 

Programda Cemil'e her alanda 7-10 becerinin ogretilmesi hedeflenmi~tir. Tablo 

3.3' de gorUldugu uzere Cemil altl ayhk uygulama slrasmda ue;: alanda becerileri 

talIlallllalIll~tlr. 

Aynca, O<;iDEP progralIllnda her ogrenilen becerinin onceld becerilerle 

kan~tmlmasl a~amaSl da yer almaktadu. Ancak, kan~tlrmalar yeni beceri olarak 

degerlendirilmemektedir. Karl~tlrma a~alIlalannda egitmen son e;:ah~tlgl beceriyi ve daha 

once edinilen becerileri belirli bir sistematik dogrultusunda karl~tlrarak ogretim yapar. 

Omegin, egitmen son e;:ah~tlgl nesne olan e;:ubukla halkalan ve once e;:ah~tlgl kovayla 

kupleri masaya koyar. <;ocugun ue;: kez ust uste ipue;:suz olarak kovaya kup atma taklidi 

yapmas111l sagladlktan soma, ue;: kez ust uste e;:ubuga halka takmaYl taklit etmesini saglar. 

Bu a~amadan soma aym becerileri iki kez ust uste, birer kez ust uste taklit etmesi amae;:h 

ogretim yapal". Son olarak da bu becerileri e;:ocugun kestiremeyecegi bir snayla sorar ve 

taklit etmesini saglar" Orne gin, e;:ocugun dOli kez bir beceriyi, iki kez diger beceriyi taklit 

etmesi istenir. 

Ara~tmIla kapSalIllndaki uygulalIla bittikten soma nesne kullallffiakslzm yapllall 

buyUk kas becerilerinin taklidi alallmda ogretim devam etmi~tir. Ogrencinin bu a~anlayl 

talIlamlaYlp diger alanlara gee;:tigi bilgisi 16 Mali 2007 tarihinden somaki altl ay bu 

uygulamal1111 egitim dam~manhgml yfuuten koordinatOrden allllffil~tlr. Bunun dl~111da, 

uygulama bittikten bir Yll soma, ogrenciyle ahcl dil ve oyun alanlannda da becerilerin 

e;:ah~Ilmaya ba~landlgl yeni egitim danl~mam taraf111dan bildirilmi~tir. 

Tum bu bulgular l~lgmda; Cemil'in ogretimi hedeflenen becerilerde ilerledigi aym 

zamanda da hedeflellffieyen alanlarda da onemli degi~imler gosterdigi soylenebilir. 
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Tablo 3.3. 

Cemil'de Edinim ve Genelleme ~ahianalanmn Tamamlandlg;I Beceriler 

Beceri Alam Edinim ve Genelleme 
<;ab~malarmm Tamamlandlgl 
Beceriler 

Uy Boyutlu E~ Nesneleri E~leme l. Kap e~leme 
2. ~orap e~leme 
3. Ka~lk e~leme 
4. Patik e~leme 
5. Sapka e~leme 
6. Toka e~leme 
7. Mendil e~leme 
8. Kurdele e~leme 

iki Boyutlu E~ Nesneleri E~leme l. Kap resmi e~leme 
2. ~orap resmi e~leme 
3. ~atal resmi e~leme 
4. Bardak resmi e~leme 
5. MandaI resmi e~leme 
6. Y apl~tmcI resmi e~leme 
7. Makas resmi e~leme 

Nesnelerle Yapllan Biiyiik Kas l. Kovaya lciip atma 
Becerilerinin Taklidi 2. ~ubuga halka takma 

3. Arabaitme 
4. Tencere kapagl ayma 
5. Bebegi be~ige yatmna 
6. ~ay bardagml tabaga 

koyma 
7. Havlu iitiileme 
8. Bebegi opme 

Nesne Kullanmakslzm Yapllan l. Elle dize vurma 
Biiyiik Kas Becerilerinin Taklidi 2. Ayaga kalkIp oturma 

3.2.2. Sevda 

Sevda'nm da uygulama boyunca kendisine ogretilen becerilerde ilerledigi; aym 

zamanda da, dogrudan hedeflenmeyen alanlarda bazl geli~meler gosterdigi belirlenmi~tir. 

Altl ayhk uygulama boyunca Sevda'mn yava~ ancak kahcl bir ~ekilde ogretimi 

hedeflenen becerilerde ilerledigi goriilmii~tiir. Ornegin, 13/1 0/2006 tarihine kadar ogretimi 

yapllan becerilerde edinim ba~lamaml~ olmasma ragmen bu tarihteki dam~ma toplantIsmda 

e~leme yah~an egitrnen ikinci beceriye geyildigini bildirrni~tir. 20/1 0/2006 tarihindeki 

danl~rna toplantIsmda da taklit alanmda yah~an egitmen birinci becerinin ediniminin 

ba~ladlgml ve ikinci beceriye geyildigini s5ylerni~tir. Aym toplantIda koordinatOr ve 

egitim danl~mam Sevda'daki ilerlemelerin sevindirici ve umut verici oldugunu 



110 

be1i1imi~lerdir. Bun1ann dl~lllda, 2411112006 tarihindeki gortintii kaYltlannda egitim 

dalll~malll Sevda'nlll yava~ da olsa ogretimi hedeflenen becerilerde ilerledigini, bu 

becerilerde iiy haft a ile bir buyuk ay araslllda bir stirede beceri edinimlerinin ba~ladlgllli 

bildirdigi gortilmti~tiir. 19/0112007 tarihindeki dalll~ma toplantlsllldaysa e~leme alanlllda 

yah~an egitmen toka e~leme becerisinde edinimin iki goode ba~ladlgllll, buna yok 

sevindigini soylemi~tir. KoordinatOr de son gordiigtinden bu yana Sevda'nlll becerileri yok 

dikkatli yapmaya ba~ladlgllll belilimi~tir. 09/02/2007 tarihindeyse taklit alalllnda yah~an 

egitmen giinliigtine (c • •••••• 'nm bebegi be~ige yatzrmasz beni r;ok mutlu etti" yazml~tH. 

23/02/2006 tarihli haftahk toplantlda koordinatOr .Sevda'nlll yava~ da olsa becerilerde 

ilerledigini soylemi~tir. 02/03/2007 tarihli danl~ma toplantlslllda da e~leme yah~an egitmen 

Sevda'nlll becerileri yok dikkatli yaptlgllll, baglmslz tepkilerinin yok oldugunu belilimi~tir. 

Bu ilerlemelere ragmen, Sevda'nlll tepkilerinin tutarslZ 01abi1digi; bir ba~ka deyi~le, 

becerileri baglmslz yaptlgl bazl donemlerin ardllldan aylll becerileri tekl'ar ipuylu yapmaya 

ba~layabildigi de gortilmti~tiir. Ornegin, 29112/2006 tarihli dalll~ma toplantlslllda 

Sevda'nlll ipuylu tepkileri yok olmu~tur ve egitmenler hafta iyi daha fazla bagllnslz 

tepkilerin oldugunu soylemi~lerdir. 

Sevda'da da, Cemil' de oldugu gibi ogretimi dogrudan yapllmayan alanlarda bazl 

geli~meler gortilmii~tiir. Orne gin, 29/09/2006 tarihinde Sevda istanbul'da oldugu iyin 

Cemil'in danl~ma toplantlslllda egitmenler, Sevda'llln daha once korktugu kopiiklti 

balonlar ile oynamaya ba~ladlgllll soylemi~lerdir. Aynca, taklit alanlllda yah~an egitmen 

Sevda'nlll ellerini birbirine vunnaSllllll biraz azaldlglll1 ve yah~llan beceride kullalllian 

kiipii tutabilmeye ba~ladlgllll bildirmi~tir. 

03/11/2006 tarihli dalll~ma toplantlsllldaysa Sevda'nlll zlplayan top iizerinde elleri 

tutulmadlglllda da zlplamaya ba~ladlgl gortilmti~tiir. AYlll toplantlda, egitmenler Sevda'nlll 

miizik e~liginde dans etmeye ba~ladlgllll, "ko~, ko~, dur" oyununda "ko~-ko~" yonergesi 

verildiginde ko~maya ba~ladlglll1 belilimi~lerdir. Nitekim, aylll gtin bu oyun oynandlglllda 

egitim danl~ma111 "ko~-ko~" yonergesi verdiginde Sevda bagllnslz olarak egitim 

dalll~manllla ko~mu~tur. Egitmenlerden biri hafta iyi miizigi aylp, Sevda'nlll koluna girip, 

"Don Sevda" dediginde Sevda'nlll dondiigtinti soylemi~tir. Bu toplantlda oyun zamanlllda 

soylenen "k1ITlllZl bahk" ~arkIsllllll "kInmzl bahk kay kay" kIsmlllda Sevda'nm kaytlgl 

gozlemni~tir. Taklit alanmda yah~an egitmen bu ~arkIda genellikle boyle yapmaya 

ba~ladlgml belirtmi~tir. AYlll toplantlda am1e ve egitmenler Sevda'da ogretimi yapl1an 

beceriler dl~mda geli~meler gozlediklerini bildirmi~lerdir. Am1e, eskiden yiyecekleri 

Sevda'nm agzma verdigini ama artlk Sevda'nm eline verdiginde kendisinin yemeye 
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ba~ladlg1l1l soylemi~tir. Bunlann dl~111da, a1111e onceki gunlerde yemek SlraS111da SeVda'111n 

ka~lgl aldlg1111 ancak kendisinin mudahale ettigini, mudahale etmemi~ olsaydl belki de 

kendisinin yiyebilecegini ifade etmi~tir. E~leme alan111da 9ah~an egitmen de ay11l donemde 

ka~lk e~leme becerisi 9ah~tlg111a dikkat gekmi~tir. Bu toplantlda mme Sevda'Yl "buraya 

gel" yonergesiyle 9agmm~ ve Sevda 90k az fiziksel ipucuyla gitmi~tir. 

03111/2006 tarihindeki haftahk toplantlda da egitim danl~manl yukm"lda belirtilen 

degi~imleri vurgulayarak, uygulmna ba~ladlg111dan bu yana Sevda'da 9ah~1lml becerilerde 

ilerlemeler dl~111da ba~ka geli~melerin 01mas111111 dikkatini gektigini soylemi~tir. 

01112/2006 tarihli dmll~man toplmltls111daysa egitmenler Sevda'11ln el hareketlerinde 90k 

belirgin bir azalma oldugunu, 15 dakika boyunca ellerini birbirine vurmadan durabildigi 

zammllar oldugunu soylemi~lerdir. A1111e de bu geli~imi onaylaml~tlr. 

19101/2007 tarihindeki dmll~ma toplmltIs111da da anne Sevda'n111 bir ~eyler i9ince 

taklit almllnda 9ah~Ildlgl gibi elindeki bardagl tabaga koymaya ba~ladlglll1 soylemi~tir. 

Aynca, ay111 gun mme Sevda'nlll daha once hi9 ilgilemnedigi oyuncaklarla, oyuncak 

bebekle ve kediyle ilgile111neye ba~ladlg111l bildirmi~tir Btmlm"111 dl~111da, koordinatOr son 

gordugunden bu ymla Sevda'11ln etraf111daki ki~ilere, nesnelere ve yapllml etkinlige 

dikkatini yoneltmeye ba~ladlg1111; etraflll1 izledigini ve 90k ilerledigini soylemi~tir. 

0910212007 tm"ihindeki danl~ma toplantls111da da egitim dmll~manl Sevda'nlll artlk daha 

dikkatli oldugunu soylemi~tiL 

Bunlar111 dl~111da Sevda'da ogretimi hedeflemneyen mlcak daha onceki bolumlerde 

gerekgeleri belirtildigi iizere ek olm"ak 9ah~11an kU9Uk kas becerilerinde de geli~meler 

oldugu saptanml~tlr. Orne gin, 03111/2006 tm"ihindeki dmll~ma toplmltlSlnda Sevda'n111 ek 

olarak 9ah~11masl planlmlan egzersizlerini 90k az ipucuyla yapmaya ba~ladlgl da 

gozle111ni~tir. 1910112007 tarihindeki dlli11~ma toplantlSlndaysa bu becerilerden bazllar111l 

ipU9SUZ yaptlgl goriilmu~tiiL Ancak, sozu edilen tUm degi~imler sadece belirli gunlerdeki 

verilerde gorUlmu~, sureklilik saglanmnanll~tlr. 

22112/2006 ve 16/03/2007 tarihlerinde mmeyle koordinatOrun gergekle~tirdigi 

toplantllm"da da anne Sevda'da yukanda vurgulmlan tiim degi~imleri kendisinin de 

gozledigini soylemi~tir. Aynca, bu toplantIlm"da koordinator Sevda'n111 yava~, kendi 

hlz111da mlcak saglam bir ~ekilde ilerledigini ve ogrendigi becerilerin kahclhg111111 da soz 

konusu oldugunu belirtmi~tir. Bunlarlll dl~111da, koordinator oyun grubunda da Sevda'da 

olumlu degi~iklikler gozledigini, Sevda'111n Cemil ile ileti~im kurmaya 9ah~tlg1111, 

etkinliklere katlldlg111l vurgulaml~t1r. 
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Sevda'mn eski ogretmeni de Sevda'mn etkinlikte kalma smesinin biraz artml~ 

oldugunu, kendisinin <;:ah~tIgl donemlerde pek <;:ok beceriyi smekli ipu<;:lu, bir yeti~kinin 

yonlendirmesiyle yaptIgll11; ancak, bu uygulama ba~ladlktan soma baglmslz tepkilerinin 

aIitlgml dii~iindiigiinii belirtmi~tir. Aynca, Sevda'nm ellerini daha rahat kullaIllnaya 

ba~ladlglm, nesneleri tutabilmeye ba~ladlgllu ifade etmi~tir. 

