
I 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI 

ÖZEL EĞİTİM BİLİM DALI 
 

 

 

KARŞILIKLI YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ETKİLEŞİM 

YÖNTEMİNİN OTİZMLİ ÇOCUKLARDA İLETİŞİM 

BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

 
Mustafa KOYUNCU 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ 
 

 

Danışman 

Yrd. Doç. Dr. Hakan SARI 

 

 
 

 

Konya-2009 
 



II 

 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

BİLİMSEL ETİK SAYFASI 

 

Bu tezin proje safhasından sonuçlanmasına kadarki bütün süreçlerde bilimsel 

etiğe ve akademik kurallara özenle riayet edildiğini, tez içindeki bütün bilgilerin etik 

davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edilerek sunulduğunu, ayrıca tez yazım 

kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada başkalarının eserlerinden 

yararlanılması durumunda bilimsel kurallara uygun olarak atıf yapıldığını bildiririm. 

 

 Öğrencinin Adı Soyadı 

 (İmza) 

 Mustafa KOYUNCU     



III 

 

 

 

T.C. 

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 

 

 

 

YÜKSEK LİSANS TEZİ KABUL FORMU 

Mustafa KOYUNCU tarafından hazırlanan ‘Karşılıklı Yoğunlaştırılmış 

Etkileşim Yönteminin Otistik Çocukların İletişim Becerilerine Etkisinin 

Değerlendirilmesi’  başlıklı bu çalışma 12/11/2009 tarihinde yapılan savunma sınavı 

sonucunda oybirliği/oyçokluğu ile başarılı bulunarak, jürimiz tarafından yüksek lisans 

tezi olarak kabul edilmiştir. 

Ünvanı, Adı Soyadı 

 
Başkan     
Yrd. Doç. Dr. Hakan SARI  
 

İmza 

Ünvanı, Adı Soyadı 

 
Üye         
Yrd. Doç. Dr.  Selahattin 
AVŞAROĞLU 
 

İmza 

Ünvanı, Adı Soyadı 

 
Üye    
Dr. Yahya ÇIKILI 
 

İmza 

 



IV 

 

TEŞEKKÜR 

Araştırmamın planlanması ve uygulanması aşamalarında yapıcı eleştirileri ve 

katkıları ile yol gösteren, bize dünyadaki özel eğitim uygulamaları ve gelişmelerini 

göstererek ufkumuzu daima genişleten, bilim adamı olmanın bir özveri olduğunu 

yaşantısıyla anlatan saygıdeğer hocam ve tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Hakan 

SARI’ya teşekkürlerim sonsuzdur.   

Eğitimci olmamı her zaman isteyen, manevi ve maddi desteğiyle hep yanımda 

olan annem Canan Ömür KOYUNCU’ya, babam Mehmet KOYUNCU’ya, desteklerini 

esirgemeyen ailem ve arkadaşlarıma araştırma boyunca çocuklarının devamını sağlayan 

ve araştırmamızı destekleyen sevgili ailelere teşekkürü bir borç bilirim. Manevi 

desteğini esirgemeyen tanıdığım saygıdeğer özel insanlara sonsuz teşekkür ederim. 

 

 Mustafa KOYUNCU 

 KONYA–2009 



V 

 

ÖZET 

Bu araştırmanın amacı, otizmli çocuklarda karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim 

yönteminin iletişim becerilerinin gelişimine etkisinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu 

araştırmada tek denekli deneysel desenlerden ABAB modeli kullanılmıştır. Bu 

araştırmada tek-denekli araştırma yönteminin kullanılmasıyla da deneğin başlama 

düzeyi verileri ile uygulama verileri karşılaştırılarak bağımsız değişken ile bağımlı 

değişken arasındaki işlevsel ilişki ortaya konmuştur. Bu araştırmanın deneklerini özel 

eğitim kurumlarına devam eden ve otizm tanısı almış olan biri 5 yaşında, biri 4 yaşında 

diğeri ise 14 yaşında olan üç erkek öğrenci oluşturmuştur.  

Araştırma verilerinin toplanabilmesi için, dört hafta boyunca toplam 12 

oturumda gözlem aşamalarında veri toplanmıştır. Gözlemler ile her oturum için olay 

kaydı ve süre kaydı formlarıyla veriler toplanmıştır. Uygulamacının görüş ve 

düşünceleri de kayıt edilmiştir. Bunlara ek olarak video analizlerinden faydalanılmıştır.  

Bu araştırmada elde edilen verilerin analizinde grafik analizi kullanılmıştır. 

Araştırmada elde edilen bulgulara göre; karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin, 

otizmli öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmeleriyle ilgili amaçlara ulaşmada etkili 

olduğu izlenimi edinilmiştir. Oturumlar sonunda iletişim becerilerinde örneğin, istekleri 

için ses vermesi, gülümsemesi, sarılması ve işaret etmesi gibi becerilerini yerine 

getirmede en az iki kat artış gözlenmiştir. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, Otizm, iletişim becerileri, karşılıklı 

yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemi. 
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ABSTRACT 

The aim of this search is to elucidate the effect of the development of 

communication skills with intensive interaction method on children with autism. In this 

research, ABAB model of single subject research methods was used because  with this 

method the researcher defined the baseline and intervention data using the graph. In 

other words, the relationships  between dependent variable and independent variable 

were displayed in the graph  

The subjects in this research three  boy students who are enrolled in private 

education and rehabilitation centres and they are identified and assessed as with autism. 

One child is 5 years old the others are 4 years and 14 years old. To be able to collect the 

data of this research, during four weeks and in twelve  sessions, the data were collected 

during the observation stages using the  event records and period record forms. The data 

were displayed in the graph. According to the findings from the research, intensive 

interaction method was effective on improving communication skills of students with 

autism such as indicating their desires, hugging and lying and addressing the objects.  

 

 

Key words: Educating  children with autism, communication skills, intensive 

interaction method.  
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GİRİŞ 

Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemi istendik iletişimi olmayan, ilişki 

kuramayan veya herhangi bir eğitim programına uyum sağlayamayan ağır öğrenme 

güçlüğüne sahip çocukların ve gençlerin “iletişim” yöntemi olarak birçok kez tartışılmış 

ve araştırmalar yapılmıştır. Bu bireylerin birçoğu ritualistik ve ilginç olan davranışlara 

ve farklı duyusal ve fiziksel engellere sahiptirler. Ne var ki; günümüze kadar Karşılıklı 

yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemine otistik spektrum ve otizm hastalığına sahip 

bireylerin belirli güçlüklerini ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yöntem olarak 

bakılmamıştır (Nind, 1996).  

Field (1979) eğlenceli gündelik işlerle bireyin davranış etkilerini keşfetmede 

güvenli ve uyarıcı bir bağlam oluşturduğunu araştırmışlardır. Yine belirlenmiş bir 

görevin olmamasının gerçekleşen ve var olan olayların doğru-yanlış kavramlarına göre 

yargılanmamasını; dolayısıyla eğitimin öncelikli olarak daha pozitif bir bağlamda 

geçmesinin iletişim becerilerine etkililiğini ortaya koymuşlardır (Bruner, 1983).  

Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemine göre, otizm sahibi çocuklar için 

olan etkileşimsel yaklaşımların çoğu daha çok eğitim ve öğretmen yönlendirmesine ve 

daha az sezgisel ve yapısal düşüncelere dayanmaktadır. Dolayısıyla karşılıklı 

yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin etkililiği de buradan gelmektedir (Royeers, 

1995).  

Özel eğitimde etkileşimsel yöntemler (özellikle yoğun öğrenme güçlüğüne 

sahip öğrencilerde) 1980’lerde çok fazla tartışılmıştır (Collis ve Lacey, 1996). Ulusal 

Müfredat ile müfredat içeriğindeki vurgu dönemine yönelik ilgi daha az olmasına 

rağmen, bu tip yöntemler gelişmeye ve önemini korumaya devam etmektedir (Garner, 

Hinchcliffe ve Sandow, 1995). Benzer bir şekilde, çok büyük ilgi çekmemesine rağmen 

etkileşimsel yöntemleri anlama ve uygulamadaki gelişmeler otistik spektrum 

hastalıkları alanında belirgin bir öneme sahiptir. Bu nedenle, otizmden kaynaklanan 

öğrenme güçlükleri olan çocuklar etkileşimsel yöntemlerin kullanıldığı bu grup içine 

dâhil edilmelidir. Bu çocukları ve karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemini 

etkileyen her neden kullanışlı ve etkili bir strateji olarak uyarlanmalıdır.  
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BÖLÜM I 

ALAN YAZINI 

 

I.1. Otizmle İlgili Tanımlar 

Otizm, çocuk psikiyatristi Leo Kanner tarafından “Erken Çocukluk Otizmi” 

olarak adlandırılmıştır (Darıca, Abidoğlu ve Gümüşcü 2002). Otizme özgü olan, diğer 

insanların fiziksel varlığına, diğerlerinin istek ve gereksinimlerine karşı bir tür 

kayıtsızlıktır. Brothers (1989) otizmin bazılarına göre bir empati bozukluğu olduğunu 

belirtmiştir. Otizm, bireyin dış dünyanın gerçeklerinden uzaklaşıp kendine özgü iç 

dünya yaratması durumudur (Öztürk, 1997). Bazılarına göre de, otistiklerde, iletişim ve 

sosyal etkileşim şiddetli bozukluk gösterir, gelişmede bir uyumsuzluk ortaya çıkar. 