Sevda'Yl program oncesi ve somaSl gozleyen Enstitii <;:ah~anl da kendi gozlemlerini 

~oyle dile getirmi~tir: 

re ••••••••• hep uyumak, yatmak isterdi. $imdi oyle degil. Geliyor buraya, iki saat 

kalzyor, yatmak istemiyor. Bir de 0 el hareketi onceden daha r;oktu, biraz hajijledi. Bir de 

annesini surekli isterdi, aglardz. Annesini isteyince biraz koridorda dola.Jtzrzrdzk. Bu altz ay 

ir;inde oyle anne diye aglamadz, dun biraz agladz. Sevda 'nzn aglama, uyuma huylarz 

kalmadz. Etkinlige katzlzyor. Oturmak, yatmak istemesi yok. Derse katzlmak istemiyordu. $u 

an onlar yok. Gayet guzel katzlzyor" 

ilerleyen b51iimlerde a<;:lklandlgl iizere, nicel olarak analiz edilen verilerde de 

Sevda'mn bazl ilerlemeler gosterdigi goriilmii~tiir. 

3.2.2.1. O<;iDEP-iz SonUl;lan 

Sevda'mn ilk altl ay i<;:inde gosterdigi ilerlemeleri i<;:eren ~ekil 3.6'da goriildiigii 

iizere, ogretimi hedeflenen e~leme becerilerinde minimal bir ilerleme olurken, ogretimi 

hedeflenen taklit alanmda herhaIlgi bir ilerleme goriilmemi~tir. Sevda'da ogretimi 

dogrudan hedeflenmeyen ahcl dil ve ifade edici dil alanmda da herhaIlgi bir geli~me 

goriilmemi~tir. Taklit ve ifade edici dil alaIllanyla ilgili olarak Cemil i<;:in onerilen 

nedenlerin Sevda'da da soz konusu oldugu dii~iiniilmektedir. Aynca, Sevda'da Rett 

Sendromuna ozgii olarak gozlenen bazl belirtilerin (omegin, kazanIlan becerilerin ani 

kaybl vb.) bu iki alaIlda ve ahCl dildeki bulgulara yol a<;:ml~ olabilecegi dii~iiniilmektedir 

(Smith ve dig., 1995). 

3.2.2.2. Beceri Edinim ve Genellemeleri 

Beceri Edinim ve Genelleme C;ah~masl Ba~langl<;: ve Biti~ Formlarma dayah olarak 

Sevda'mn uygulama sonunda hangi alaIldaIl ka<;: beceri edindigi ve genellemeyebildigi 

belirlelll11i~tir. Programda Sevda'ya her alanda 7-10 becerinin ogretilmesi hedeflenmi~tir. 

Tablo.3.4'de goriildiigii iizere Sevda altl ayhk uygulama snasmda iki alaIlda altl~ar beceri 

tamamlaml~tlr. 
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Ara~tlfIna kapsammdaki uygulama bittikten soma Sevda'yla O<;iDEP uygulamasl 

devam etmi~tir. Ogrenciye Rett Sendromu tanlsl konduktai'1 soma programdan ylkanldlgl 

Temmuz ayma kadar hedeflenenbecerilerde edinimlerin saglandlgl ve diger alanlara 

geyildigi bilgisi ogrencinin yeni egitim danl~mam olan koordinatOrden almml~tlr. 

Ozetle, Sevda'mn da O<;iDEP uygulamasl sonunda ye~it1i alanlarda kazammlan 

oldugu; ancak, oldukya yava~ ilerledigi gOriilmektedir. 
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~ekiI3.6. Sevda'mn O<;iDEP-iz Sonuylan. 

Tablo 3.4. 

Sevda'da Edinim ve Genelleme <;ah~malannm Tamamlandlgl Beceriler 

Beceri Alam Edinim ve Genelleme 
<;ah~malannm Tamamlandlgl 
Beceriler 

0y Boyutlu E~ Nesneleri E~leme 1. Kap e~leme 
2. <;orap e~leme 
3. Ka~lk e~leme 
4. Toka e~leme 
5. Mendil e~leme 
6. Kurdele e~leme 

Nesnelerle Yapllan Bliylik Kas 1. Kovaya klip atma 
Becerilerinin Taklidi 2. Araba itme 

3. Tencere kapagl ayma 
4. <;ay bardagml tabaga 

koyma 
5. Bebegi be~ige yatIrma 
6. Havlu miileme 



114 

3.2.3. Genel Degerlendirme 

Goriildiigii iizere, altl ayhk OC;tDEP ev uygulamasmm her iki yocuk iizerinde 

ye~itli etkileri olmu~tur. Bu etkiler, yocuklann ogretilmesi hedeflenen becerilerde 

ilerlemeleri ve ogretimi yapllmayan bazl alanlarda geli~meler gostenneleridir. Ozellikle 

dogrudan 6gretimi hedeflenmeyen bazl alanlardaki geli~meler dikkat yekicidir. Aynca, 

Cemil'in daha hlZh ve fazla ilerleme gosterdigi goriilmii~tiir. Rett Sendromu tanlSl olan 

Sevda'daysa geli~meler daha yava~, daha az ve daha tutarslzdu. Ogretim ve davranl~ 

sorunlan boliimi.inde de vurgulandlgl gibi Rett Sendromuna 6zgii bazl belirtiler (omegin; 

nefes ahp venne de Sll'adl~lhk, ellerini birbirine vurma ~eklindeki takmtlh davram~, 

kazalllian becerilerin ani kaybl, kendini uyanci davralll~ oranmdaki fazlahk vb.) ogrencinin 

performansml olumsuz etkilemi~ olabilir (Klrcaali-tftar, 2007; Ozonoff ve Rogers, 2003; 

Smith ve dig., 1995). Alanyazmda da Rett Sendromlu yocuklarda belirtilerin performaI1Sl 

olumsuz etkiledigi, bu yocuklarda yogun davraru~sal egitimin umut verici olmadlgl ve 

ba~lca programlara yonlendirilmeleri gerektigi vurgulamnaktadll' (Smith ve dig., 1995). 

Nitekim, uygulama bittikten soma, Haziran aymda taIllSI konulan bu ogrenci ba~ka 

prograInlara yonlendirilmi~tir. Cemil'se bu programa halen devam etmektedir ve uygulama 

bittikten somaki bir yll iyinde prograIlll yiiriiten egitim danl~maIllan Cemil'e ogretilen 

becerilerde kahclhgm devaIll ettigini bildirmi~lerdir. Aynca, ahcl dil ve oyun alanlannda 

da becerilerin yah~lldlgml, dil ve ileti~im becerilerini geli~tinne aIllayh PECS 

uygulaIllasllun ba~latlldlgllll da eklemi~lerdir. 

Y o gun davralll~sal uygulaIllaya ili~kin deneysel ve deneysel olmayan ara~tlrma 

bulgularl da katlhmcIlarm zeka ve uyumsal davraru~ pUaIllarmda aIil~a, beceri alanlarl11da 

geli~meye, otizm beliliilerinde azalmaya ve kayna~tmna Oliamlarl11da egitim alma 

olaslhklannda artl~a diklcat yekmektedir (Lovaas, 1987; Sallows ve Graupner, 2005; Weiss 

ve Delmolino, 2006). Aynca, kazanlmlarm kahclhgmm si.irdiigii de belirtilmektedir. 

Bunlarl11 dl~mda; problem davraru~larda azalma, goz kontagmm ba~laIllasl ve siirmesi, 

sosyal farkmdahk ve dikkatte artl~, Oliak dikkatin geli~mesi, oyun becerilerinin ba~laInaSI 

ve kar~lhkh etkile~imin geli~mesi de bu tiir uygulaIllalarm ylktIlaI'1 olarak 

vurgulanmaktadu (Butter ve dig., 2006; Dib ve Stumley, 2007; Green ve dig, 2002; 

Luiselli ve dig., 2000; McEachin ve dig., 1993; Yamamoto ve Nakano, 2002). 

Ogretimi yapllmayan alanlardaki geli~meler, bu tiir uygulaIllalarm yocuklarl11 

algllaIllalanru aIitmnaslyla ve yocuklarl ogrel11neye hazlr hale getirmesiyle aYlklanabilir. 

Aynca, yo gun davraru~sal egitim sunan prograIlllarm miifredatlarl otistik ozellikler 

gosteren yocuklardaki ileti~im gibi temel yetersizlik alaIllarma yonelik olaI'ak 
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hazlrlanml~tu. Bunun dl~l11da, bu tiir programlarda orrcelikle ogretilen temel taklit ve temel 

e~leme becerileri daha ust dtizey ve karma~lk dil, ileti~im ve sosyal becerilerin 

kazalllmianna zemin hazulamaktadu (Butter ve dig., 2006; Weiss, 1999). Ek olarak, bu Wr 

uygulamalarda ozellikle ilk ylllarda kullalllian temel ogretim teknigi olan aynk denemeli 

ogretim ve uygulan1ah davralll~ analizine dayah davranl~ degi~tirme ilkeleri yeni 

davralll~larl11 kazandmlmasl11da ve problem davranl~lann azalmasl11da etkilidir (Dib ve 

Stunney, 2007, Simpson ve dig., 2005). Ogretimi yapilmayan alanlardaki geli~meler bu 

ozelliklere de baglanabilir. Son olarak da, ara~tmnanm katIhmcllarl11m onceki ylllarda 

aidiidarl egitim saatleri oldukya sllllrhdu. DolaYISIyla, zamanlannl11 yogu evde herhangi 

bir etkinlikle me~gul olmadan geymi~tir. Bu tiir bir egitimle gunlerinin daha etkili ve 

verimli geymeye ba~lan1asl da bulgularda etkili olmu~ olabilir. 

Sonuy olarak, O<;iDEP ev uygulamasIllln, yocuklann ya~larml11 buytik olmasma ve 

otistik beliliilerinin yogunluguna ragmen, yocuklar tizerinde olumlu etkileri oldugu 

soylenebilir. Her ne kadar bu ara~tIrmanl11 deneysel bir ara~tlrma oimamasl nedeniyle soz 

konusu geli~melerin uygulamadan kaynakiandigi kesin olarak soylenemese de; (a) 

bulgulann diger ara~tIrma bulgulanyla tutarh olmasl, (b) kahhmCIlarl11 uygulamanl11 

surdugu altl ay iyinde herhangi bir ek egitim ve tedavi almamalan, (c) verilerin uygulama 

oncesi ve suresince sfuekli ve farkh yollarla topianmasl goz online all11dIgl11da 

uygulamanm bu geli~melerde etkisi olabilecegi di.i~untilmektedir. Aynca, katIlllncllarla 

dalm once yah~an ogretmenlerin, kahhmcilann ailelerinin ve katlhmciiarl uygulama 

oncesinde talllyan koordinatOrtin bu yocuklarl11 daha onceki egitimlerde istendik sonuylar 

almadIklarllll ifade etmeleri de diklcati yekicidir. 

3.3. Ekip ve aile iiyelerinin O<;iDEP ev uygulamasl hakkmdaki gijrii~leri nelerdir? 

3.3.1. Ekip Uyelerinin Gijrii~leri 

Ekip uyelerinin O<;iDEP ev uygulamasl11a yonelik gorti~leri a~aglda maddeler 

halinde sualanml~tlr: 

1. i$birlikli ekip r;alz$masz: Tum ekip uyeleri bu programm etkili ve verimli bir 

~ekilde yfuuttilebilmesi iyin ekip uyelerinin i~birligi, e~gtidum ve uyum iyinde yah~maSI 

gerektigini du~unmektedirler. Omegin, 03111/2007 tarihli haftahk topiantida koordinator 

ve egitim dalll~maniarl uygulamarun ba~arlSlnda bu unsurlarl11 yok onemli oldugu 

konusunda gorti~lerini belirtmi~lerdir. Aynca, ekip uyelerinin ya~anan: sorunlan 

payla~malarl, yozumleri birlikte uretmeleri, birbirlerini gozluyor olmalan ve ele~tirilerini 
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uygun bi<;:imde yapmaian da onemli unsurlar olarak belilmi~tir. Bir ba~ka onemli konu ise, 

ekip uyelerinin kendi ki~iliklerinden, hayatlanndan ya da ailelerden kaynaklanabilecek 

sorunlan uygulamaya ta~lmamaya <;:ah~malarmm onemli oldugu yonundeki goru~tur. 

Orne gin, 15/12/2006 tarihinde egitmenlerle ger<;:ekle~tirilen toplantlda, koordinatOr onceki 

haftalarda uygulamaya yanslyan bazl ki~isel ve ailelerle ya~anan sorunlarm kar~lhkh 

anlaYl~la, empati kurularak ve motivasyonu du~fumeden <;:ozulebilecegini belirtmi~tir. 

Ancak, ekibin eneljisini ozel ve ki~isel sorunlan <;:ozmeye harcamamaya <;:ah~masl da 

vurgulaml~tlr. Bu toplantlda egitmenler sorun ya~adlklannda, egitim dam~maru ve/veya 

koordinatorle konu~malanmn kendilerini rahatlattlg1111, motivasyonlar1111 ytikselttigini 

belilimi~lerdir. Aynca, egitim dam~manl 22/12/2007 tarihindeki haftahk toplantIda bir 

onceki hafta koordinatOr tarafmdan ger<;:ekle~tirilmi~ toplantmm kendisini ve egitmenleri 

<;:ok rahatlattlgml ve sorunlar buytirneden ekip uyelerinin payla~lmda bulunmalanmn 

onemini anladlklarlll1 belirtmi~tir. 