Korkmaz (2000) otizmin bir hastalık olarak değil, gelişimsel bir sendrom olarak 

tanımlanabileceğini belirtmiştir. Otizm bir spektrum bozukluğudur. Otizmli kişilerin 

özelikleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu kişilerde görülen belirtiler ve 

bunların dışa vurumları da farklıdır. Halker (2001) yapmış olduğu araştırmalarda, 

otistiklerin beyinlerindeki anormalliklerin nörolojik organizasyonun gelişimi ile ilişkili 

olduğunu göstermiştir. 

Otizm, yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden bir 

özürlülük durumudur (Korkmaz, 2000). Bunun yanı sıra, çocuk 36 aylık olduğunda ya 

da daha ileri yaşta iken de Otistik davranış özellikleri gösterebilmektedir (Darıca, 

Abidoğlu, Gümüşcü, 2002). Otistik sendrom, değişik edimsel ve gelişimsel nedenlere 

bağlı olarak, üç yaş öncesinde çocuklarda ortaya çıkan, sözel ve sözel olmayan iletişim, 

sembolik etkinlik, oyun ve sosyal ilişki alanlarında bozukluk ve stereotipiler ile 

karekterize olan bir bozukluktur (Aydın, 2003). 

Kanner’ın (1943) otizm tanımı daha sonraki yıllarda çeşitli kişiler tarafından 

incelenerek, geliştirilmiştir. Günümüze kadar yapılan tanımları, ölçütleri, belirtileri 

çocuk psikiyatristi Micheal Rutter ve arkadaşları dört başlık altında toplamışlardır 

(Bağcılar RAM, 2008). 
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1. Otizmin ortaya çıkma sıklığı otuz aylıktan önce görülmektedir.  

2. Çocukların dil ve konuşma gelişiminde belirgin bir gecikme söz konusudur.  

3. Zihinsel gelişmeyle ilgili olmayan ancak sosyal gelişimle ilgili olan 

yetersizlik söz konusudur. Örnek olarak, sarılma kucaklama gibi fiziksel teması 

reddetmek, insanlara karşı genel bir ilgisizlik verilebilir.  

 

I.2. Tanılama ve Değerlendirme 

Erken tanı, özel eğitimin bir an önce başlatılması açısından önemlidir. Çünkü 

çocuklar, öğrenme çağında büyük potansiyeller taşır ve eğitimin sonuçlarından daha 

fazla yarar görürler. Otizmin tanısının üç yaşından önce konması ve eğitime başlanması; 

çocuğun öz bakım becerilerini geliştirmesi, toplum içinde yer alması ve eğitimine örgün 

eğitim sistemi içinde devam etmesinin sağlanması bakımından da çok büyük önem taşır. 

Yapılan araştırmalar, özellikleri ve gereksinimleri hangi düzeyde olursa olsun her 

vakada erken tanı, erken yoğun tedavi ve eğitimin olumlu etkisini kanıtlamıştır 

(Durmaz, 2009).  

Minshew ve Rattan (1992) çalışmalarında en erken belirtilerin, motor taklit 

alanında ve jestlerin gelişiminde kendini belli ettiğini görmüştür. Örneğin normal bir 

yeni doğan bebeğin bile kendisine dil çıkaran annesine bir yanıt olarak dil 

çıkarabileceğini belirten uzmanlar, otistik çocuklarda taklit yeteneğinin belirgin bir 

şekilde gelişmediğini, buna daha sonra jestlerin (baş baş veya bay bay) kullanımındaki 

sorunların eklendiğini ifade etmektedirler. Teitelbaum (1998) sonradan otistik tanısı 

almış 4-6 aylık bebeklerin video kayıtlarını izleyerek değişik vücut pozisyonlarındaki 

hareketlerini değerlendirmiş ve otistik bebeklerin ağız kenarının aşağı sarkık olduğunu, 

motor gelişim aşamalarının biri veya hepsinde (yutma, ayağa kalkma, emekleme, 

yürüme) bir gecikme olduğunu saptamıştır. 

Cohen (1995) karşılıklı dikkatin gelişmemesinin bir diğer erken belirti 

olduğunu, göz göze gelindiğinde anlamlı bir iletişim kurulmaması, bebeğin 

gereksinimlerini ifade etmek için değişik ağlamalar kullanmaması, nesnelerle 
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ilgilenmemesi, kucağa alınınca susmaması, kucağa alınmaya direnmesi şeklinde kendini 

gösterebildiğini ifade etmiştir. Yine Cohen ve Baron (1995) araştırmalarında otistik 

çocukların işaret parmağını istediği veya ilgi çekmek istediği bir nesneye doğrudan 

yöneltmediğini, bazen kabaca bir yön belirtir gibi bir hareket yaptığını gözlemlemiştir. 

Bir diğer bulguları ise otistik çocuklara isimleriyle seslenildiğinde hiç dönmemeleri 

veya “canı istediği zaman” dönüyor olmalarıdır. 

Otistik bir bebeğin altı aylık olduktan sonra otizm ile ilgili ortaya çıkan 

belirtilerini Doğan (2007) bebek ağzına hiçbir şey koymuyorsa, yemek ve içmek 

istemiyorsa, seslenildiğinde hiçbir tepki vermiyorsa, çevreyi gözlemlemiyor ya da hiç 

bir şeyi taklit etmiyorsa, akranlarına kıyasla çok belirgin bir sakinliğe sahipse, kişilere 

ve nesnelere karşı korkuya kapılıp aşırı tepki veriyorsa, davranışlarında basmakalıplık 

hâkimse otizm belirtilerinin olduğunu belirtmiştir. Gillberg ve Schaumann’a (1981) 

göre otizme erken tanı koyarken öncelikle; sınırlı takip becerileri, seslere farklı tepkiler, 

uyku sorunları, sert nesnelerle oynama, nesnelerle farklı oynama, görsel inceleme, diğer 

çocuklarla oynamama, rahatsız edilmekten hoşlanmama, işitme kaybından şüphelenme, 

anlamsız bakma, farklı nesnelere bağımlılık, farklı davranma, yalnızlıktan hoşlanma, 

yetişkinin dikkatini çekmeye çalışmama, uygun zamanda gülümsememe gibi özellikler 

dikkate alınır.  

Otizmli çocuklar, normal çocuklar gibi kendi başlarına bir öğrenme tekniği 

geliştiremediklerinden, bir süre sonra var olan potansiyellerini de kaybettikleri 

saptanmıştır. Bu nedenle, normal bir çocuk kendiliğinden veya sınırlı bir yardımla tüm 

gelişimini aktif bir şekilde yürütürken, otizmli çocuk sürekli yardıma gereksinim duyar. 

Bundan dolayı, otizmde erken dönemde eğitime başlanması çok önemlidir (Filipek, 

1999; Borazancı- Persson, 2000). Otistik çocukların çoğunda değişen derecelerde 

öğrenme güçlüğü ve zihinsel engel görülebilir. Bu çocukların  % 80’i sınır Zekâ 

Bölümü (IQ) = 70’in altında bir zekâya sahiptir. Otizmin belirtileri üç temel alanda 

toplanabilir (Oğuz, 2009). 

1. Sosyal İlişkilerde Güçlük: Otistik çocukların diğerleri ile ilişki kurabilme 

becerilerinde çesitli düzeylerde yetersizlikler gözlenir. Bunlar arasında göz göze 

gelmekten kaçınma, baskalarının sevinç, üzüntü ve ihtiyaçlarına ya da çevresindeki 
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olaylara tepkisiz kalma, arkadaslık kurmama, tek başına olmayı tercih etme, sosyal 

kuralları anlayamama, kendi duygularını paylaşmama ve başkaları ile duygusal ilişki 

kurabilme eksikliği sayılabilir.  

2. İletişimde Zorluklar: Sözel (konuşma) ve sözel olmayan (konuşma dışında 

jest ve mimikler) iletişimdeki yetersizliklerin, okul öncesi çağda görülmesi, otizmin en 

sık rastlanan belirtilerinden biridir. Konuşmada gelişmeme, gecikme,  güçlük 

görülebilir. Bazıları yaşamları boyunca hiç konuşma becerisi geliştiremezler. Bu 

gruptaki çocuklar iletişim sağlamak için taklit ya da işaret kullanımı girişiminde de 

bulunmayabilirler. Konuşabilen çocuklarda başkaları ile etkileşim başlatma ve sürdürme 

yetersizliği görülür. Yaşlarına göre konuşma becerilerinin beklenen düzeyde olmaması, 

monoton bir sesle konuşmaları, konuşulan dili ve karşısındaki kişinin yüz ifadesini, 

mimik ve jestlerini anlayamamaları, özellikle soyut kavramlarda güçlük çekmeleri, 

tehlikeyi algılayamama,  otistik çocukların bu alandaki yetersizlikleri arasındadır. 

Otistik çocukların konuşma özellikleri arasında, konuşmanın her üç elemanında; diğer 

bir deyişle kelime üretebilme, konuşmanın vurgu ve tınısını doğru kullanabilme, dil 

kurallarını uygulayabilmede bozukluklar görülür. 

3. Sınırlı İlgi, Yineleyici ve Rutin Davranışlar: Sınırlı ilgi, yineleyici ve rutin 

davranışların görülmesi otizmin önemli belirtilerinden biridir.  Otistik çocuklar, çoğu 

zaman tek ve sınırlı bir ilgi alanına sahiptir. Bazı konulara yoğun ilgi gösterip 

dikkatlerini uzun süreli toplayabilir, ancak ilgilerini çekmeyen diğer konulara kayıtsız 

kalabilirler. Örneğin, müziği çok seven otistik bir çocuğun bütün şarkı sözlerini 

okurken,  mevsimleri anlatan bir yazıyı okumaması görülebilmektedir. Yineleyici 

davranışların (ellerini sallama ya da çırpma, zıplama, sallanma, anlamsız sesler çıkarma 

gibi) otistik çocukların duyu algılamalarındaki farklılıktan kaynaklandığı ve duyusal 

olarak onları rahatlattığı düşünülür. Bu davranışları boş kaldıklarında, çok fazla uyaran 

olduğunda, sıkıntılı ya da gergin oldukları ortamlarda sıkça yaparlar. Rutin davranışlar 

ise basit anlamıyla, aynı mekânda, zamanda ve sırada, davranışların tekrarlanmasıdır. 

Örneğin, her gün aynı saatte, aynı yerde ve aynı kişiden simit almak, aynı yolu ve 

kapıyı kullanmayı gösterebiliriz. Oğuz  (2009) otistik çocukların ya da bireylerin bu 

rutinlerde oluşan herhangi bir değişikliği kabul etmediklerini ve bu değişikliklere tepki 

verdiklerini belirtmiştir.  
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Tam olarak otistik tanısı konulabilmesi için, çocuğun yukarıda belirtilen üç 

temel alandan birinde otistik özellik sergilemesi yeterli değildir. Yukarıda anlatılan 

alanlardan her üçünde de sorun olması gerekir, aksi halde çocuğun tanısı yaygın 

gelişimsel bozukluk adı altındaki diğer gelişim sorunlarından biri olabilir.  

Bu temel gruplamaya ek olarak, otistik belirtiler şu şekilde sıralanabilir:  

1. Taklit yetenekleri yoktur ya da sınırlıdır.  

2. Yemek yeme isteği yoktur ya da sınırsız yeme isteği duyulur. Bebeklerde 

emme zorluğuna sık rastlanır. Bazı otizmli çocuklar çiğneme güçlüğü yaşarlar. Bazıları 

da sert nesneleri çiğnemekten hoşlanırlar.  

3. Otizmli kişilerde göz kontağı kurmaktan kaçınma, yan bakma, kısa süreli 

bakma ya da durgun ve farklı bakma davranışları vardır.  

4. Bazı çocuklar kendilerine dokunulmasından hoşlanmazlar.  

5. Normal gelişen bebeklerde görülen merak ve çevreyi keşfetme arzusu, 

otizmli bebeklerde yoktur. Otizmli bebekler yardım istemek için herhangi birine 

gitmezler.  

6. Otizmli çocukların ortak özelliği, arkadaş edinme zorluğudur. Bu özellik 

çocukluk, gençlik ve yetişkinlik boyunca devam eder.  

7. Konuşmayı öğrenmeleri zordur. Yankı konuşması (ekolalik) yapabilirler. 

Konuşma becerisi gelişmiş olan otizmli çocukların ezber yetenekleri iyidir. Dilin 

içeriğini anlamakta güçlük çekerler, vurguları ve anlam değişikliğini zor kavrarlar. 

İşaret dilini, jest ve mimikleri anlamakta zorluk çekerler.  

8. Otizmli kişiler farklı nesnelere ilgi duyarlar (metal, plastik gibi). Bir nesneyi 

rengi veya herhangi bir özelliği için seçip devamlı yanında taşıyabilirler.  

9. Otizmli çocukların tekrar etmekten hoşlandıkları rutinleri vardır. Parmak 

ucunda yürüme, sallanma gibi stereotipik hareketleri vardır.  

10. Otizmli çocuklar yüksek sese reaksiyon gösterebilirler.  
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11. Kafasını yere vurma, kendini ısırma gibi kendine zarar verici davranışlar 

içinde bulunabilirler (Aktaran: Fazlıoğlu, 2004: 5).   

DSM-IV’te (2000) otizm tanısını koyabilmek için aşağıdaki kriterlerin 

oluşması gerektiği kabul edilmiştir. 

I. En az ikisi 1. maddeden ve birer tanesi 2. ve 3. maddelerden olmak üzere 1., 

2. ve 3. maddelerden toplam altı (ya da daha fazla) maddenin bulunması gerekir. 

1. Aşağıdakilerden en az ikisinin varlığı ile kendini gösteren toplumsal 

etkileşimde nitel bozulma; 

1.1. Toplumsal etkileşim sağlamak için yapılan el kol hareketleri, alınan vücut 

konumu, takınılan yüz ifadesi, göz göze gelme gibi sözel olmayan birçok davranışta 

belirgin bir bozulmanın olması. 

1.2. Yaşıtlarıyla gelişimsel düzeyine uygun ilişkiler geliştirememe,  

1.3. Diğer insanlarla eğlenme, ilgilerini ya da başarılarını kendiliğinden 

paylaşma arayışı içinde olmama (örneğin, ilgilendiği nesneleri göstermeme, getirmeme 

ya da belirtmeme). 

1.4. Toplumsal ya da duygusal karşılıklar vermeme 

2. Aşağıdakilerden en az birinin varlığı ile kendini gösteren iletişimde nitel 

bozulma: 

2.1. Konuşulan dilin gelişiminde gecikme olması ya da hiç gelişmemiş olması 

(el, kol ya da yüz hareketleri gibi diğer iletişim yollarıyla bunun yerini tutma girişimi 

eşlik etmemektedir). 

2.2. Konuşması yeterli olan kişilerde, başkalarıyla söyleşiyi başlatma ya da 

sürdürmede belirgin bir bozukluğun olması. 

2.3. Basmakalıp ya da yineleyici ya da özel bir dil kullanma,  

2.4. Gelişim düzeyine uygun çeşitli, imgesel ya da toplumsal taklitlere dayalı 

oyunları kendiliğinden oynamamadır. 
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3. Aşağıdakilerden en az birinin varlığı ile kendini gösteren davranış, ilgi ve 

etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntülerin olması: 

3.1. İlgilenme düzeyi ya da üzerinde odaklanma açısından olağandışı, bir ya da 

birden fazla basmakalıp ve sınırlı bir örüntüsü çerçevesinde kapanıp kalma. 

3.2. Özgül, işlevsel olmayan, alışageldiği üzere yapılan gündelik işlere ya da 

törensel davranış biçimlerine hiç esneklik göstermeksizin sıkı sıkıya uyma,  

3.3. Basmakalıp ve yineleyici motor mannerizmler (örneğin Parmak şıklatma, 

el çırpma ya da burma ya da karmaşık tüm vücut hareketleri) 

3.4. Eşyaların parçalarıyla sürekli uğraşıp durmalardır. 

II. Aşağıdaki alanlardan en az birinde, üç yaşından önce gecikmelerin ya da 

olağandışı bir işlevselliğin olması: 

1. Toplumsal etkileşim,  

2. Toplumsal iletişimde kullanılan dil ya da 

3. Sembolik ya da imgesel oyunlardır.  

III. Bu bozukluk Rett Bozukluğu ya da Çocukluk Dizintegratif Bozukluğu ile 

daha iyi açıklanamaz (Köroğlu, 2001).  Çünkü rett bozukluğu kızlarda görülen 

sterotipik hareketleri olan nörolojik bir problemi; dizintegratif bozukluk ise normal bir 

gelişim periyodundan sonra çocuğun tüm yeteneklerini birden kaybettiği durumu ifade 

eder diyebiliriz.  