2. Siirekli egitim ve danz~manlzk hizmetleri: O<;iDEP uygulamasmda surekli egitim 

ve danl~manhk hizmetinin onemli oldugu da ekip uyelerinin gorli~leri arasmdadu. 

Ozellikle koordinatOr tarafmdan sunulan daru~manhk hizmetinin uygulamamn en az 

sorunla gitmesinde onemli oldugu verilerde gozlenmi~tir. Orne gin, 2411112006 tarihindeki 

haftahk toplantlda kurum uygulamasl, egitim danl~ma1l1 bir onceki hafta danl~manhk 

toplantlSl yapamadlklan i<;:in kendi uygulamalannda bazl sorunlarm ortaya <;:Ilam~ 

oldugunu ve egitmenlerin bazl konularda kafalarmm kan~ml~ oldugunu soylediklerini 

belirtmi~tir. Dam~manhk toplantIlarmm surekli olarak ve aksatIlmadan yapllmasmm ne 

kadar onemli oldugunu ekip olarak anladlklarml bildilmi~tir. Aym toplantIda ev 

uygulamasl daru~mall1ysa koordinatOrun gozleme geldigi glinlerde <;:ocuklarda olumlu 

degi~imlerin oldugunu ve uygulamada Oliaya <;:Ilcan sorwl1ann hem en <;:oztilduglinu 

bildinni~tir. 24/1112006 tarihli gorlintli kaYltlannda da egitim dall1~manl ve egitmenlerin 

koordinatOre "Siz geldiginizde r;ocuklar tum becerileri ipur;suz yapzyor, ya~adzgzmzz 

sorunlar daha r;abuk r;6zuluyor" ~ek1indeki soylemleri yer almaktadu. Bu konuya diger bir 

ornekse, 15/12/2006 ve 02/0312007 tarihlerindeki haftahk toplantIlarda ev uygulamalannda 

danl~manhk hizmetlerinin iki haftada bire dli~futilmesi konusundaki gorli~melerdir. 

KoordinatOr, da111~manhgm iki haftada bire du~urtilmesi durwnunda egitmenlerin 

performanslarmm du~ebilecegini, herhangi bir yanh~ yaptIklarmda iki hafta 0 yanh~la 

devam edilecegini, egitmenlerin halen slirekli daru~manhk almaya gereksinimleri oldugunu 

belilimi~tir. Egitim danl~ma111 ve egitmenler de koordinatOrlin bu fila-ine katIlml~lardlr. 

DolaYlslyla, daru~manhgm haftada bir surdurtilmesine karar verilmi~tir. 
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3. KatzZzmczlar ilzerindeki etkiler: Ekip uyelerinin diger bir g6rti~ti de; O<;iDEP'in 

e;ocuklarda bazl degi~imler sagladlgl, bu degi~imlerin onlan memnun ettigi ve 

uygulamal11n keyifli oldugudur. Cemil'in 6gretilen becerilerde umduklanndan luzh 

ilerlemesinin; aynca, ogretilen beceriler dl~111da goz kontag111111 artmasl gibi ba~ka 

alaniarda da e;e~itli geli~melerin olmasllun egitmenleri, egitim dam~man1111 ve koordinat6rti 

e;ok sevindirdigi gortilmektedir (03111/2006, 2911212006, toplantl tutanagl 23/02/2007, 

16/02/2007 toplantl tutanaklan) Egitim dal11~man111111 gozlem notlannda ve egitmenierin 

yazdlklan gtinltiklerde de ozellikle e;ocuklann davram~ ve 6grenme sorunlanmn ya~andlgl 

haftalarda egitmenlerin ve egitim dal11~man111111 tedirgin ve kayglh olduguna yonelik 

notiara ragmen (orne gin 06110/2006, 13110/2006,1711112006), slkhkla "Keyifli bir giln, 

uygulamalar sorunsuzdu, bugilnkii r;aZz,;malardan r;ok keyif aldlln ve r;ok eglenerek 

r;aZz,;tzm, hafta ir;i ya,;anan sorunlara ragmen bugiln her ,;ey r;ok gilzeldi@" gibi ifadelerin 

yer aIdlgl gortilmu~ttir (orne gin, 22/01/2007, 22/09/2006, 23/02/2007 tarihli egitmen 

gunlUkleri ve egitim dal11~mal11 gozlem notlan). 

4. Oyun: Ekip tiyelerinden koordinat6r ve egitim dal11~manIan, programda oyunun 

onemli bir oge oldugu g6rti~tindedirler. 26/0112007 tarihindeki haftahk toplantlda 

koordinator ogretime daha fazia zaman aymnak amaclyia oyunlar111 ve hareketli 

etkinliklerin azaltllmas111111 e;oculdarl olumsuz etkiledigini ve motivasyonlanl11 

di.i~tirdtigtinu belirtmi~tir. Oyunla gee;en zaman111 kaYlp oimadlgim hatlrlatarak bu tur 

etkinliiderin program111 daha keyifli hale gelmesini sagIadlglm da vurguIaml~tll". Egitim 

danl~maniarl da aym g6rti~te olduklarlm bildinni~lerdir. 

5. Program ayrzrztzlarz ve r;dzilmler: Koordinat6r ve egitim danl~manlar111111 

O<;iDEP uygulamas111da ekip uyelerinin e;ok iyi g6zIem yaparak e;e~itli aynntllarl 

saptan1alar111111, sorunlann e;oztilmesinde 6nemli oidugu g6rti~undedirler. Ornegin, 

03/1112006 tarihindeki haftahk toplantlda kurum uygulamasl egitim dal11~manl e;ocugun 

e;atah sap111111 ucundan tuttugunda sallayarak e;atala taklldlg1111; ancak, e;ata1111 sap111111 

Olias111dan tutturduklannda sallayamadlg1111 ve boylece basit bir aynntlyla sorunu 

e;6zdtiklerini belirtmi~tir. Bir ba~lca 6rnekse, ev uygulamasl dam~mal11n111 belirttigi 

karl~tlrma a~amaIannda bazl basamakIar111 atlamm~ oImas111111 yarattlgl sorunlar111 

planlandlgl gibi tum basamaklar111 e;ah~llmasl kararlyla e;oztilmesidir (29112/2006 ve 

19/0112007 toplantl tutanaklarl). 

6. Keyif: Egitmenler hie; slklimadan e;ah~tlklarlm, e;ok keyif alarak, severek 

progrmlll uyguIadlkIanl11 da belirtmi~lerdir (20109/2006, gortintu kaYltlan). Egitmenlerin 
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glinlliklerinde "(:allijlrken e;ok keyif alm'ak e;alz~zyorum ve zamanzn naszl gee;tigini 

anlanuyorum. " gibi ifadeler gorlilmli~tlir (27110/2006, egitmen glinllikleri). 

7. Kariyer: KaYlt altma alllllm~ bir veri olmamasma ragmen egitmenler egitim 

dam~manma bu progI·amda uzun slire yah~mak istediklerini bildilmi~lerdir. Nitekim bir 

egitmen halen O<;iDEP egitmeni olarak yah~makta, bu alanda kariyerini slirdihmektedir. 

Ancak, bir egitmen esas alanl olan yocuk geli~iminde ve bir devlet kurumunda yah~maYl 

tercih etmi~tir. 

3.3.2. Aile Gorii§leri 

Ailelerse O<;iDEP'e ili~kin gorli~lerini yocuklannda daha once gozlemedikleri ve 

programa ba~ladlktan soma ortaya ylkan ye~itli degi~imleri vurgulayarak ifade etmi~lerdir. 

Aileler bu degi~imlerden ve geli~melerden dolaYl mutlu olduklanm belirtip, O<;iDEP'in 

kendi hayatlarllll kolayla~tlran, olumlu yonde etkileyen ve yocuklanm geli~tiren bir 

program oldugunu belirtmi~lerdir. 

Orne gin, 22/09/206, 0611012006, 01112/2006, 12/0112007 ve 23/02/2007 

tarihlerindeki dam~ma toplantIlarmda, mme ve/veya baba egitim dam~manma Cemil' in 

yevresine kar~l dikkatinin yok arttIgll1l, istelderini yok rahat ifade ettigini ve daha Imlay bir 

yocuk oldugunu bildinni~lerdir. TUm bunlann kendilerini yok mutlu ettigini, egitimden yok 

menmun olduklm·llll ve yah~malan yok begendiklerini soylemi~lerdir. 16/02/2007 

tarihindeyse mme ve evde yah~an yardlmcl Cemil'in oyun zmnanlarmda dans etmesini yok 

begendiklerini ifade etmi~lerdir. 09/03/2006 tarihindeyse, Cemil'in alkI~ yapmasl lizerine 

yardllncl, "Cemil hie; boyle ~eyler yapmazdz" diyerek aglaml~tIr. 

Cemil'in ailesi 22112/2006 ve 16/03/2007 tarihlerinde koordinatOr tarafmdm1 

geryekle~tirilen aile toplm1tIlarmda, Cemil' in ogretilen becerileri ogrendigini, ogrendigi 

becerileri farkh ki~ilerle ve ortamlarda da yaptIgml, ileti~im kurmaya yah~tlgll1l ve g6z 

kontagll1m arttlgml belirtmi~lerdir. Hatta 16/03/2006 tm·ihinde baba Cemil'in otistik 

davranl~lanl1ln azaldlgml ve adeta nonnal yocuk gibi gorlindliglinli bildinni~tir. Aile bu 

geli~melerden yok mutIu olduklarml ve bu kadar 11lzh degi~imlere ~a~lrdlklarll1l 

s6ylemi~tir. Aynca, Cemil'in bu programdan yok faydalandlg1l11 vurgulaml~lardlr. 

Sevda'nm annesi ve babasl da yah~malarl begendiklerini ve olumlu gittigini 

dli~lil1dliklerini soylemi~lerdir (29109/2006, toplantl tutanagl). Aynca, anne bu programa 

ba~landlktm1 soma Sevda'nm ba~ka becerileri de daha rahat ogrenmeye ba~ladlgml ifade 

etmi~tir. Ornegin, 6nceden tlim besinleri anne Sevda'mn agzma verirken ~imdi bazl 

besinleri tabagma koydugunda Sevda'mn eliyle tutup yemeye ba~ladlgml soylemi~tir. 
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Aynca, «evreyekar91 duyarhgmm arttlgml da soylemi9tir. Omegin, trende arkasmdaki 

«ocuktan «ubuk kraker ahp yedigini ve oyuncaklarla ilgilenmeye ba91adlgml belirterek, 

tum bu geli9melerin kendisini «ok mutlu ettigini bildirmi9tir (03/1112006, 01112/2006, 

09/0212007 tarihli toplantl tutanaklan)_ 

Bunlarm d19mda, Sevda'mn annesi 22/12/2006 ve 16/0312007 tarihlerindeki aile 

toplantllarmda, yukarlda beliIiilen alanlardaki geli9meleri bir kez daha vurgulam19tlr. 

Aynca, Sevda'mn kendisine ogretilen becerileri ogrendigini, ellerini daha rahat 

kullanabildigini ve bu geli9melerin kendisini mutlu ettigini belirtmi9tir. ArnIe Sevda i«in bu 

programm en uygun program oldugunu dU9tindugunu ve Sevda'nm da «ah9malardan keyif 

aldlglm vurgulam19tlr. Hatta cunImiesi ve pazar gunleri Sevda'mn bir anda bo9luga dU9UP 

slkIldlgml, bu progrmnm hafta sonu da surmesini istedigini ifade etmi9tir. 

Her ikimme de bu toplantllarda bu programa uzun Yillar, aym ekip ile devmn 

etmeyi «ok istediklerini vurgulam19lardlr. UygulammIm olumlu gitmesinde koordinatOrtin 

«ok buytik rolu oldugunu soylemi91erdir. Aynca, egitim dam9mmumn egitmenleri iyi takip 

etmesinin, egitmenlerin de sistemli «ah9malarmm «ok onemli oldugunu da beliIimi9lerdir. 

Programda «ok az sorun ya9andlgml da beliIierek bunun en onemli nedenlerinden biri 

olarak tUm ekibin «ocuklarla ve kendileriyle ileti9imlerinin «ok iyi olmasml belirtmi9lerdir. 

3.3.3. Genel Degerlendirme 

Veriler ekip uyelerinin ve ailelerin O<;iDEP'in «ocuklarm geli9imine onemli 

katkIlarda bulundugu; aynca, keyifli bir program oldugu yonunde goru9leri oldugunu 

gostenni9tir. Bunlann dl9mda, programda bazl unsurlara dikkat edihnesi gerektigi de 

goru9ler arasldadu_ Bu unsurlm-; (a) i~birlikli ve uyumlu ekip «ah9masl, (b) ekip uyelerinin 

iyi g6zlem yapmalarl, (c) aynntIlara onem verilmesi, (d) sfuekli egitim ve dan19mmIhk 

hizmetlerinin sunulmasl, (e) ailelerin gereksinimlerinin onemsemnesi, (f) sadece 6gretime 

degil, oyuna da gerekli onemin verilmesi, (g) egitmenlerin «ocukla ve aileyle olumlu ili9ki 

kurabilmeleridir. 