 

I.3. Tanıda Sorunlar ve Otizmin Ayırıcı Tanısı 

Otizmin erken tanısındaki başlıca sorunlardan biri otizme özgü belirtilerin 

ancak çocuğun ileri yaşlarında açığa çıkması ve çok küçük çocuklara ait verilerin 

yetersiz olmasıdır. Bu nedenle kesin tanı için bazen çocuğun yeterince büyümesi 

beklenir. Örneğin konuşmaya başlama yaşı (ilk anlamlı kelimeler) ortalama 1-1.5 yaş 

civarıdır; bazen normal çocuklarda 2.5-3 yaşına kadar gecikme olabilmektedir. Bu 
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nedenle bir çocuğun konuşup konuşmayacağından emin olmak için bir süre beklenmesi 

gerekir. Toplumsal ilişkilerde bozukluklar biçiminde ortaya çıktığı için, otizm geç bir 

yaşta fark edilmektedir. İkinci bir sorunu ise Wing (1997) konu ile ilgili pek çok 

uzmanın fark ettiği gibi normal bir çocuğun da gelişimi boyunca otistik benzeri bazı 

belirtiler göstermesi olarak söyler. Wing’e (1997) göre eksantrik normal adı verilen bu 

çocuklar tanıda sorun oluşturabilirler. Ancak Connor (1990) bu tür çocuklarda görülen 

otistik davranış benzeri belirtilerin büyük kısmının iki yaşında kaybolup, beş yaşında da 

kalanların sıklığının çok düştüğünü belirtmiştir. Bu tip belirtiler otistik çocuklarda 

olduğu gibi giderek yaygınlığı ve şiddeti artmaz, başka belirtilerle bir araya gelip 

yoğunluk oluşturmaz. Otistik çocuklar tipik olarak bir alanda gelişip başka bir alanda 

gerilik gösterebilirler. Otizmi olan çocuk bazı alanlarda, örneğin hafıza gücü ve müzikal 

yeti gerektiren alanlarda çok başarılı olabilir. Buna karşın okuma, bisiklete binme gibi 

başka alanlarda başarısız olabilirler.  

Otistik bir çocukta ek özür olarak ayrıca işitme ve görme özrü olabileceği, 

bedensel engelli birinde otizmin de var olabileceği unutulmamalıdır. Genelde cana 

yakın ve sosyal olarak tanınan down sendromlu çocuklarda dahi otizm görülebilir; ya da 

spastik engelli bir çocuk aynı zamanda otistik olabilir (Aydın, 2003). 

Buna karşın tipik otizmin tanısı, klinisyenler açısından genel olarak sorun 

oluşturmaz. Ancak çok hafif belirtilerle seyreden otizm formlarının iyi tanınmadığı, 

otizmin daima gelişimsel bir perspektifte kavranması gerektiği yani üç yaşın altında hiç 

konuşmayan ve çok soğuk duran bir çocuğun, örneğin on yaşında gayet konuşkan ama 

yalancı bir sosyallik içine girebileceği unutulmamalıdır. Küçük yaşlarda otizmin, 

özellikleri ve seyri otizmden çok farklı olan başka rahatsızlık ve bozukluklarla 

karıştırılması mümkündür.  

 

I.4. Otistik Çocukların Özellikleri  

Otistik çocukların sosyal becerilerde (hoşçakalın demek, selamlaşmak, sıra 

beklemek, izin istemek, özür dilemek gibi) yetersiz oldukları bilinmektedir. Otistik 

çocukların sosyal becerilerinin gelişmesi için, uygun sosyal etkileşim başlatmayı ve 
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diğerlerinin başlattıkları etkileşime uygun tepki vermeyi ve onlarla olumlu ilişkiler 

kurmayı ve sürdürmeyi öğretmek gerekir. Örneğin, otistik olan bir çocuk, grup içinde 

diğerlerinin oynadığı oyuna katılmaması ile dikkat çekebilir. Otistik çocukların 

sevinçlerini, başarılarını ve ilginç buldukları şeyleri başkaları ile paylaşmadığı gözlenir. 

Bu çocuklar, ilgilerini çeken bir şeyi parmağı ile göstererek paylaşmayabilir ve baş baş 

yapma gibi taklit ile öğrenilen sosyal davranışları göstermeyebilirler. Çevredeki 

bireylerle iletişim kurmada yetersiz olma, otizmin en belirgin özelliklerinden biri olarak 

bilinmektedir. Karşısındaki kişinin yüzüne ve gözüne bakmama,  mutluluk, üzüntü, öfke 

gibi duyguları ifade etmede güçlük, sözel olmayan iletişim becerilerinde (mimik ve 

jestlerle isteklerini göstermek) eksiklik, karşılıklı iletişim kurmak istemediğinde 

bağırma, vurma, çığlık atma gibi davranış sorunları görülmektedir. Otistik çocuklar, hiç 

konuşmama ya da konuşmayı sadece kendi gereksinimlerini belirtmek için kullanmaları 

ve sosyal amaçlı kullanmamaları ile dikkati çekerler. Otistik çocukların sadece bir-iki 

kelime söyleme, anlamsız konuşma, ekolali ve zamirleri karıştırma gibi özellikleri de 

görülmektedir. Ekolali, duyulan kelimelerin anlamsızca tekrar edilmesi şeklinde 

tanımlanabilir. Otistik çocuklar duydukları bir kelimeyi defalarca düzgün biçimde 

tekrarlayabildikleri halde, o kelimenin anlamını bilmiyor olabilirler ve aynı kelimeyi 

anlamına uygun olarak kullanamayabilirler (Bağcılar RAM, 2009).  

Bu çocukların ses, ışık, sıcaklık, soğukluk gibi dış uyaranlara karşı aşırı ya da 

az tepki verdikleri de gözlenir. Diğer bir özellikleri ise oyun becerilerinde yetersiz 

olmaları ve oyuncakları amacına uygun olarak kullanmamalarıdır. Örneğin, arabayı 

sürmek yerine tekerleğiyle uzun süre oynamak gibi. Bununla birlikte sözel iletişim ve 

hayal kurmadaki yetersizlikleri, akranlarıyla birlikte oyun oynamalarını kısıtlamaktadır. 

Özellikle hayal gücünü kullanmaya yönelik oyunlar, hem konuşmayı hem de 

oyuncakları sembolik olarak kullanmayı gerektirir. Bu nedenle bu tür oyunları 

oynamaktan kaçınırlar. (Fazlıoğlu, 2004). 

Otizmli çocukların özellikleri aşağıda sıralanmaktadır. 

1. Göz kontağı kurmazlar. Gözlerinize baksalar bile kısa sürelidir veya sizden 

uzaklara bakıyormuş gibidirler.                                                                               

2. Huzursuz görünürler.                                                                                        
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3. Sözel veya sözel olmayan (yüz ifadesi gibi) birtakım ifadelere tepki 

vermeyebilirler.  

4. Bazıları birtakım ses, koku, ışık veya dokunuşa aşırı hassastırlar. 

5. Bazıları ise sıcak, soğuk veya herhangi bir acıya karşı oldukça duyarsızdır. 

6. Etraftaki birtakım değişikliklere stresli bir tepki gösterirler. Bazı çocuklar ev 

veya oda düzenlerinin bozulmasına karşı aşırı tepki gösterirler. Örneğin, evdeki 

eşyaların yerleri değiştirilmişse, eşyalar eski yerlerine konana kadar kendilerini yerden 

yere vurup ağlayabilirler (Gümüşçü ve Pişkin, 1994).  

7. Rutin olarak görmeye ve yapmaya alıştıkları şeyleri severler. Zihinlerinde 

yaşadıkları ortamın bir haritasını gezdirirler ve yapılan her küçük değişiklik çocuğun 

daha fazla stres yaşamasına neden olur. 

8. Bazı çocuklar çok saldırgan olurlar. Kendilerine, başkalarına ya da eşyalara 

zarar verebilirler. 

9. Tehlike ve korku duygusu hissetmezler. Örneğin, korkusuzca trafiğe 

çıkabilir, ateşle oynayabilirler. 

10. Yemek yeme bozuklukları vardır. Bazıları yenmez şeyleri yemekten 

hoşlanabilir.    

11. Kullandıkları kelimeler çok sınırlıdır ve genellikle etraflarında sık 

duydukları sözleri kullanırlar. Bazen de konuşulanları tekrarlayabilirler. 

12. Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler. Örneğin, birilerini 

önemsemezler, ya da birileri yerlerini işgal ettiğinde veya zorunlu bir aktivite yapmak 

durumunda kalınca, istenmeyen bir obje gibi orayı terk ederler. 

13. Çoğunlukla insanları değil de objeleri ve cansız varlıkları tercih 

etmektedirler (Aydın, 2003). 

14. Yaşadıkları duygular genellikle anında ve kesindir. İhtiyaçları önceliklidir 

(Aydın, 2003).  
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15. Parlak şeylere çok ilgi duyarlar. İlgileri belli bir şeye yöneliktir ve bu şey 

ortadan kaldırılırsa çocuk kriz geçirir. Otistik çocuklar bazı şeylere çok bağlıdır. 

Konserve kutuları, boş deterjan kutuları, plastik şişeler ve plastik kapaklar olabilir. 

Sevdiği bir şey kaybolursa bulunana kadar huzura kavuşmazlar (Gümüşçü ve Pişkin, 

1994). 