Alanyazmda ekip uyeleri ve ailelerin bu tfu programlara ili9kin goru9leriyle ilgili u« 

ara~tmnaya rastlmum9tlr. Symes ve digerlerinin (2006) «ah9masl, bu tur programlan 

uygulayan egitmenlerin programa ili~kin bazl unsurlarm (6rnegin, danl~manhk hizmetler) 

ve «ocuklara ili9kin bazl ozelliklerin (ornegin, problem davranl~larm vm-hgl) egitimi 

etkiledigini dU9undukierini gostermi9tir. Smith ve digerlerinin (2000) «ah9masmdaki 

aileler ise uygulammIm kendilerinde ve «ocuklarmda olumlu etki yarattlgml, «ocuklarmm 

gelecegine olumlu bakmaya ba9ladlklarml, daVra1l19 problemleriyle ba9 etmede kendilerine 
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giivenlerinin mitlgml ve uygulamadan memnun olduldanm bildirmi~lerdir. Bir ba~ka 

ara~tmnadaysa aileler, uygulmlan progrmmn <;:ocuklm'mm gereksinimlerini 

kar~llamasmdan ve <;:ocuklm'mda olumlu degi~imler yaratmasmdml dolaYl memnun 

olduklarml ve ba~lca ailelere de bu tiir egitimi onerdiklerini belirtmi~lerdir (Boyd ve 

Corley, 2001), Birinci m'a~tlrmmlm bulgulan, bu m'a~tlrmada oldugu gibi nitel veri toplmna 

ve analiz teknilderine dayahdlr. Digerlerindeyse gorii~me ve standart ol<;:me ara<;:lan 

kullanlhm~ ve toplanml veriler nicel yontemlerle analiz edilmi~tir. Ancak, her ii<;: 

ara~tllmada da bu ara~tIrmada oldugu gibi temel ara~tllma amaCl gorii~leri incelemek 

olmadlgmdan, aynntlh bulgu soz konusu degildir. DolaYlslyla da, bu ara~tlrmmlm 

bulgulannm alanyazmdaki bo~lugu doldunnada bir adlm olabilecegi dii~iini.ilmektedir. 



BOLUM4 

SONU<; VE ONERiLER 

Bu ara~tmna~ otistik <;:ocuklar iizerindeki etkililigi bilimsel olarak desteklenmi~ bir 

egitim tUrii olan yogun davram~sal egitime ili~kin bir Tiirk<;:e program olan Otistik 

<;ocuklar i<;:in Davram~sal Egitim Prograrmm (O<;IDEP) konu ahm~tlr. O<;IDEP, Klrcaali

Iftar (2006) tarafmdan, Lovaas'a (2003) dayah olarak geli~tirilerek, ev ve kurum 

uygularnasl ~eklinde uygulamnaya ba~lamm~tlr. Bu ara~tllmanm temel arnaCl, O<;IDEP ev 

uygularnasmm yiirlitiilmesi siirecinin incelenmesidir. Bu arna<;:la, uygularnah davram~ 

analizi, yo gun davranl~sal egitim konularmda hdemli bir uzman olan ve bu prograrm 

geli~tiren koordinatOr liderliginde bir ev egitim ekibi kurulmu~tur. Ev egitim ekibinde 

egitim dam~manl ve egitmenler bulunmu~tur. Koordinator programm tiim i~leyi~inden 

sorumlu olmu~tur. Aym zarnanda bu ara~tllmanm ara~tmnaclsl olan egitim dam~mam, 

egitmenlerin <;:ah~malarll11 yonlendirmi~tir. Katlhmcllara ogretim sunan egitmenlerden 

birisi <;ocuk Geli~imi on lisans, digeriyse Okul Oncesi Ogretmenligi lisans derecesine 

sahiptir. Ara~tmnanm katlhmcilanysa otizm spektrum bozuklugu tamh, ilkogretim <;:agmda 

bir hz, bir erkek <;:ocuk olmu~tur. Katlhmcilarm tamlaJ1na ili~lcin belirtileri aglrdu ve hz 

olan katlhmcl uygularna bittikten soma Rett Sendromu tamsl alml~tu. 

Nitel ve nicel veri top lama ve analiz tekniklerini i<;:eren bu vaka <;:ah~masmm 

bulgularl bu tiir programlann iilkemizde nasil yliriitii1ebilecegine ili~kin gorii~ 

geli~tirilmesine yol gosterici olmu~tur. Bulgular, O<;IDEP ev uygulamasmm planlarna 

a~amasmda belirlenen ve ozellikle de ailelerle ilgili olan bazi genel ilkelerde degi~iklikler 

yapilmasl gerektigini gostemli~tir. Aynca, planlarna a~amasmda belirlenen hedef 

becerilerde de <;:ocuklarm bireysel ozellikleri dogrultusunda degi~iklikler yapilmasma gerek 

goriilmii~tUr. Bunlann dl~mda, uygularna boyunca her iki <;:ocukta da <;:e~itli davranl~ 

sorunlarl ve ogretimsel sorunlar ya~anml~tlr. Bu sorunlarm bazllarl yHrutmeyi 

zorla~tmrken, ya~anan sorunlann onemli bir bOliimii ylirlitmeyi engelleyici bir nitelik 

ta~l1narnl~t1r. Ancak, kar~lla~llan tUm sorunlara yonelik gerekli onlemler ahnml~, <;:oziimler 
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getirilmi~ ve yurutmenin olabildigince sorunsuz surmeSI 19m c;:aba harcamm~tIr. EIde 

edilen bir diger onemli bulgu, OC;iDEP ekip uyelerinin OC;iDEP ev uygulfuJ1aSI slfasmda 

bilgi, beceri ve duygu durumlarmda; ozellikle de, yiirutme surecinin onemli bir unsuru olan 

karar alma ve alman kararlan uygun ~ekilde uygulama konularmda onemli geli~meler 

olmasidir. Belirtilen temel bulgulara ek olarak, OC;iDEP ev uygulamasl katllImcllan olan 

otistik c;:ocuklar ogretimi hedeflenen becerilerde ilerlemi~ler; aynca, ogretimi yapilmayan 

bazi alanlarda da geli~meler gostenni~lerdir. Son olarak da, ekip uyelerinin ve ailelerin, 

OC;iDEP'in c;:ocuklann geli~imine onemli katkIlarda bulunan keyifli bir program oldugu; 

ancak, uygulamada c;:ok c;:e~itli unsurlara dikkat edilmesi gerektigi yonunde goru~leri 

oldugu belirlenmi~tir. 

Turkiye'de ilk kez yfuutUlen OC;iDEP ev uygulamasmm yfuUtiilme sure cine ili~kin 

onemli, derinlemesine ve aynntill bilgiler toplamp analiz edilerek programm kapsamll 

olarak betimlemlli~ olmasl ara~tmnamn guc;:lU yamdlr. Aynca, ara~tIrma, yogun davram~sal 

egitimkonusundaki ara~tmnalarda slmrhhk olarak vurgulanan ~u durumlan da goz onune 

ahm~tIr: (a) uygulanla oncesinde, sirasmda ve somasmda nitel ve nicel verilerin toplamnasl 

amaClyla c;:oklu olc;:umler yaplhm~tlf, (b) bulgular yogun davram~sal uygulamaya 

c;:ocuklann nasil tepki verdiklerine yonelik bireysel farkhhklan yansItml~tl1', (c) uygulama 

suresine, program ve uygulamanm niteligine, c;:ah~llan becerilere ili~kin derinlemesine 

veriler toplamm~tIr, (d) verilerin egitsel kararlarda nasIl kullamlabilecegi gosterilmi~tir, (e) 

uygulamalarm aileler uzerindeki etkileri incelemni~tir, (f) ekip uyeleri ve ailelerin 

programa i1i~kin goru~leri incelenmi~tir. 

Ara~tIrmanm gec;:erlik ve guvenirligini arttlrmak ic;:inde c;:e~itli yollara 

ba~vurulmu~tur. Bunlarm belli ba~hlan ~oyle siralanabilir: (a) farklI nitel ve nicel veri 

toplama ve analiz teknikleri kullamhm~tlr, (b) uzun sureli ve derinlemesine veri 

toplamm~tl1', (c) farkh alan uzmanlan veri toplama ve analizi slirec;:lerine katlhm~tlr, (d) 

aynntIh betimlemeler yapIhm~tlf, (e) veri toplama a~amaSI ile e~ zamanlI olarak alanyazm 

taramaSI gerc;:ekle~tirilmi~tir, (g) verilerin kendi ic;:inde tutarhlIklarml dikkate almml~tlr, (h) 

yansltmah verilerle c;:alI~mamn sureci ~ekillendirilmi~tir. 

Ara~tIrmanm bazl slmrlIhklarl da soz konusudur. Ara~tIrmanm temel anlaCI 

olmayan katIlImcllardaki degi~imlere yonelik bulgular alanyazmla tutarlI olmakla birlikte, 

neden-sonuc;: ili~kisine yonelik bir kestirimde bulunmak ya da neden-sonuc;: ili~kisi kurmak 

bu ara~tmnayla mUl1Ilcun degildir. Aynca, uygulamacllarm prograrm nasil yiiruttuklerine 

ili~kin formal olarak uygulama guvenirligi verisi toplanmaml~tlr. Ancak, her hafta 
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gergekle~tirilen da11l~ma toplantllannda ve haftahk toplantIlarda; aynca, haftahk olarak 

izlenen gorlintli kaYItlannda uygulama glivenirligiyle ili~kili olarak alanyazmda 

vurgulanan ogelere dikkat edilmi~tir. 

ilerleyen b51limde ara~tIrmanm buiguiarl dogrultusunda iki ana ba~hk altmda 

oneriler sunulmu~tur: 

4.1. Uygulamaya Yonelik Oneriler 

l. O<;iDEP ev uyguiamasl bu ara~tIrmayla Tlirkiye'de ilk kez ylirlitlilmli~tlir. 

DolaYlslyla, . bu ara~tmnanm bulgulan somaki uygulamalarda bir kIlavuz olarak 

kullamlabilir. Aynca, O<;iDEP ev uygulamalannm ylirlitlilebilmesi i9in dikkat edilmesi 

gereken durumlar ve ylirlitme sIrasmda kar~lla~llan oiasl sorunlar ve 90zlimlerine yonelik 

bulgulardan ileriki uygulamalarda yararlanIlabilir. 

2. Bu ara~tl1'111anm bulgulan, bu tlir uygulamalann SOlunsuz ylirlitlilebilmesi i9in 

onemli bir etmen olan ekibin olu~turulmasl ve i~birlildi bir ekip 9ah~masmm sagla11l11aSI 

konulannda uygulamacIlara 1~lk tutabilir. Gzellikle, koordinatOrlin nitelikleri, rol ve 

sorumluluklan, sorunlara yalda~lm tarzl ve getirdigi 90zlimler bu tlir uygulamalarm 

ylirlitiilmesinde 01duk9a onemlidir. Bu uygulamadalci koordinatOrlin ozellikle uygulamah 

davranl~ analizi konusundaki kuramsal bilgi birikimi ve mesleki deneyimi, diger ekip 

liyelerinin geli~imlerinde onemli bir etmen olmu~tm. Aynca, koordinatOrlin ekip liyelerini 

bagImsIz kararlar alma ve yaratIcI 90zlimler bulma konularmda te~vik etmesi ve sorunlarm 

90zlimlinde uzla~macl bir tutum sergilemesi de uygulamanm ylirlitlilmesinde, ekibin bilgi 

ve becerilerinin artmasmda rol oynaml~tlr. 

3. ileride ylirlitiilecek benzer uygulamalarda egitim dam~ma11l ve egitmenlerle ilgili 

dikkat edilmesi gereken etmenler konusunda da bu ara~tmna111n buiguiarl yol gosterebilir. 

Egitim danl~manlan11ln belirli bir dlizeyde uygulamah davranl~ analizi kuramsal bilgisine 

ve belirli bir uygulama deneyimine sallip oimasl programm daha az sorwlla 

ylirlitlilebilmesini saglayabilir. Gte yandan, uygulama oncesinde ve sliresince egitmellierin 

YOg1111 olarak egitim ve danl~manhk hizmeti aimaiarl gerekmektedir. 

4. Bu ara~tmnanm bulgulan bu tilr uygulamalarda ailelere verilecek rollere ili~kin 

fikir verebilir. Bu uygulamada aileler uygulamanm ilk haftasmda gozlemci olarak yer 

alml~lardlr. Aynca, ailelere uygulama oncesinde ve her danl~ma toplantIsmdan soma 

slirece ili~kin bilgiler sunulmu~tur. Ancak, uygulama oncesinde ailelere programa ili~kin 

daha aynntIh ve a9IklaYICI bilgilerin sunulmasl gerektigi dli~liniilmektedir. Nitekim, bu 

ara~tmnadaki koordinatOr, egitim danl~manl ve yeni bir egitim da111~ma111 tarafmdan 
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ba~lat1lan yeni OCiDEP ev uygulamalannda ailelere programa ili~kin daha aynntlh biigiler 

verilmi~tir. 

5.Dlkemizde OCiDEP ve benzeri yogun davrmll~sal uygulamalar 

yayg1111a~tmlmahdlr. Ozellikle erken ya~lardaki <;ocuklarl11 bu tfu progrmnlardart 

yararlartabilmelerine yonelik giri~imler artmahdlr. Bu ama<;la oncelikle resmi ve ozel 

kurumlar tarafl11dart bu ttir egitimlerin verilmesi i<;in gerekli dtizenlemeler yapllmah ve 

programl ytirtitecek yeterlikte ekip tiyeleri yeti~tirilmelidir. 

6. Dniversitelerin ilgili bOltimlerinin otistik <;o(mklara yonelik OCiDEP ve benzeri 

yogun davram~sal uygulamalara lisarts ve lisartstistti derslerinde yer vermeleri onerilebilir. 

Oncelikle ozel egitim bolihnleri olmak tizere, psikoloji, psikolojik dartl~mmlhk, okul 

oncesi ogretmenligi boltimleri yogun davrmll~sal egitime ili~kin dersler a<;llmasl i<;in en 

uygun bOltimler olabilir. Aynca, meslek liseleri ve meslek ytiksek okullarmda ozel egitim 

alartma yonelik a<;llan derslerde bu ttir progrmn tanltllabilir. Klsa stirede <;ok saYlda 

OCiDEP egitmeni yeti~timlek i<;in sertifika programlarl11dan da yararlamlabilir. 

7. Otizm spektrum bozuklugu olan <;ocuklara bu ttir programlar uygulandlgmda 

ileriki Ylllarda ozel egitim destegine olart gereksinimleri azalabilmektedir. DolaYlslyla, her 

ne kadm' pahah bir yontem gibi gortinse de, <;ocugun ttim ya~aml dti~tini.ildtigtinde maliyet 

a<;lsmdml uygun bir yontemdir (Chasson, Harris ve Neely, 2007; Motiwala, Gupta, Honba, 

Ungar ve Coyte, 2006). Bu baglamda, bu ttir egitimlerin ytiksek maliyetinin km'~llarllllasl 

konusunda ailelere devlet desteginin saglarllllasma yonelik giri~imler ba~latllabilir. 

4.2. ileri Ara~tlrmalara Yonelik Oneriler 

1. Bu ara~t1l1na, otizm spektrum bozuldugu olml iki katIlllnclyla evlerde 

ger<;ekle~tirilmi~tir. DolaYlSlyla, ara~t1l1na bulgularmm genellenebilirligini artt1l1nak 

amaclyla, benzer m'a~tmnalar, farkh ortamlarda, farkh ozellikleri olan katlhmcllarla ve 

farkh ara~tlrmacllarla yinelenebilir. 

2. Bu ara~t1l1nada temel amac; olmasa da, OCiDEP'in aileler ve ekip tiyeleri 

tizerindeki etkilerine; aynca, ailel~r ve ekip tiyelerinin OCiDEP hakkmdaki g6rti~lerine 

ili~kin veriler toplamp analiz edilmi~tir. Bu konulann temel amac; oldugu; dolaYlslyla, bu 

konularda derinlemesine verilerin toplamp, analiz edildigi ara~t1l1nalar yapllabilir. 

3. Uygulama gtivenirliginin sistematik olarak degerlendirildigi benzer ara~tmnalar 

gerc;ekle~tirilebilir . 

4. OCiDEP kurum uygulamalm'ma yonelik benzer ara~tmnalar gerc;ekle~tirilebilir. 
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5. Deneysel ara9tmna yontemleri kullamlarak bu tlir uygulamalarm etkililik ve 

verimliligine yonelik tilkemiz ko9ullarmda ara9tlrmalar yaprlabilir. 
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WEAP GOZLEM NOTLARI 

WEAP gozlemlerine ili~kin onemli gorlilen ve iizerinde tart1~llmasl planlanan 

unsurlar ~ayledir: 

1. Ekip toplantllarmm olumlu bir atmosfer i<;inde ge<;mesmm saglanmasl. 

Ele~tirilerin olumlu yapIlmasl, herkesin birbirine destek vermesi ve kimsenin 

birbirine iistlinliik saglama <;abasmda olmanlaSl. 

2. KoordinatOr ve danl~manlarm <;ocuklar ile pratik yapmasl ve soma egitmenlere 

uygulamalar, ileti~im, dogalhk konularmda model olmasl 

3. Katlhmcllann <;e~itli alanlardaki performanslanl11 belirlemek i<;in standmi bir 

testin bulunmasl 

4. <;ocukla ili~ki kurma konusunun gorii~lilmesi 

5. Aile, ekip toplantIlarl i<;in dokiimanlarm hazHlanmasl 

6. <;ocugu masaya <;agmnak i<;in <;ocugun en uygun oldugu mun beklenmesi, 

aynca yanergeler verilirken asIa <;ocugun isminin saylenmemesi ve bir kez 

yanerge verilmesi konulan iizerine vurgunun yapllmasl. 

7. Biiyiik kukla, tekerlekli-hafif plastik, dolap, renkli flStI1C ~eklinde kapiik, top 

havuzu, fennuarh po~et, kutular, renkli toplm-, bozyaplm- almmasl; ev ve Enstitii 

i<;in materyal setlerinin hazulanmasl 

8. ToplantIlarda ve <;oculdann dosyalarmda renkli kaglt kulla1111masl 

9. Aileler ile ogretim ve toplantIlara katIhm i<;in konu~ulmas1. HazH olduklarmda 

onlarm da agretim uygulamalarma almacagmm saylenmesi 

10. "Come here" i<;in "gel otur"; "go play" i<;in "hadi oyna, git oyna, oyun zamanl" 

"e~leme" i<;in "e~le" ve "bozyap" i<;in "tak-<;lkar" yanergelerinin tartl~llarak, en 

uygun olal11l11n se<;ilmesi 

11. ilk <;ah~malarda yiyecek ve sosyal peki~tire<;lerin kullammmm garii~lilmesi 

12. <;ocuk "oyun zamam" ve "buraya gel" yonergesinden soma gitmezse fiziksel 

ipucu ile yaptmlmasl 

13. <;ah~malm·da <;ocugun masaya dogru degil masanm <;ocuga doW-u ittirilmesi 

14. Uygulama giivenirligi ve gazlemciler araSI giivenirlik i<;in formlarm 

hazlrlanmasl 
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15. Dersler yapllamadlgl zaman telafi yapIlmasl, egitmenlerin 3 ayhk oryantasyon 

donemi iyerisinde aynlmaya karar verirlerse bir ay once haber vermeleri 

konusunun goru~iilmesi 

16. Ailelerin aym konulan ekstra yah~malan durumunda sosyal peki~tirey 

kullanmalarlmn, kIsa sUre yah~malarmm belirtilmesi. 

17. Ailelerden video yekimleri, yocuklarm programlarl ile ilgili sunu yapma, 

yah~mayla ilgili yaym yapma, videolan derslerde ve sunularda kullmIDlak iyin 

izin almmasl. Aynca ailelere yocuklanm tek ba~larma egitimci ile bir yere 

gondenneme konusunun konu~ulmasl 

OYUN GRUPLARI 

1. 1.5 saat, haftada 1 gun 

2. Masa ba~l iki etkinlik. Beslenme, oyun hamuru, boyama gibi ortak yapllacal( 

etkinliklerin geryekle~tirilmesi. 

3. Top havuzu, flStIk-kopUk, kaydlrak, top, hayvanlar, bebek ile oynmlla, evcilik, 

minderde zlplmna gibi etkinlikler. 

EV/MERKEZ PROGRAMI 

15 dakika hazuhk 

45 daldka 0 gretim 

15 dakika ara 

45 dakika ogretim 

15 dakika ara 

30 daldka ogretim 

15 dakika toparlanma (veri toplama vb.) 

GiZLiLiK 

1. Ailelerin ozel hayatl ile ilgili konu~ulmmnasl, ailelerden ailelere bilgi 

ta~mmamasl, yocuk hakkmda diger ail eye bilgi verilmemesi, 

2. Ailelerinde birbirleri ile egitmenler, dml1~manlar hakkmda konu~mamasl 

PROFESYONELLiK 

1. iki tane 15 dakikahk m'amn birinde yay-kahve iyilebilmesi. Sigara iyilecekse, 

ailenin izni olursa dl~arlda ya da balkonda iyilebilir. 
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2. Yemekleri ailelerin hazlrlamasl konusunun aileler ile gorti~iilmesi 

3. Yemek ve dersler dl~mda evde-vakit ge<;irilmemesi 



Ek2 

O<;iDEP Ev Uygulamasma iIi~kin Dokiiman ve <;izelgeler 



O<;iDEP: 

OTisTiK <;OCUKLAR i<;iN DA VRANI~SAL EGiTiM PROGRAMI 

2006-20070gretim YIII Ev Uygulamasl 

Koordinator: Prof. Dr. Goni.il Kucaali-iftar 

DaDl~man: Y e~im Gtiley AsIan 

Egitmenler: Sezen Gundogan ve Zeynep Karatay 

Anadolu Universitesi, Engelliler Ara~tIrma Enstitiisii, Eski~ehir 

O<;iDEP'iN 6ZELLiKLERi 
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OC;iDEP'in genel amaCl, yocugu, yaratllan olumlu ogretim ortammda, eglendirerek 

egitmektir. OC;iDEP, aguhkh olarak bire-bir ogretimle yuri-itiHur. Geregince 

uygulandlg1l1da OC;iDEP benzeri programlar1l1 otistik yocuklar1l1 geli~iminde yok etkili 

olduglUla ili~kin bilimsel ara~tllma bulgulan vardlr (orne gin, Sallows ve Graupner, 2005). 

OC;iDEP, bu ozelliklerde bir ogretim programlmn TLirkiye'deki ilk ornegini 

o lu~tunnaktadlr. 

O<;iDEP EKiBi 

Koordinator, program1l1 rum i~leyi~inden sorumludur. Her hafta danl~manlarla toplantl 

yapar ve oyun grubuna katlhr; ayda' bir ev ziyareti yapar; Uy ayda bir ailelerle toplantl 

yapar. 

DaDl~man, egitmenlerin yah~malar1l11 yonlendirir. Her hafta ev ziyareti ve koordinatarle 

toplantl yapar; ayda bir oyun grubuna katlhr. 

Egitmenler, yocukla evde her gun donu~timlu olarak yah~lrlar ve her hafta Enstitude 

yliriitlilen oyun grubuna katlhrlar. 
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EGiTMENLERLE iLGiLi GENEL iLKELER 

1. Egitmenlerle yapllan sozle~me ii<; ayhk deneme donemi i<;in ge<;erlidir. 

Egitmenler programdan aynlmadan en ge<; bir ay once koordinatOrii haberdar 

ederler. 

2. Egitmenler, <;ah~maya gelemeyecekleri zaman, miirnkiin olan ilk flrsatta aileyi 

ve koordinatOru haberdar ederler. Yapllamayan <;ah~malar ilk fIrsatta telafi 

edilir. Telafi programl aileye ve koordinatOre bildirilir. 

3. Egitmenler ula~lmlanm kendileri saglarlar. 

4. Egitmenler, sabah ve ogleden sonraki aralardan birinde <;ay-kahve i<;ebilirler ya 

da yanlarmda getirdikleri biskuvi vb. yiyecekleri yiyebilirler. Yine bu aralardan 

birinde, ailenin de izniyle, ev dl~mda ya da balkonda sigm·a i<;ebilirler. 

5. Egitmenler, ogle yemelderini sabah <;ah~ma yaptIldarl evde yerler. Ailenin 

km·arma gore, ogle yemeginde kendilerinin yanlarmda getirdikleri yiyecekleri 

ya da ailenin hazlrladlgl yiyecekleri yiyebilirler. 

6. Egitmenler <;ah~ma ve yemek zamanlarl dl~mda evde zaman ge<;irmezler. 

7. Egitmenler, ailelerin ozel hayatl ile ilgili hi<; kimseyle konu~mazlar, aileden 

aileye bilgi ta~llnazlar, bir ogrenci hakkmda diger ailelere bilgi vermezler. 

8. Egitmenler, <;oculdm·la, yanlarmda aile uyelerinden en az bir ki~i olmakslzm ev 

dl~ma <;lkmazlar. 

AiLELERLEiLGiLiGENELiLKELER 

1. Aile; her tiirlu gorii~, oneri ve sorununu, dogrudan koordinatOre iletir. 

2. Aile, egitmenlerden, O<;iDEP <;ah~malm·l dl~mda ba~ka bir yiikumliiltik 

beklemez. 

3. Aile, Uy ayhk deneme donemi sonunda ya da ilerleyen zamanlarda bir 

egitmenin i~ine son verebilir. Yeni egitmen bulmak, ailenin ve koordinatOriin 

ortak sonllnlulugudur. 

4. Aile; hastahk, yolculuk vb. nedenlerle eve egitmen ve/veya danl~man kabul 

edemeyecek oldugunda, egitmenleri ve koordinatoru haberdar eder. Aile 

tm·afmdml iptal edilen <;ah~malarm telafisi yapllmaz. 

5. Aile, egitmenlerin maa~larml, her aym son i~ giinu oder. 

6. Evde kullamlacak tUm ara<;-gere<;leri aile saglar. 
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7. Dam~mamn ula~lmml aile kar~llar. 

8. Aile, OC;iDEP ekibi hazir oldugunda, ogretime ya da toplalltllara gozlemci 

ve/veya uyguiamaci olarak almabilir. 

9. OC;iDEP ekibi, aileden, yocugun videolanm yekmek ve bu videolan derslerde, 

sunularda vb. kullanmak iyin izin ahr. 

PROGRAMLA iLGiLi GENEL iLKELER 

1. Egitmenlerin evde yiirUtecegi ogretim 9ah~malan; Pazartesi, Sah ve Per~embe 

gunleri tam gun, C;ar~amba gunleri sabah, Cuma gtinleri ogleden sonra 

gergekle~tirilir . 

2. Y arnu gtinliik ev yah~maSI toplam 3 saat 15 dakikahk sureyle yiiruttilfu ve ~u 

boltimlerden olu~ur: 

vb.) 

15 dakika hazuhk (onceki egitimleri gozden geyirme, planlama yapma 

45 dakika ogretim 

15 dakika ara 

45 dakika 0 gretim 

15 dakika ara 

45 dakika 0 gretim 

15 dakika toparlanma (kaYlt yapma, sonraki egitimleri planlama vb.) 

3. Ogretim, masa ba~mda yiiruttilen yapilandmhm~ ogretim oturumlanndan ve 

serbest oyunlardan olu~ur. 