16. Yüksek sese karşı ilgisiz olanlar olduğu gibi bazı seslere şiddetli tepki 

gösterenler de vardır. Bazısına motosiklet ve köpek havlaması işkence gibi gelir. 

17. Hayatı boyunca konuşamayanlar olabilir.  

18. Otizmli çocuk, yürüyüşüne dikkat etmeden merdivenleri inip çıkabilir, 

bisikletini dikkatini vermeden sürer. Hatta pek çoğu karanlıkta eşyalarını bulabilir. 

19. Dokunulmayı sevmese de sıkı sarılmalardan hoşlananları vardır. 

20. Ellerini çırparlar, yüz göz hareketleri yaparlar ve başları dönmeden kendi 

etraflarında dönerler. Çoğu parmak uçlarında yürür. Birçok otistik ellerini ya da eşyaları 

gözlerine çok yakın tutarlar. Bir kısmı güzel yürür, tırmanabilir ama bir kısmı da sakar 

olup dengesiz yürür tırmanmayı sevmez. Bazılarının parmak becerileri güzel ama 

yürüme ve konuşması iyi değildir. Hemen hemen hepsi yürürken kollarını çapraz 

sallamayı oldukça geç öğrenirler (Persson, 2002). 

21. Bazı çocukların kendilerine ait rutinleri vardır; iskemleye oturmadan önce 

bir kere iskemlenin etrafında dolaşmak gibi.  

22. Bazıları para gibi yuvarlak şeyleri döndürmeye meraklı ve beceriklidir. 

Dönen şeylere bakmaya doyamazlar. 

23. Pek çoğu müziği sever ve şarkı söyler. 

24. Otizmli çocukların duygusal gelişimi öteki çocuklarınki gibi olup tek farkı 

gelişimin gecikmesidir. Bir yaşındaki çocuğun annesinin arkasında ağlama özelliği 

otizmli bir çocukta dört veya beş yaşlarında ortaya çıkabilir (Persson, 2002). 

25. Otistik çocukların çoğu suyla oynamayı ve otomobille dolaşmayı çok 

severler.  
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26. İletişim için konuşmayı çok fazla kullanmazlar. İsteklerini ifade etmek için 

ve isteklerine ulaşmak için kişilerin elinden tutarak bunlara ulaşmaya çalışırlar.  

27. Bazıları kendi etraflarında döner ve sallanırlar. Yürürken zıplayarak veya 

parmak uçlarında yürürler. 

28. Bazılarında uygun olmayan ortamlarda nedeni bilinmeyen gülmeler görülür 

(Doğan, 2008). 

 

I.5. Otizm ve Dönemleri 

Otizmli kişiler kendilerine özgü bir gelişim gösterirler.  Bu gelişimi dönemler 

halinde incelemek olanaklıdır. 

 

I.5.1. Bebeklik Dönemi 

Bebeklik dönemindeki otistik çocukların fiziksel gelişimleri yaşıtlarıyla 

benzerdir. Tuchman ve Rapin’in (1997) çalışmalarında otistik çocuklarda bebeklik 

döneminde uyku ve beslenme problemlerinin yoğun görülmesine rağmen, gelişimlerinin 

normal olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında, bazı otizmli bebeklerde çevreden gelen 

uyaranlara cevap vermek ya da uyaranları almak ile ilgili güçlükler görülebilir. Buna 

bağlı olarak, otistik çocukların yürüme ve oturma becerilerinde gecikmeler 

olabilmektedir. Yine otizmli çocukların üçte birinde on iki ile yirmi dört aylar arası 

gelişimsel gerileme görülmektedir. Henüz tam olarak aydınlanmamış olan bu 

gerilemelerin, bir çocukta ani ve yavaş bir şekilde otistik belirtilerin ortaya çıkması 

şeklinde olabildiği gibi bazılarında ise otistik belirtilerin daha da ağırlaşması şeklinde 

görüldüğünü belirtmişlerdir.   

Otizmli bebeklerin, yanlarına yaklaşan kişileri fark etmedikleri, bakışlarının boş 

ve içe dönük olduğu saptanmıştır. Birinci yaşın sonuna doğru, kucaklanmak 

istendiklerinde kucağa gelmek için kollarını kaldırmazlar. Yine bu yaş civarında 

çocuğun inisiyatifsizliği ve ilgisiz oluşu ailenin dikkatini çekmeye başlar. Çocuk 
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çevresindeki seslere, cisimlere, insanlara ilgi göstermez. Bebekteki bu ilgisizlik, anne 

babalarda çocuklarında zihinsel bir problem olduğu düşüncesini uyandırabilir. Bu 

belirtilere ek olarak otistik özelikler gösteren bebeklerin, göz önünden kaybolan nesneyi 

aramadıkları ve isteğini ifade etmek için parmağı ile bir şeyi işaret etmedikleri 

gözlenmiştir (Aktaran: Fazlıoğlu, 2004: 11). Brill (1994) otizmli çocukların bebeklik 

döneminde iki farklı davranış biçimi gösterdiklerini belirtmiştir. Bir grupta devamlı 

geceleri ağlama, huzursuzluk, uyku düzensizlikleri ile uyumsuz davranışlar 

gözlemlenirken, ikinci grupta olanlarda ise çevreye karşı ilgisizlik ve tepkisizlik 

görüldüğünü ifade etmiştir. 

 

I.5.2. Okul Öncesi Dönem 

Greespan (1992) araştırmasında otizmli çocukların, iki-yedi yaşları arasında 

normal popülasyona oranla daha kısa boylu olduklarını gözlemiştir. Bu dönemdeki 

çocuk, değişikliklere aşırı tepkiseldir. Okul öncesi dönemde otistik çocuklar aşırı aktif 

olabilirler. Otizm özelikleri bu dönemde daha da belirginleşir. Yine oyun kurma, 

akranları ile işbirliğine grime becerilerinde yetersizlikler fazlaca göze çarpmaktadır. 

Hareketlerin taklit edilmesi ve ince motor becerileri gerektiren kesme, yazı yazma, 

bloklarla desen oluşturma becerileri sınırlıdır. Amacına uygun olarak oyuncaklarla 

oynayamazlar. Bir boya kalemini uzun sure çevirerek yada ellerinde sallayarak 

kendilerini oyalayabilirler. 

Bebeklik döneminde gözlenen çevreye ilgisizlik bu dönemde daha da belirgin 

hale gelir. Çevresindeki kişilerin ve anne-babanın yüzüne bakmama hemen hemen her 

otistik çocuğun özelliğidir. İnsanların gözlerine bakmamaları veya anlık denebilecek 

kadar kısa bakışlardan sonra hemen gözlerini kaçırmaları dikkati çeker. Tamamen 

kendilerine ait bir dünyada yaşıyor gibi görünen bu çocuklar, çevrelerinde olup bitenlere 

karşı çok kayıtsızdırlar. Çağrıldıklarında tepki vermez, konuşurken dinlemez gibi 

görünürler. Bebekliklerindeki gibi fiziksel temastan kaçınırlar (Bettison, 1996). 

Teitelbaum (1998) okul öncesi dönemde, otistik özellikteki çocuklarda hayal gücünün 

yetersizliğine bağlı olarak yaratıcı oyun ve sosyal oyun oynama becerisinin 

bulunmadığını belirtir. Bu alanda genellikle çeşitli nesnelerin, oyuncakların elle 
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tutulduğu, oyuncağın gerçek amacına uygun olarak oynanmadığı gibi özellikleri 

çalışmalarında gözlemlemiştir. 

Otizmli çocukların büyük kas becerilerinin kullanılmasını gerektiren ip atlama, 

dans etme, yüzme gibi bazı hareketleri taklit etme yetilerinin çok az ya da hiç 

olmamasına bağlı olarak, daha geç öğrendikleri görülmektedir. Williams’ın (2001) 

çalışmasında otistik çocuklarda kağıt kesme, kutu içine küp atma ve ipe boncuk dizme 

gibi küçük kas becerilerinin de oldukça zayıf olduğu gözlenmektedir. Ancak birçok 

otistik çocuk mekanik, takmalı-sökmeli oyuncakları kolaylıkla takıp sökebilir (Aktaran: 

Fazlıoğlu, 2004: 23). 

  

I.5.3. Okul Dönemi 

Otizmli çocukların ilkokul döneminde daha uyumlu oldukları göze 

çarpmaktadır. Bu dönemde sınırlı düzeyde de olsa, çevrelerine ve akranlanna ilgi 

göstermeye başlayabilirler. Bu dönemde çocuklarda hırçınlık ve uykusuzluk gibi 

problemler azalabilir. İlkokula başlayacak düzeyde olan otizmli çocuklar, yazı yazma ve 

matematik öğrenme ile ilgili güçlükler yaşayabilirler. Yazmayı reddedebilirler. Bu 

nedenle yazı eğitiminde üç boyutlu materyallerin kullanılması, okuma ve yazma 

becerilerine yönelik bilgisayar programlarının kullanılması önemlidir. Egel (1989) okul 

programlarında otistik çocuklara uygun görsel teknikleri kapsayan bireysel programlara 

yer verilmesinin önemini belirtmiştir (Aktaran: Fazlıoğlu, 2004: 12). 