4. Bir egitmen, bir ogrenciyle, bir hafta sabahlarl, bir hafta ogleden sonralarl 

9ah~u. 

5. C;m'~amba ogleden sonra ttim ogrenciler 14:00-15:30 arasmda Enstitude oyun 

grubuna katlhrlar. Oyun grubu, ttim egitmenlerin ve koordinatorun katIhmIyla 

yiiruttilur. Oyun grubuna, ayda bir, dam~man da katIhr. 

6. Ogrencilerin oyun grubu iyin Enstituye gidi~-geli~lerini aileler saglarlar. 

7. Cuma sabahiarl danl~man ve egitmenler, her yocugun kendi evinde bir buyuk 

saat sureyle topianirlar. Omegin, iki egitmen ve dam~man once birinci yocugun 

evine, daha sonra ikinci yocugun evine giderler. Bu toplantllara, ayda bir, 

koordinatOr de katIhr. 
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8. Cuma ogleden soma dal11~manlar ile koordinatOr bir buyuk saatlik haftahk 

toplantl yaparlar. 

9. Uy ayda bir koordinator ailelerle gene1 degerlendirme toplantlsl yapar. Aile 

toplant1larl Car~amba gunleri ogleden soma yapI1u. Toplantl tarihi ve saati bir 

hafta oncesinde aileye bildirilir. 

10 .. OCiDEP ev uygulamasl, 18 Eyliil 2006 Pazartesi giinu ba~lar. 

11. OCiDEP ekibi, Milli Egitim Bakanhgl tarafmdan ilan edilen resml tatil 

giinlerinde yah~maz. 

Birinci Ogrencinin C;;:izelgesi 

Pazartesi Sail <;ar~amba Per~embe Cuma 

9:00-12:15 9:00-12:15 9:00-12:15 9:00-12:15 9:00-10:30 

ADO ADO ADO ADO Danl~ma Top. 

14:00-17:15 14:00-17:15 14:00-15:30 14:00-17:15 14:00-17: 15 

ADO ADO Oyun Grubu ADO ADO 

ikinci Ogrencinin C;;:izelgesi 

Pazartesi Sail <;ar~amba Per~embe Cuma 

9:00-12:15 9:00-12:15 9:00-12:15 9:00-12:15 11:00-12:30 

ADO ADO ADO ADO Danl~ma Top. 

14:00-17:15 14:00-17:15 14:00-15:30 14:00-17:15 14:00-17: 15 

ADO ADO Oyun Grubu ADO ADO 
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Egitmen C;izelgesi 

Pazartesi Sail c;ar~amba Per~embe Cuma 

9:00-12:15 9:00-12:15 9:00-12:15 9:00-12:15 9:00-10:30 

ADO ADO ADO ADO Sirinci Ogr.'nin 

Danl~ma Top. 

11:00-12:30 

ikinci Ogr.'nin 

Danl~ma Top. 

14:00-17:15 14:00-17:15 14:00-15:30 14:00-17:15 14:00-17: 15 

ADO ADO Oyun Grubu ADO ADO 

Dam~man C;izelgesi 

Pazartesi Sail c;ar~amba Per~embe Cuma 

9:00-10:30 

Sirinci Ogr.'nin 

Danl~ma Top. 

11 :00-12:30 

ikinci Ogr.'nin 

Danl~ma Top. 

14:00-15:30 14:00-15:30 

Oyun Grubu Haftallk Toplantl 

(Ayda Sir) 
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Koordinator ~izelgesi 

Pazartesi Sail C;ar~amba Per~embe Cuma 

9:00-10:30 

Sirinci Ogr.'nin 

Danl~ma Top. 

(Ayda Sir) 

11:00-12:30 

ikinci Ogr.'nin 

Danl~ma Top. 

(Ayda Sir) 

14:00-15:30 14:00-15:30 

Oyun Grubu Haftallk Toplantl 



Ek3 

<;ah~tay Notlan 
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OTISTIK ~OCUKLAR t~tN DAVRANI~SAL 

EGtTIM PROGRAMI 

TARIH: 18/09/2006 

SAAT: 9.00-12.15/14.00-17.15 

KATILIMCILAR 

DQnl~mQn ve Egitmenler 

TANIM, AMAC VE TEMEL KAVRAMLAR 
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Tanlm: GetDEP; Lovaas (2003) temelinde geli~tirilen, otistik ~ocuklarci 

yogun, kesintisiz, birebir davranl~sal erken egitim sunmaYI ama~layan bir 

egitim programldlr. 

Ama~: eocugu, yaratrlan ogretim ortamrnda, eglendirerek egitmektir. 

Ogretim: Ogretim,· masa ba~rnda yanlr~slz ogretim formatlile 

yGrGtUlen ayrlk denemeler ile birebir ogretim oturumlarl ve serbest 

oyunlardan olu~ur. 

Yanlr~slz Ogretim:. Ogrenmenin ogretim slrasrnda yaprlan hatalardan 

degil, ogretim slrasrndaki olumlu yamt ve alr~tlrmalardan kaynaklandlgl 

varsaYlmlna dayanan yakla~lmdlr. Tepki ipu~larrnrn sunuldugu ve uyaran 

uyarlamalarrnrn ger~ekle~tirildigi ogretim yontemleri soz konusudur. 

Ayrlk Denemeli Ogretim: Davram~ oncesi uyaran, davranl~ ve davranl~ 

sonrasl uyaranlardan olu~an denemelerin art arda gelmesi ile ger~ekle~tirilen 

uygulamalardlr. 

Yanlr~slz Ogretim Formatl ile YGrGtGlen Ayrlk Denemeli Ogretim: 

Davranl~ oncesi uyarana ipucu eklenmesi ve ipucunun silikle~tirilmesi 

unsurlarrnrn eklenmesi ~eklinde ger~ekle~tirilen uygulamalardlr. 

[Davranl~ Oncesi Uyaran] + ipucu - Davranl~ - Davranl~ Sonrasl 

Uyaran 

DAVRANI$ ONCESi UYARAN: Her bir denemeye davranl~a neden 

olmasl beklenen aylrt edici uyaran sunularak ba~lanlr. Aylrt edici uyaran hedef 

davranl~rn olu~maslna zemin hazlrlama ozelligi gosteren uyarandlr ve beceri 

yonergesi olarak sunulur. Beceri yonergesi; bireye yanlt vermesi ya da tepkide 

bulunmasl gerektigini anlmsatmak Uzere kullanrlan a~lklama, yonerge ya da 

sorulardlr. 
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Ornekler: "Buraya gel", "Oyun zaman!", "Boyle yap" 

~Dj:KKAT: 09iDEP UYGULAMALARINDA; beceri yonergesi bir kez 

verilmelidir, yonerge verilirken ~ocugun adl kullanllmamalldlr, her zaman 

aym yonerge net bir ~ekilde verilmelidir. 

ipucu: Bireye tepkide bulunmasml anlmsatan ve ortamda sUrekli olarak 

bulunmayan yardlmlardlr. Fiziksel, model, sozel, gorsel, jestsel ipucu tUrlerinin 

biri ya da bir ka~1 birlikte kullandabilir. 

OCiDEP offretim programmda oIasl ipu~larl: 

Taklit becerilerinde fiziksel ve jestsel 

E~leme becerilerinde fiziksel ve jestsel 

Ailci dil becerilerinde jestsel ve model 

Oyun becerilerinde fiziksel ve jestsel 

ipUCLARININ siLiKLE~TiRiLMESi: Uzerinde ~all~dan beceriye 

ili~kin 3-4 deneme (0 saniye bekleme sUreli denemeler) ger~ekle~tirdikten 

sonra ipucu silikle~tirmeye ba~lanabilir. Ardmdan, yeni ipucu dUzeyleri ile 

ger~ekle~tirilen her 3-4 denemeden sonra, ipucu tekrar hafif~e 

silikle~tirilebilir. 

Silikle~tirmede a~agldaki ornekte yer alan a~ama izlenebilir: 

1. Ogrencinin elinin Uzerinden slklca tutarak kUpU aldlrtlp attlrtmak (tam 

fiziksel ipu~lu deneme) 

2. Ogrencinin elinin Uzerinden daha hafif~e tutarak kUpU aldlrtlp attlrtmak 

(klsmi fiziksel ipu~lu deneme) 

3. Ogrencinin bileginden/kolundan tutarak kUpU aldlrtlp attlrtmak (klsmi 

fiziksel ipu~lu deneme) 
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4. Ki..ipi..i parmakla i~aret etmek (yogun jestsel ipw;:lu deneme) 

5. Ki..ipi..i gozlerle i~aret etmek (hafif jestsel ipu<;lu deneme) 

6. Hafif<;e uzakla~tJrllml~ olan masada duran ki..ipi..i gozlerle i~aret etmek 

(<;ok hafif jestsel ipu<;lu deneme) 

7. Yonergeyi verdikten sonra beklemek (ipu<;suz deneme) 

DtKKAT/!/ 

• Ogrencinin duraksadlgl ya da yanll~ bir tepkide bulunmaya ba~ladlgl 

anlarl hemen fark edip devreye girerek, ornegin, tam fiziksel ipucu 

sunarak, ki..ipi..in kovaya atdmasl saglanmalldlr. 

• Ipu<;larl, ogrenciye uygun bir a~amayla, <;ok yava~ ya da <;ok hlzll 

olmakslzm, silikle~tirilmelidir. 

• Devinsel beceriler i..izerinde <;all~lrken fiziksel ya da jestsel ipu<;larl, 

gerektik<;e de model ipu<;larl kullanllmalldlr. 

• Sozel ipu<;larma hi<;bir zaman yer verilmemelidir <;i..inki..i sozel ipu<;larml 

silikle~tirmek, diger ipu<;larma klyasla <;ok daha zordur. 

DAVRANI~: Ogrencinin aylrt edici uyarana verdigi tepkilerdir. Bu 

tepkiler; dogru tepki, yanll~ tepki ya da tepkide bulunmamadlr. 

DAVRANI~ SONRASI UYARAN: Ogrencinin tepkisine bagll olarak 

sunulan tepkidir. 

OCIDEP uygulamalarmda; ogrencinin dogru tepkisine yiyecek ve sosyal 

peki~tire<;ler verilmektedir. Ipu<;larml silikle~tirme a~amalarmda, eger yanll~ 

tepki gelirse, "haylr" ya da "tekrar dene" yonergesi verilip deneme tekrar 

ba~latllmaktadlr . 



PEKi~TiRE9 KULLANIMI 

*Peki~tire~lerin diger zamanlarda kullanrlmadlgmdan emin olun. 
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*Blkkmlrk yaratmamak i~in farkll peki~tire~leri donLi~LimlLi olarak 

kullanm. 

*Sosyal peki~tire~leri sunarken co~kulu ve dogal olun. 

*Denemeler ilerledlk~e peki~tire~leri silikle~tirin ve ayrlmlr 

peki~tirmeye yer verin. 

AYRIMLI PEKI~TiRME: Hedef uyaranm ortamda bulundugu 

durumlarda hedef davranr~m peki~tirilmesi; hedef uyaranm ortamda 

bulunmadlgl durumlarda sergilenen hedef davranr~m peki~tirilmemesidir. Bir 

ba~ka deyi~le, bireye hangi davranl~ oncesi uyarana ne ~ekilde tepkide 

bulunacagmm ogretilmesidir. 

*Silikle~tirmeyi, her dogru tepkiyi degil de birka~ dogru tepkiden birini 

peki~tirerek; ayrlmll peki~tirmeyi de, ipu~suz dogru tepkileri daha fazla/daha 

co~kulu peki~tirerek yapm. 

DEGERLENDIRME VE SONRAKI OGRETiMiN PLANLANMASI 

1. 61~Lit: 51 5 ipu~suz dogru tepki 

2. GLinlLik 

3. Sonraki ogretim hedeflerinin danr~man tarafmdan verilmesi 

4. Ayrlk Deneme Kaylt Formu 
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,OCUKLA iLi~Ki KURMA 

*Her ogretim oturumundan once Ismma ve olumlu ili~ki kurma ama~h 

etkinlikler ger~ekle~tirin. 

* Aralarda ~ocukla oyun oynaym, onun ho~una giden etkinliklere yer verin. 

*Masaya ~aglrmak i~in ~ocugun uygun oldugu bir ani yakalaym. Ayrlca, 

masaya ~aglrlrken masanm bo~ olmasml saglayarak, yalnlzca peki~tireci 

gormesini saglayln.' 

*Masaya oturunca eger ~ocugu masaya yakla~tlrmak gerekirse, ~ocugu 

masaya dogru degil, masaYI ~ocuga yakla~tlrm. 



DAVRANIS DEGiSTiRME 

1. 1. GORMEZDEN GELME 
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Tamm: Problem davranl~ olu~tugunda davranl~a hi<;bir ~ekilde tepkide 

bulunmamak. Dikkat <;ekme ama<;h ger<;ekle~en davranl~larda, ozelliklede ofke 

nobetlerinde etkilidir. 

niKKAT !!! 

*Sesiniz, vucut diliniz, yuz ifadeniz degi~mesin. "Haylr" kelimesini 

kullanmaym. Cocuga bakmaym. 

*Problem davranl~ once artacak, sonra azalacaktlr. 

*t<;sel haz veren (kendini uyarici davranl~lar vb.) uzerinde etkili 

olmayabilir. Boyle durumlarda ayrlmh peki~tirme kullanllmahdlr. 

2. 2. AYRIMLI PEKiSTiRME 

TANIM: Problem davranl~1 gormezden gelirken, <;ocugu uygun bir 

davranl~a yonlendirmektir. 