   

I.5.4. Ergenlik Dönemi 

Otizmli çocukların büyük bir bölümü bu dönemi büyük problemler geçirmeden 

atlatırlar. Bazı otizmli ergenlerin gelişimlerinin bu dönemde olumlu yönde etkilendiği 

görülür. Bazılarında ise, belirtilerin geçici olarak ağırlaşması ya da kalıcı bir kötüleşme, 

yani bir geriye dönüş gözlemlenmektedir. Gerileme bazen dil gelişimi ve akademik 

becerilerde kayıplara yol açabilir. Bu dönemde epilepsinin ortaya çıktığı da 

görülmektedir. Ergenlik döneminde gözlenen kalıcı belirtilerden bazıları; hiperaktivite, 
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saldırgan davranışlar, kendine yönelik yıkıcılıktır. Bu dönemde kızların erkeklerden 

daha saldırgan oldukları gözlenmiştir. Bu dönemdeki çocuklar fiziksel olarak 

güçlendikleri için problemlerle başa çıkmak, eğitimciler ve aile için zor olmaktadır. Bu 

nedenle, eğitim programlarının erken çocukluktan başlayıp yetişkinlik dönemine kadar 

devam etmesi önemlidir. Bu programlara devam eden ergenlerin daha iyi bir gelişim 

gösterdiği saptanmıştır. Otizmli ergenlerin ergenlik döneminde, karşı cinse ilgileri 

olabilir. Ancak, ilgilerini ifade ediş tarzları akranlarınınkinden farklıdır (Aktaran: 

Fazlıoğlu, 2004: 13). 

 

I.5.5. Yetişkinlik Dönemi 

Otizmli bireylerin çok az bir kısmı normal yetişkin olabilir. Büyük bir kısmı ise, 

ağır bir biçimde yaşamlarına devam ederler. Yetişkinlik dönemi için şöyle bir sınıflama 

yapılabilir.  

1. Kendini dünyadan soyutlayan grup: Çocukluklarındaki otizm belirtilerini 

devam ettiren bu kişiler, otizmin veya otistik yalnızlığın bütün belirtilerini sergilerler. 

İnsanlardan uzaklaşır, yalnızlığı tercih ederler. Bu kişiler saatlerce odalarında yalnız 

kalabilirler. Böyle bir durumda rahatsız edilmek istemezler. Baskı yapılmadığı taktirde 

zorluk çıkarmazlar. Ancak, kendi hallerine bırakıldıklarında da öğrendiklerini unuturlar, 

gelişimleri durur, hatta geriler. 

2. Pasif grup: Bu gruptakilerin çoğu oldukça iyi taklit yeteneğine sahip 

olduklarından, sosyal etkinliklere katılabilirler. Ancak, sosyal beraberliği özel 

hayatlarında yaşayamazlar. Oldukça bağımsız bir yetişkin hayatları olabilir. 

Bakımlarından sorumlu olan kişiler ve rutinlerdeki değişiklikler bu kişileri olumsuz 

yönde etkiler.  

3. Aktif ve ilginç grup: Karşılıklı sosyal iletişim becerileri ilk iki grup kadar 

zayıftır. Bu gruptaki bireyler çok problemlidir. Konuşma yetenekleri sınırlıdır (Aktaran: 

Fazlıoğlu, 2004: 13-14). 
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Ergenlik döneminden itibaren otizmli bireylerin bir mesleğe yönlendirilmeleri 

ve sosyal hayat içine dahil edilmeleri çok önemlidir. Otizmli bireyler ilgi alanları ve 

gelişim seviyelerine göre çeşitli mesleklere yönlendirilebilirler. Örneğin, bir markette 

raf dizimi ya da paketleme servislerinde çalışabilirler. Meslek kazanımı otizmli 

bireylerin rahat bir yetişkinlik dönemi geçirmelerini kolaylaştıracaktır (Fazlıoğlu, 2004: 

14). 

 

I.6. Otizm ve Davranış Problemleri  

Engelli çocuklarda bazı yetersizliklerin yanısıra, istenmeyen bazı davranışlar 

da gözlenmektedir. Bu davranışlar problem davranışlar olarak kabul edilmektedir. Bu 

problemler çocuğun yeni beceriler öğrenmesini, var olan becerilerini kullanmasını, 

çevresi ile sosyal etkileşimini ve toplumsal uyumunu olumsuz yönde etkileyen 

davranışlardır (Öztürk 1988, Eripek 1996). Problem davranışların altında yatan temel 

nedenlerin sosyal ve iletişim içerikli olduğu vurgulanmaktadır. Bu davranışların 

genellikle dikkat çekme, istenmeyen ortamdan ya da durumdan kaçma ve istenileni elde 

etme amacı ile ortaya çıktığı belirtilmiştir.  

Bu görüş doğrultusunda, otizmli çocuklarda görülen problem davranışların, 

çevreyle iletişim eksikliği ve yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

Otizmli çocukların aile üyelerine ve diğer insanlara karşı ilgisiz davranması, 

yaşantılarındaki anne, baba, kardeş, öğretmen gibi önemli kişileri tanımaması ve ayrılık 

kaygısı göstermemesi, okul gibi sosyal ortamlarda yaşıtları ile oynamaması, arkadaşlık 

kurma güçlüğü gibi davranışlar bu çocuklarda görülen özelliklerden bazılarıdır. 

Çocukların büyümesi, çevresi ile ilişkilerinin artması ve konuşmanın gelişmesi ile bu 

problemlerde belirgin bir azalma olacağı kabul edilmektedir (Aktaran: Fazlıoğlu, 2004: 

23). 
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I.6.1. Saldırganlık ve Öfke Nöbetleri 

Otistik çocuklarda saldırganlık ve öfke nöbetleri genellikle iki ile beş yaş 

döneminde belirginleşir. Bu dönemde konuşma çok az ya da hiç olmadığından, çocuk 

isteklerini sözel olarak ifade edememektedir. Bu nedenle, çoğu otistik çocukta öfke 

nöbeti olarak adlandırılan tekmeleme, ağlama, bağırma, kendini yere atma gibi 

davranışlar ortaya çıkmaktadır.  

Korkmaz (2000) ve Öztürk (2002) küçük otistik çocukların istediklerini ifade 

edemedikleri için, kendini anlatamamanın verdiği zorlukla çoğunlukla öfke nöbeti 

geçirdiklerini belirtmiştir. Nöbet, çocuğun bir isteğinin yapılmaması ya da ortamda 

istemediği bir durumun oluşmasıyla açığa çıkabilir. Çocuk, bazen periyodik olarak her 

gün aynı saatte nöbet geçirebilir. Ne yapılırsa yapılsın yatıştırılamayabilir. Öfke 

nöbetleri birkaç saniye ya da dakika sürebildiği gibi, bazen bir saat kadar uzun da 

sürebilir. Öfke nöbetleri sırasında çocuk kendini yerden yere atabilir, kapıları çarpabilir, 

camları kırabilir.  

Yapılan araştırmalar otizmli çocukların özellikle günlük hayatlarındaki 

değişimlere karşı ani ve yersiz tepkiler verebildiklerini göstermiştir. Bu tepkiler 

uygunsuz gülme, ağlama, öfke ve sevinç nöbetleri, kendini ısırma, başını duvara vurma 

gibi davranışlar şeklinde olabilir. Kararlı ve akılcı davranışlarla öfke nöbetleri 

önlenebilir veya sıklığı-şiddeti azaltılabilir. Çocuklar büyüdüklerinde öfke nöbetlerinin 

kontrol edilmesi daha güç olabilir. Çocuğun fiziksel gücündeki artış onlara bakan ve 

eğitimleri ile ilgilenen kişiler için tehlike yaratabilir. Çocuk öfke nöbetine girdiğinde 

onun yanına yaklaşmak, onunla iletişim kurmaya çalışmak imkansız olabilir. Çocuk 

ancak sakinleştikten sonra, ona ulaşmak mümkün olur. Bu nedenle kriz anında çocuğun 

krizden çıkmasını sağlamanın yanısıra, onun kendisine ve başkalarına zarar vermesini 

önlemek de önemli bir noktadır (Lovaas, 1981; Hirama, 1989).  