ORNEKLER: 

1. Annesi telefonda konu~urken <;ocugun <;Igllk atarak annesini 

<;eki~tirmesi 

Gormezden gelme & Ayrlmh peki~tirme 

NEDEN? 

2. Cocugun nesneleri flrlatmaktan ho~lanmasl 

Gormezden gelme & Ayrlmll peki~tirme 

NEDEN? 

3. Parmak emme davranl~1 

Gormezden gelme & Ayrlmll peki~tirme 

NEDEN? 

4. Cocugun masaya gelmesi istendiginde, <;Ighk atmasl 

Gormezden gel me & Ayrlmh peki~tirme 

NEDEN? 



BECERI OGRETIMI 

1. ~Her ogretim oturumunun ba~mda ~ocukla ili~ki kurma ama~11 

etkinlikler yapm. 
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2. tlk haftalar 3-5, daha sonraki haftalar 10 deneme sonrasmda "oyun 

zamanl" yonergesi ile denemelere birka~ dakika kadar ara 

verilmelidir. Her deneme arasmda yiyecek ve sosyal peki~tire~ 

verilmelidir. Bu sure 10 saniye kadar olabilir. Ancak ilk a~amalarda 

buraya gel oyunundan sonra peki~tirmeler daha uzun tutulabilir. 

3. 15 dakikallk aralarda ~ocuk ile oyunlar oynanabilir, genelleme 

~all~dabilir. 

4. Masaya ~aglrmak i~in ~ocugun uygun oldugu bir ani yakalaym. Yiyecek 

peki~tirecini tukettiginden emin olun. Ayrlca masaya ~aglrlrken 

masamn bo~ olmasml saglayarak, peki~tireci gormesini saglaym. 

1. TEMEL TAKLtT BECERtLERt 
*Ba~kalarmm davram~larlnl taklit etme 

"Boyle yap" yonergesi + fiziksel ipucu + peki~tire~ 

2.TEMEL E~LEME BECERtLERt 

*Nesnelerin adml soyleme ya da nesneleri isteme becerisini ogretmeden 

once nesneleri e~leme ve slmflama becerisi ogretilmelidir. 

"E~le" yonergesi + fiziksel ipucu + peki~tire~ 

3. TEMEL ALICI DtL BECERtLERt 

*Sozel yonergeye uygun tepkide bulunma 

Sozel uyarana gore degi~en yonerge C'kovaya kup at" vb.) + fiziksel ipucu 

+ peki~tire~ 

4.TEMEL OYUN BECERtLERt 

A~amalara gore degi~en yonergeler (ornegin, ilk a~amada yonerge: pazd 

tak/~Ikar) + fiziksel ipucu + peki~tire~ 



Ek4 

O<;iDEP-iz: 

Otistik <;ocuklar i~in Davram~sal Egitim Programl 

izleme AraCI 
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SaYIn meslekta§lm: 

Ekte yer alan olc;;me aracl, tipik geli§im gosteren okuloncesi ogrencilerin buyuk 

c;;ogunlugunun sahip olmalan beklenen becerileri degerlendirmek amaClyla 

geli§tirilmi§tir. 

Bu olc;;me araclnda yer alan her bir maddeyi inceleyerek, varsa, goru§ ve onerilerinizi, 

ilgili maddenin uzerinde gostermenizi; uygun buldugunuz maddeleri ise, madden in 

yanlna 'uygundur' ibaresi yazarak belirtmenizi rica ederim. 

Bu c;;all§maya zaman aYlrdlglnlz ic;;in c;;ok te§ekkur ederim. 

Prof. Dr. Gonul Klrcaali-iftar 



O~iDEP-iz: 

Otistik ~ocuklar i~in Davram!jsal Egitim Programl 

izleme Araci 
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OC;iDEP-iz, ogrenci OC;iDEP'e ba~lamadEm hemen once, OC;iDEP'te ogretilmesi 

planlanan temel beceriler aC;lsmdan ba~lama dOzeyini belirlemeyi; altl ayda bir aym 

degerlendirmeyi yineleyerek ve onceki dOzeylerle kar~lla~tlrarak da, ogrencinin 

gosterdigi ilerlemeleri izlemeyi hedeflemektedir. 

OC;iDEP-iZ'de ~u beceri alanlan yer almaktadlr: 

• Ailci Dil 

• ifade Edici Dil 

• Sozel Olmayan Taklit 

• E~leme 

OC;iDEP-iz uygulanlrken ~u noktalara dikkat edilmesi gerekir: 

• Beceri alanlanmn hangi slrayla degerlendirilecegi, c;ocugun ozelliklerine gore 

belirlenir. 

• Yonerge verilmeden once c;ocugun dikkatinin ogretmene yonelik oldugundan 

emin olunur. 

• Yonerge bir kez verilir; 4 saniye ic;inde c;ocuktan tepki gelmezse bir kez daha 

yinelenir. 

Yonerge verilirken c;ocugun adl kullamlabilir. 

• Dogru tepkiler sosyal peki~tirmeyle peki~tirilir. 

• C;ocugun ilgisi daglldlgmda degerlendirmeye ara verilir ve daha sonra kalman 

yerden devam edilir. 

OC;iDEP-iz uygulanlrken kullamlacak yonergelerin ve arac;lann tamtlml ile dogru tepki 

tammlan, degerlendirme formlannda yer almaktadlr. 
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AlielOil 

C;;:ocugun Adl: _________ _ Degerlendirme Tarihi: _ / __ / __ 

Oogru Tepki: Ogretmenin verd@ yonergeye kar~llIk gelen davranl~1 4 saniye i<;inde 

tam ya da klsmi olarak yapmak. 

1. Ogretmen kendisinden uzakta duran <;ocuga 'Buraya gel I der ve 4 saniye bekleyip 

<;ocugun tepkisini kaydeder. 

[ ] Dogru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

2. Ogretmen kapall kaplnln yanlnda <;ocukla birlikte durup <;ocuga 'KaplYI ac;1 der ve 4 

saniye bekleyip c;ocugun tepkisihi kaydeder. 

[ ] Dog ru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

3. Ogretmen sandalyenin yanlnda ayakta duran c;ocuga 'Oturl der ve 4 saniye bekleyip 

c;ocugun tepkisini kaydeder. 

[ ] Dog ru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

4. Ogretmen c;ocukla kar~lllkll yere oturup c;ocugun online orta buyuklukte bir top 

koyarak c;ocuga 'Topu af der ve 4 saniye bekleyip c;ocugun tepkisini kaydeder. 

[ ] Dogru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

S. Ogretmen sandalyede oturan c;ocuga 'Ayaga kalkl der ve 4 saniye bekleyip c;ocugun 

tepkisini kaydeder. 

[ ] Dogru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

imza: -----------
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E!j!eme 

C;;:ocugun Adl: _________ _ Degerlendirme Tarihi: __ / _ / __ 

Dogru Tepki: 4 saniye i<;inde dogru nesneye uzanmak, nesneye dokunmak, nesneyi 

ele almak, nesnenin uzerine e~i koymak ve/veya nesneyi ogretmene vermek. 

1. Bir kalem, bir kup ve bir bardak masaya konur. Ogretmen de kupun aynlslndan bir 

tane elinde tutar ya da· <;ocugun eline verir. C;;:ocuga bu kupu gostererek 'Bunun 

aYnlsln1 ver/bul/goster' der. C;;:ocugun tepkisini 4 saniye bekler ve kaydeder. 

[ ] Dogru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

2. Aynl nesneden bir tane klrmlZl, bir tane san ve bir tane mavi masaya konur. 

Ogretmen de klrmlzl nesnenin aYnlslndan bir tane elinde tutar ya da <;ocugun eline 

verir. C;;:ocuga bu nesneyi gostererek 'Bunun aYnlslnl ver/bul/goster' der. C;;:ocugun 

tepkisini 4 saniye bekler ve kaydeder. 

[ ] Dogru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

3. Bir <;orap, bir ka~lk ve bir lego pan;:asl masaya konur. Ogretmen de <;orabln 

aYnlslndan· bir tane elinde tutar ya da c;ocugun eline verir. C;;:ocuga bu <;orabl 

gostererek 'Bunun aynlslnl ver/bul/goster' der. C;;:ocugun tepkisini 4 saniye bekler ve 

kaydeder. 

[ ] Dogru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

4. Bir ku<;uk oyuncak araba, bir kuc;uk oyuncak bebek ve bir ku<;uk oyuncak hayvan 

masaya konur. Ogretmen de arabanln aynlslndan bir tane elinde tutar ya da <;ocugun 

eline verir. C;;:ocuga bu arabaYI gostererek 'Bunun aynlslnl ver/bul/goster' der. C;;:ocugun 

tepkisini 4 saniye bekler ve kaydeder. 

[ ] Dogru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

S. Aynl renkte bir tane c;ok buyuk, bir tane orta boy ve bir tane de <;ok kuc;uk e~ nesne 

masaya konur. Ogretmen de ku<;uk nesnenin aynlslndan bir tane elinde tutar ya da 

<;ocugun eline verir. C;;:ocuga bu nesneyi gostererek 'Bunun aYnlsln1 ver/bul/goster' der. 

C;;:ocugun tepkisini 4 saniye bekler ve kaydeder. 

[ ] Dogru Tepki 

imza: 

[ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

-----------
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Sozel Olmayan Taklit 

C;::ocugun Adl: _________ _ Degerlendirme Tarihi: __ / __ /_ 

Dogru Tepki: Ogretmenin model olarak gosterdigi davranl~1 4 saniye ic;:inde tam ya da 

klsmi olarak yapmak. 

1. Ogretmen el sallar ve c;:ocuga 'Boyle yap' diyerek 4 saniye bekler. Bekleme suresi 

boyunca ogretmen model olmaya devam eder. Bekleme suresinin sonunda c;:ocugun 

tepkisini kaydeder. 

[ ] Dogru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

2. Ogretmen parmaklannln ucuyla kendi burnuna dokunur ve c;:ocuga 'Boyle yap' 

diyerek 4 saniye bekler. Bekleme suresi boyunca ogretmen model olmaya devam 

eder. Bekleme suresinin sonunda <;:ocugun tepkisini kaydeder. 

[ ] Dogru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

3. Ogretmen alkl~ yapar ve c;:ocuga 'Boyle yap' diyerek 4 saniye bekler. Bekleme suresi 

boyunca ogretmen model olmaya devam eder. Bekleme suresinin sonunda c;:ocugun 

tepkisini kaydeder. 

[ ] Dog ru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

4. Ogretmen iki ayagl uzerinde ziplar ve c;:ocuga 'Boyle yap' diyerek 4 saniye bekler. 

Bekleme suresi boyunca ogretmen model olmaya devam eder. Bekleme sLiresinin 

sonunda c;:ocugun tepkisini kaydeder. 

[ ] Dog ru Tepki [ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

5. Ogretmen bir eliyle masaya vurur ve c;:ocuga 'Boyle yap' diyerek 4 saniye bekler. 

Bekleme suresi boyunca ogretmen model olmaya devam eder. Bekleme sLiresinin 

sonunda c;:ocugun tepkisini kaydeder. 

[ ] Dogru Tepki 

Imza: 

[ ] Yanll~ Tepki / Tepki Yok 

------------
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ifade Edici Oil 

~ocugun Adl: _________ _ Degerlendirme Tarihi: _ / _ / __ 

Oogru Tepki: Sorulan soruya 4 saniye i~inde tam ya da klsmi sozel yanlt vermek. 

~ocugun yanltmln anla;;lllr olmasl gerekmez. 

1. ~ocuga 'Adm ne?' diye sorulur ve 4 saniye beklenip ~ocugun tepkisi kaydedilir. 

[ ] Dogru Tepki [ ] Yanll;; Tepki / Tepki Yak 

2. ~ocuga bir top gosterilir, 'Bu ne?' diye sorulur ve 4 saniye beklenip ~ocugun tepkisi 

kaydedilir. 

[ ] Dogru Tepki [ ] Yanll;; Tepki / Tepki Yak 

3. ~ocuga yerde hareket eden bir oyuncak araba gosterilir, 'Araba ne yaplyor?' diye 

sorulur ve 4 saniye beklenip c;ocugun tepkisi kaydedilir. 

[ ] Dog ru Tepki [ ] Yanll;; Tepki / Tepki Yak 

4. ~ocuga annesi gosterilir, 'Bu kim?' diye sorulur ve 4 saniye beklenip ~ocugun tepkisi 

kaydedilir. 

[ ] Dogru Tepki ] Yanll;; Tepki / Tepki Yak 

5. ~ocugun onunde oyuncak bebege mama yedirir gibi yapillr, 'Bebek ne yaplyor?' 

diye sorulur ve 4 saniye beklenip ~ocugun tepkisi kaydedilir. 

] Dogru Tepki [ ] Yanll;; Tepki / Tepki Yak 

imza: ------------------



Ek5 

Peki~tirec; Belirleme Formu 



PEKi~TiRE<; BELiRLEME FORMU 
<;ocugun Adl: Tarih: .. .I .. .I ... 
Degerlendiricinin Ad1: 

Nesne Denemeler Toplam 
(+/x) 

1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 111 I 12 I 13 I 14 I 15 I 15 I 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 

Notlar: 
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Ek6 

Beceri Edinim ve Genelleme <;ah~maSI Ba~langl~ ve Biti~ Tarihi 

Formlan 



Egitmen: _________ _ 

Beceri 

1. Kap 

2. C;:orap 

3. Kap ve c;orap 

4. Ka~lk 

s. Ka~lk ve c;orap 

6. Ka~lk ve kap 

7. Ka~lk, c;orap ve kap 

6.A: 

7.A'YI eskilerle kan~tlrma 

8.B: 

9.B/yi eskilerle kan~tlrma 

1O.C: 

l1.C'yi eskilerle kan~tlrma 

12.D: 

13.D'yi eskilerle kan~tlrma 

14.E: 

lS.E'yi eskilerle kan~tlrma 

E~LEME 

I 

Oc; Boyutlu E~ Nesneleri E~leme 

E.C;.Ba~. E.C;.Bit. 