Otistik çocuklarda dışa dönük saldırganlık da göze çarpar. Saldırganlık 

genellikle aile yakınlarına ve kardeşlere vurma, saç çekme ve ısırma şeklinde ortaya 

çıkmaktadır. Otizmli çocuklarda çok saldırgan oldukları durumlarda saç yolma 

gözlenebilir. Otizmli çocuk kendi başına kaldığında veya uyarandan yoksun bir ortamda 

bulunduğunda saçları ile oynama davranışını gösterebilir. Bu çocuklar ve aileleri tedavi 
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için bir psikiyatriste yönlendirilmeli, gerekirse bir süreliğine çocuğun saçlarının 

kesilmesi önerilmelidir (Öztürk, 2002). Çocuklardaki bu saldırgan davranışların 

genellikle belli bir nedeni vardır. Nadiren saldırganlığın boyutları tehlikeli bir hal 

alabilir. Göz çıkarmaya çalışma, kesici aletlerle saldırma, boğaza sarılma gibi 

davranışlar bu tehlikeli hallerin bazılarıdır. Bunların bir kısmı otizmli çocuklarda 

görülen tekrarlayıcı hareketlerle karışır. Newel (1999) çalışmasında bir kısım otistik 

çocukta bu durumu, yakınlaşma ve ilgilenmenin bozuk ifadeleri olarak tanımlamıştır.  

 

I.6.2. Korku 

Korku; özel bir kişiye, nesneye ya da duruma karşı heyecansal bir tepkidir. 

Çocuk başlangıçta kendisine fiziksel olarak zarar veren uyaranlardan kaçınır. Bir süre 

sonra ise, bu davranış çocukta yerleşir. Buna bağlı olarak, bir tehlike olmadığı halde 

uyaranlardan kaçmaya başlar. Böylece çocukta korku dürtüsü oluşur. Çevresini 

tanımayan, etrafında olup bitenlerden haberdar olmayan küçük bir bebeğin tanımadığı 

şeylerden korkması oldukça doğaldır. Örneğin, bebeklik döneminde gürültü ya da 

yabancı bir yüz çocuğu korkutabilir. Çocuklar büyüdükçe korkularının azalması 

beklenir. Çocuğun zihinsel gelişimine bağlı olarak çevreyi tanıma oranının artması 

korkulacak nesne ve durum sayısını azaltır. İki-üç yaşındaki çocuklar yüksek seslerden, 

üc-dört yaşındaki çocuklar ise karanlıktan, dilenciden ve hırsızdan korkmaktadırlar. 

Dört yaşından sonra korkularda azalma görülür. Altı yaşına gelindiğinde ise, korkularda 

artış gözlenmektedir (Bulut, 2000). Çevresinde olup bitenlerin farkında olmayan ve 

kendini ifade edemeyen otizmli çocuklarda da bazı özel korkular görülebilir. Buna 

örnek olarak otistik özellik gösteren çocukların stadyum gibi kalabalık ortamlarda 

bulunmayı reddetmeleri verilebilir. Bazı seslerden ürkebilirler, bazı nesnelerden 

korkabilirler. Fazlıoğlu ve Eşme’ye (2002) göre bazen otizmli çocuklar, korkularını her 

şeye genelleyebilirler. Bu da onların sinirli ve kaygılı olmalarına neden olabilir. Otizmli 

çocukların korkularından kurtulmaları zaman alabilir.  
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I.6.3. Mastürbasyon 

Üç yaş civarında çocuk kendi bedenini keşfetmeye yönelir. Tesadüfen cinsel 

organını keşfeden çocuk fizyolojik temelli bir haz duygusu yaşar. Cinsel düşünce ve 

hayallerden arınmış bu duygu insan biyolojisinin gereğidir. Bir kez haz duygusu yaşayan 

çocuk bu duyguyu yeniden yaşamak için çaba sarf eder. İki-üç yaşlarında tamamen 

fizyolojik sayılan bu olayın giderek sıklaşması ve ileri yaşlarda da devam etmesi 

çocuğun anne-baba ile ilişkilerinde sorun yaşanmasına neden olabilir. Çoğu zaman aşırı 

mastürbasyon, ergenlik çağına gelmiş otistik çocuklar için ciddi sorun olabilmektedir. 

Aileler, günde defalarca mastürbasyon yapan çocuğu için, biraz da eski yanlış 

inanışların etkisiyle endişelenmektedirler. Seyrek olarak çok küçük çocuklarda da (hem 

kız, hem erkek) mastürbasyon benzeri davranışlar görülmektedir. Bunların gerçekten 

mastürbasyon olup olmadığını saptamak ve daha sonra çocuğun dikkatini başka yöne 

çevirmek veya zevk alabileceği başka etkinlikler bulmak yararlı olabilir. Nörolojik bir 

neden yoksa davranış terapistleriyle sorun çözülebilir. Ergenlik çağında görülen 

mastürbasyonda, yersiz bir endişe ve korkuya gerek yoktur. Mastürbasyon, otistik 

çocuğun keşfettiği ve zevk aldığı ender çıkış yollarından biri olabilir (Öztürk, 2002). 

Bunu herkesin önünde yapmaması ve sıklığını azaltması eğitimle olabilir.  

   

I.6.4. Dikkat ve Motivasyonel Problemleri 

Gelişimsel problemleri olan çocuklar genellikle okulda motivasyon güçlükleri 

yaşarlar. Bu çocukların öğrenmeye motive olamamaları çoğunlukla akademik ve sosyal 

yetersizliklerden kaynaklanmaktadır. Bu çocukların motivasyon güçlüğü yanında, 

dikkatle ilgili problemleri de vardır. Özellikle kendini uyarıcı davranışlara 

yöneldiklerinde dikkatlerini bir noktada toplamaları zorlaşır. Dikkat süresinin 

yetersizliği ve dikkat dağınıklığı ile yetersiz motivasyon yakından ilişkilidir. Dikkat 

problemi olan çocuklar küçük bir detayı fark edebilir, ancak bütünü kavramakta 

zorlanabilirler. Bu tür çocukların dikkati aşırı seçicidir. Örneğin, normal bir çocuktan 

bir resmi isimlendirmesi istendiğinde “adam” diye isimlendirir. Otistik özellik gösteren 

çocuk ise, resimdeki adamın düğmesine dikkatini yönelterek “düğme” der. Aşırı 

seçiciliğin diğer bir örneği, ipuçlarının kullanımında yaşanan zorluklarda görülür. 
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Lovaas (1981) yapmış olduğu çalışmasında bu çocukların, karşılarındaki kişilerin ifade 

etmek istedikleri görsel ve işitsel ipuçlarını anlamakta güçlük çekebildiklerini, kişilerin 

yüz ifadelerini, jest ve mimiklerini anlamakla ilgili güçlükler yaşadıklarını 

gözlemlemiştir. Aşırı seçicilikle ilgili problemler, duyuların bir arada algılanması 

gerektiği durumlarda da ortaya çıkabilir. Çocuk öğretmeninin yaptığı işi görüyorsa, 

öğretmeninin sesine dikkat etmez. Çünkü çocuk bir kanaldan bilgi almaya 

odaklanmıştır.  

 

I.6.5. Otizm ve Hiperaktivite 

Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) bireyin yaş ve gelişim 

düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, istekleri erteleyememe (impulsivite) ve 

dikkat sorunlarıyla kendini gösteren psikiyatrik bir bozukluktur (APA, 1994).  

Hiperaktif bir çocuk aceleci ve sabırsızdır. Çok konuşur, söz keser, 

dikkatsizdir, ani tepki gösterir. Durup dururken yola fırlar, istediği şeyin hemen 

olmasını ister, kurallara uymaz ve başı sık derde girer. Motor takılmış gibi hareketlidir. 

Az uyur, unutkandır. Arkadaşları tarafından dışlanır. İlişkilerinde zorluklar yaşar. 

Anneler çocuklarını kontrol altına alırken oldukça zorlanırlar. Çoğu zaman da 

yaramazlıkla hiperaktivite birbirine karıştırılır (TODEV, 2009). 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların büyük çoğunluğu 

aynı özellikler göstermesine rağmen bireysel farklılıklar dolayısıyla tedavi boyunca 

yapılacak etkinlikler birbirinden farklılık gösterir. Otistik çocukların büyük bir 

bölümünde de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna rastlanır. Otistiklerin büyük 

bir bölümünün dikkati oldukça dağınıktır. Özellikle aşırı hareketlilik iki yaş civarında 

fazlasıyla belirgindir. Otistik çocukların bir kısmında bu hiperaktivite ve dikkat 

eksikliği sendromu uzun süre devam eder. Dolayısıyla da en temel sorunlardan biri 

haline gelir. Zaman içinde aşırı hareketlilik dönemleri azalır ya da aşırı aktif dönemleri, 

hareketliliğin az olduğu dönemler izler. Aşırı hareketliliğin sadece belirli bir ortamda ve 

durumda görüldüğü de olur (TODEV, 2009). 
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Otizmdeki başlıca sorunlardan birinin dikkati sağlayan sistemde olduğu 

düşünülmektedir. Bu yüzden otizmin hiperaktivite ve dikkat eksikliği sendromuyla 

uzaktan da olsa bir yakınlığı olduğu düşünülmektedir (TODEV, 2009). 