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-
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YII: 2006-07 

G.C;.Ba~. G.C;.Bit. 

-1- _1-

-1- _1-

-1- _1-

-1- _I-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

-1- _1-

_1- _1-

-1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

-1- _1-

_1- _1-

-1- _1-

-1- _1-

-1- _1-



Egitmen: _________ _ 

Beceri 

1. Kap resmi 

2. <;:orap resmi 

3. Kap ve c;:orap resnii 

4. Ka~lk resmi 

S. Ka~lk ve c;:orap resmi 

6. Ka~lk ve kap resmi 

7. Ka~lk, c;:orap ve kap resmi 

6.A: 

7.A'YI eskilerle kan~tlrma 

S.B: 

9.B'yi eskilerle kan~tlrma 

10.C: 

l1.C'yi eskilerle kan~tlrma 

12.0: 

13.0'yi eskilerle kan~tlrma 

14.E: 

lS.E'yi eskilerle kan~tlrma 

E$LEME 

II 

iki Boyutlu E~ Nesneleri E~leme 

E.C;.Ba~. E.C;.Bit. 

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

-1- _1-

_1- _1-

-1- _1-

-1- _1-

-1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-
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YII: 2006-07 

G.C;.Ba~. G.C;.Bit. 

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _I-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-



Egitmen: ________ _ 

TAKLiT 

I 

Nenelerle Yapllan Buyuk Kas Becerilerinin Taklidi 

Beceri E.<;.Ba!j. E.<;.Bit. 

1. Kova-kup _1- _1-

2. C;;:ubuk-halka _1- _1-

3. Kova-kup ve <.;:ubuk-halka _1- _1-

4. Araba _1- _1-

S. Araba ve kova-kup _1- _1-

6. Araba ve <.;:ubuk-halka _1- _1-

7. Araba, kova-kup ve <.;:ubuk-halka _1- _1-

S. Trampet-sopa _1- _1-

9. Trampet-sopa ve kova-kup _1- _1-

1O.Trampet-sopa ve <.;:ubuk-halka _1- _1-

l1.Trampet-sopa ve araba _1- _1-

12.Trampet-sopa, kova-kup, <.;:ubuk-halka ve araba _1- _1-

13.A: _1- _1-

14.A'YI eskilerle karJ§tlrma _1- _1-

lS.B: _1- _1-

16.B'yi eskilerle karJ§tlrma _1- _1-

17.C: _1- _1-

lS.C'yi eskilerle karJ§tlrma _1- _1-

19.D: _1- _1-

20.D'yi eskilerle karJ§tlrma _1- _1-

21.E: _1- _1-

22.E'yi eskilerle karJ§tlrma _1- _1-
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YII: 2006-07 

G.<;.Ba!j. G.<;.Bit. 

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _I-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _I-

-1- _1-

_1- _1-

-1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

-1- _1-

_1- _1-

_1- _1-

-1- _1-

_1- _1-

-1- _1-



Egitmen: _________ _ 

TAKLIT 

II 

Nesne Kullanmakslzm Yapllan Buyuk Kas Becerilerinin Taklidi 

Beceri E.C;.Ba!j. E.C;.Bit. G.C;.B3!j. 

1. Elle dize vurma _1- _1- -1-
2. Ayagl havaya kaldlrma _1- _1- -1-
3. Elle dize vurma ve ayagl havaya kaldlrma _1- _1- -1-
4. Kolu havaya kaldlrma _1- _1- _1-

S. Kolu havaya kaldlrma ve elle dize vurma _1- _1- _1-

6. Kolu havaya kaldlrma ve ayagl havaya kaldlrma _1- _1- -1-
7. Kolu kaldlrma, elle dize vurma ve ayagl kaldlrma _1- _1- -1-
S. G6bege vurma _1- _1- -1-
9. G6bege vurma ve elle dize vurma _1- _1- -1-
10.G6bege vurma ve ayagl havaya kaldlrma _1- _1- _1-

11.G6bege vurma ve kolu havaya kaldlrma _1- _1- -1-
12.G6bege vur, kolu kaldlr, elle vur. ve ayagl kal. _1- _1- -1-
B.A: _1- _1- -1-
14.A'YI eskilerle kan~tlrma _1- _1- -1-
1S.B: _1- _1- _1-

16.B'yi eskilerle kan~tlrma _1- _1- _1-

17.C: _1- _1- -1-
1S.C'yi eskilerle kan~tlrma _1- _1- _1-

19.D: _1- _1- -1-
20.D'yi eskilerle kan~tlrma _1- _1- -1-
21.E: _1- _1- -1-
22.E'yi eskilerle kan~tlrma _1- _1- _1-
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G.C;.Bit. 

_1-

_1-

_1-

_I-

_1-

_1-

_I-

_1-

_1-

_1-

_1-

_1-

_1-

_1-

_1-

_1-

_1-

_1-

_1-

_1-

_1-

_1-



Ek7 

Egitmen Giinliigii 
ve 

Gozlem Notlanm Yonlendirme Sorulan 
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EGiTMEN GUNLUGU 

Ogrencinin Adl: .......................................... . Tarih: ... .1 ... .1 ..... 

Sabah Oturumu 

imza: ........................................ . 

Ogleden Soma Oturumu 

imza: ........................................ . 



GOZLEM NOTLARINI YONLENDiRME SORULARI 

1. <;ocugun genel durumu (dikkati, keyfi vb.) nasIldl? 

2. Egitmenin genel perfomlansl nasIldl? 

3. Hangi peki~tireyler, nasll bir tarifeyle kullamldl? 

4. V arsa, ya~anan sorunlar nelerdir? 

5. Varsa, yeni denenen uygularnalar nelerdir? Sonuylarl nasIldl? 

6. Varsa, yeni kararlar ve gerekyeleri nelerdir? 

7. vb. 
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Ek8 

Bilgisayara Aktardml~ Egitmen GiinliikIeri Ornegi 



BiLGiSAYARA AKTARILMI~ EGiTMEN GUNLUKLERi ORNEGi 

CEMiL- A EGiTMEN -SABAH 

TARiH.19.09.06 
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Bugun sabah geldigimde uyuyordu. Ama kalktlgmda gayet ne~eliydi. Buglin benim 

performanslln da iyiydi. ilk 9ah~maImzda iyi bir performans g6sterdi. ilk 15 dakikahk 

aradan soma huzursuzlandl. ilk 9ah~malaI·llmzl mas ada yaptlk. Sandalyeye otumrken 

kendi oturdu. Ama daha somadan masaya oturmak istemedi ve zorluk 9lkardl. Bu nedenle 

yerde 9ah~tlk. Peki~tire9 olarak yiyecek peki~tireci, sembol peki~tire9 ve s6zel peki~tire9 

kullaIldlln. Y a~anan somn olarak bir kere altma tuvaletini yaptl. Bir kere de tuvalete yaptl. 

Son 20 dakikada hiybir ~ey 9ah~aInadIk. 

CEMiL- B EGiTMEN -OGLEN 

TARiH.19.09.06 

Buglin biraz huzursuzdu. Benim perfOlmaI1SIm iyiydi, kendimi yok iyi 

hissediyomm. Genelde yiyecek ve sosyal peki~tirey kullandlm. ZaIllan zaman sembol 

peki~tirece de yer verdim aIna diger iki peki~tire9 kadar degil. Bugun ya~anan sorun olarak 

yi~ somnu vardl, derslerde d6rt kez yi~ini altma yaptl Y6nergeyi verdikten soma Cburaya 

gel) kendiliginden oturdu. ZaInan ZaIllan masaya otunnak istemedi. Biz de 0 zaIllanlarda 

yerde 9ah~tlk. Son ders 30 dakika 9ah~abildik. <;ok huzursuzdu ve y6nergeleri almlyordu. 

Yeni bir uygulanla ve yeni bir karar verilmedi. 



Ek9 

Egitmen Giinliikleri ic;in Veri Analiz Formu 



EGiTMEN GUNLUKLERi t<;iN VERi ANALiz FORMU 

CEMiL-A EGiTMEN OGLEN 

TARiH.19.09.06 

Kodlar
Fikirler 

Giinliikler 

Bugiin biraz huzursuzdu. 

Bellim perfOnnallS1nl iyiydi, kendinli «ok iyi 

hissedi yorum. 

Genelde yiyecek ve sosyal peki~tirey kullandlm. 

Zaman zaman sembol peki~tirece de yer verdim 

ama diger iki peki~tirey kadar degil. 

Bugful ya$anan sorun olarak .... 'nm yi$ sorunu 

vardI, derslerde dart kez yi~ini altma yaptl 

Yanergeyi verdikten soma (buraya gel) 

kendiliginden oturdu. Zaman zaman masaya 

oturmak istemedi. Biz de 0 zamanlarda yerde 

yah$tIk. 

Son ders sadece 30 dakika yah$abildik. <::ok 

huzursuzdu ve yanergeleri ahmyordu. 

Yeni bir uygulama ve yeni bir karar verilmedi. 

Temalar 
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Ekio 

Egitim Dam~mam Gi5zlem Formu 
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Egitim Gozlem Formu 

Ogrenci: ............................... . Tarih: .. .I .. .I ... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ ....................................................................................................... . 

hnza: ........................................ . 



Ekll 

Goriintii Kaydl Dokiim Formu 
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GORUNTU KA YDI DOKUM FORMU 

YER: 
TARiH-GUN: 
SAAT: 

SAATIDK. EV TOPLANTISI 



Ek12 

Goriintii KaYltlanndaki Davram~larm Gozlendikleri Dakika ve Saniyeler 
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CORUNTU KA YITLARINDAKi DA VRANi~LARIN GOZLENDiKLERi DAKiKA 

VE SANiYELER 

C;ocuk Adl: 
Kayd Tarihi: 

Davram~larlD Gozlendigi Dakika ve Saniyeler 
Cdt Cdt Cd3 

Davram~lar 



Ek13 

Ses Kaydl Dijkiim Formu 



YER: 

TOPLANTI NO: 

TARiH-GUN: 

SAAT: 

KA TILIMCILAR: 
Konu ii;erik 

Ev 
Uyg. 

Kurum 
Uyg. 

SES KA YDI nOKUM FORMU 

Koordinattir 

Prof. Dr. Gontil KIRCAALi-iFTAR 

Kmum Uygulamasl DaIl1~mam 

OnmKURT 

Ev Uygulrunasl DaIl1~mam 

y e~im GOLEC; ASLAN 
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Ek14 

Ogretim Oturumu Degerlendirme Formu 
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Ogrenci: ....................... . Tarih: .... / .... /200 .... 

Ogretim OturUl11U No: ..................... . Degerlendiren: ....................... . 

Ogretim Oturumu Degerlendirme Formu 

1. 'Buraya gel' yonergesinde: 

( ) ipu<;suz geldi: Yonergeden somalyonerge verilir verilmez ipu<;:suz yerine oturma ya da 

ogretl11en yerine oturunca yonerge ve ipucu verill11esine gerek kall11akslzlll kendiliginden 

yerine oturma. 

( ) ipuylu geldi: Yonergeden soma ipuylu, direnmeden, kolayhkla yerine otunna 

( ) gelmeyi ret ettilzorla getirildi: ipucu sunulmasllla ragmen yerine oturl11aya diremne, 

kaymaya yah~ma-kayma, zorlukla yerine oturtulma 

( ) Buraya gel yonergesi verilmedi 

2. Toplam .... deneme yapIldl. 

(Deneme= Onciil + ipucu - Redef Davra111~ - Sonuy) 

3. Ogretim oturumu slrasmda etkinligi katIllml: 

( ) yogunlukla yok iyiydi: Deneme snaslllda ve araslllda beceriye, materyale ve/veya 

egitmene dikkatini yoneltme (bakma, izleme, ilgilemne); beceriyi ipuylu/ipuysuz yapma 

( ) yogunlukla iyiydi: Yukarldakileri dikkatsizce, etrafllla baklllarak, dahp giderek, 

isteksizce ya da bezgin bir ifadeyle geryelde~tirme 

( ) yogunlukla kOtuydu: Kendini uyancl davra111~lar, aglama, lTI1Z11dama, ylghk atma, 

takllltIh ~ekilde giilme, kaymalkaymaya yah~ma, nesneleri yere atma, yonergeleri almama, 

ISlrma, zlplama, tekme atl11aya kalkma, deneme aralannda yapllan etkinliklerle 

ilgilenmeme* 

* Ogretim otununu snaslllda sIlc ve l11zh nefes ahp venneye ba~layarak gozlerini kapama 

ve ellerini birbirine vunna Rett Sendromuna ozgu davranl~lar oldugundan dikkate 

ahnmaml~tlr. 
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4. 'Oyun zamam' yonergesinde: 

( ) ipuc;suz kalktl: Yonergeden soma/yonerge verilir verilmez ipuc;suz yerinden kalkma, 

oyun alanma yonelme 

( ) ipuC;lu kalkt1: Yonergeden soma ipuC;lu yerinden kalkma, oyun alaruna yonelme 

( ) mas ada otunnaya devam etti: Yonergeden soma ipucuna ragmen yerinden kalkmak 

istememe, yerinde otunnaya devam etme 

( ) Oyun zamaru yonergesi verilmedi 
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