 

I.6.6. Saplantı 

Saplantı kişinin isteği ve arzusu dışında gelişen, kişide tedirginlik doğuran ve 

zihinden uzaklaştırılamayan, ardarda tekrarlanan düşüncedir. Kişi bu düşünceleri 

zihninden uzaklaştırabilmek için çeşitli istem dışı tekrarlayan hareketler yapabilir ki, 

buna zorlantı adı verilir. Erken çocukluk döneminde pek çok hareketin tekrarlı bir 

şekilde yapılması öğrenmenin gereği olarak değerlendirilir. Üç yaşında bir çocuk 

oyuncağı ile tekrar tekrar aynı şekilde oynayabilir. Küpleri üst üste dizer, tekrar bozar, 

tekrar dizer. Saplantıların beş-on beş yaş arasındaki dönemde başladığı, fakat üç yaş 

gibi çok erken dönemde de görülebildiği vurgulanmaktadır (Öztürk 2002). 

 

I.6.7. Hiperleksi 

Hiperleksi, okuduğunu anlamadan gelişmiş okuma yetisine verilen isimdir. 

Hiperleksi, otizmlilerde de görülür. Bazı otizmli çocuklar çok küçük yaşta, örneğin iki-

üç yaşlarında kendi kendilerine okumayı öğrenirler. Ancak, okuduklarından anlam 

çıkaramazlar. Hiperleksik ve otizmli olan çocukların daha az hiperaktif ve daha az 

beceriksiz olduğu saptanmıştır. Otizmlilerin % 10-20’sinin aynı zamanda hiperleksik 

olduğu bilinir. Genellikle zekaları yüksek otistiklerde ve çoğunlukla erkeklerde görülür. 

Çocukta hiperleksi varsa çok teşvik etmemek gerekir. Yaşına uygun oyunlara ve sosyal 

etkinliklere yönlendirmek daha uygun olur. Okuma eğiliminden yararlanarak eğitimde 

yazılı materyal kullanılmalıdır (Korkmaz, 2000a). 

Otizmli çocuklarda nesneleri bir düzende dizme, farklı renk ve şekildeki 

cisimleri gruplama, çeşitli anlamsız düşünceleri zihninden atamama gibi çeşitli 

saplantılar görülmektedir. Baron ve Cohen (1991) otistik çocuklarda bu konu üzerine 

yaptıkları çalışmalarında yukarıdakilerin yanısıra, bazı nesnelere aşırı bağlanma 
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davranışının da otizmli çocuklarda göze çarptığını belirtmişlerdir. Normal çocuklar da 

belli bir yaşa kadar sevdikleri nesnelere karşı aşırı bağlılık gösterebilir. Örneğin, 

yatarken bebeklerini yanlarına alırlar, sokakta sevdikleri oyuncakları ile dolaşabilirler. 

Otizmli çocuklarda bu durum ileri yaşlarda da devam edebilir. Otizmliler, bir konuyla 

veya bir nesne ile aşırı ilgilenebilirler. Bu çocuklar gazoz kapağı, poşet, kola kutusu gibi 

şeyleri biriktirir ve bu nesnelerin kaybolmasına tahammül edemezler. Bir süre sonra 

ilgilendikleri eşya, kişi, konu ya da eylem değişebilir. Yerine başkaları geçer. Bazen, 

aynı konuya takılırlar ve saatlerce bu konu hakkında konuşmak isteyebilirler. Ayrıntılara 

takılabilirler. Buna sokak levhaları, araba plakaları, alfabe, sayılar, köprüler gibi birçok 

şey konu olabilir. Karşısındaki kişinin bu konularla ilgilenmediğini fark etmeyebilirler. 

Nesnelerin bir parçasıyla, örneğin kapı tokmağı, elbisesinin kolundaki bir düğme ile 

aşırı ilgilendikleri görülebilir.  

 

I.6.8. Diş Gıcırdatma 

Uyurken diş gıcırdatma üç ile onyedi yaş arasındaki çocukların %15’inde 

görülebilmektedir. Diş gıcırdatmanın kesin nedeni bilinmemekle birlikte, çocukta 

bunaltı ve sıkıntı sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Otizmli çocukların büyük bir 

bölümünde diş gıcırdatma görülür. Çocuklarda görülen diş gıcırdatma bazen geçici, 

bazen de devam eden bir özellik gösterebilir. Diş gıcırdatma uzun süreli olduğunda, 

çene ve dişlerle ilgili yapısal bozukluklara neden olabilir. Yapılan çalışmalarda diş 

gıcırdatma ile epilepsi arasında bir ilişki saptanmıştır. Çocuklarda görülen diş 

gıcırdatmasının nedeni, oral motor uyaran ihtiyaçları da olabilmektedir (Bahr, 2001; 

Öztürk, 2002). 

 

I.6.9. Parmak Emme 

Parmak emme hayatın ilk yıllarında görülen bir alışkanlık türüdür. Emzik 

emme gibi doyum ve boşalma sağlamaya yönelik bir davranıştır. Bu davranış çocuğun 

iç sıkıntısı ve gerginliklerini azaltma çabası olarak görülmektedir. Çocuklar bazen 

parmak yerine bez parçası ya da bir örtünün ucunu emebilirler. Parmak emme, çocuk 
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yalnız kaldığında ve uykuya dalarken daha sık görülür. Bahr (2001) doyuma ulaşmamış, 

emzik ve anne sütü almamış çocuklarda emme duygusunun daha yoğun olarak 

görüldüğünü gözlemlemiştir. Normal gelişim gösteren çocuklarda bu davranışın üç-dört 

yaşlarında kaybolması beklenir. Otizmli çocuklarda da parmak emme, elini ağzına 

sokma, nesneleri yalama ve ağzına sokma gibi davranışlar yoğun olarak gözlemlenir. 

Bu davranışların onların oral motor ihtiyaçlarından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

I.6.10. Tırnak Yeme 

Çocuklarda tırnak yeme, yaşanılan bir gerginliğin ifadesi olabilir. Çocuklar 

genellikle sıkıntılı oldukları dönemlerde tırnaklarını yerler. Tırnak yeme çoğu zaman 

çocukluk döneminde başlar, ergenlik döneminde artar. Erişkinlik döneminde ise tırnak 

yemenin azalması beklenir. Tırnak yemenin bazen erişkinlik döneminde de aynı şiddette 

devam ettiği gözlenmektedir. Tırnak yemenin tedavisinde ilk ve en önemli aşama 

çocukta bu olaya neden olabilecek, gerginlik yaratabilecek durumun veya durumların 

tespiti ve ortadan kaldırılmaya çalışılmasıdır. Otizmli çocuklarda da bazen tırnak yeme, 

ellerini ağzına sokma, parmaklarını ve el bileklerini ısırma davranışları 

gözlenebilmektedir (Öztürk, 2002). 

   

I.7.  Otizmli Çocukların Eğitimleri  

Otistik bozukluğa sahip çocukları içinde yaşadıkları toplumun önemli bir bireyi 

olarak kabul edip bulundukları yaş grubuna yönelik  etkinliklere dâhil etmek önemlidir. 

Bütünleştirmeye yönelik olarak otistik çocuğun bulunduğu yerdeki normal çocukların 

sayısının artırılması yeterli olmamaktadır. Bunun yerine kolaylıkla gelişim göstermeyen 

ilişkinin desteklenmesi gereklidir (Can, 2003).  

Otizm, şu anda sahip olduğumuz bilgi ve yöntemlerle tamamen tedavi 

edilebilecek bir problem değildir. Ancak uygun bir eğitim planı ve bazı durumlarda ilaç 

tedavisi ile otizmin bazı belirtileri ortadan kalkabilir, uyum yetenekleri ve becerileri 

geliştirilip kendi kapasitesi içinde mümkün olan en üst düzeye gelebilir. Ancak tedaviye 
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başlarken çocuğun hangi noktaya varacağını kestirmek mümkün değildir. Bu yine 

çocuğun probleminin şiddetine ve gösterdiği semptomlarının ne şekilde bir araya 

geldiğine olduğu kadar, aldığı profesyonel desteğin ve eğitimin kalitesine de bağlıdır 

(Kayaalp, 2000).  

Otistik çocukların eğitimlerine başlanması ve gerekli müdahalelerin 

yapılabilmesi için erken tanılama oldukça önemlidir. İlk üç yıl tüm çocuklarda olduğu 

gibi otistik çocuklar için de dil gelişimi ve sosyal davranışlar yönünden oldukça kritik 

bir dönemdir. Erken müdahale; duyusal-motor gelişim, dil ve sosyal gelişim, davranış 

ve aile uyumunun gelişimi yönünden de oldukça önemlidir. Kulaksızoğlu (2003), 

yalnızca öğretmen öğretimine dayalı eğitimin, otistik çocukların oyun becerileri, 

iletişim ve sosyal gelişimleri yönünden etkili bir strateji olmadığını ortaya koyduğunu 

belirtmiştir. Otistik çocuklara erken çocukluk döneminde engelli olmayan akranlarıyla 

etkileşim fırsatı verildiğinde kendiliğinden öğrenme oluşmaktadır.   

Kesin tanı konduktan hemen sonra tedavi ve eğitim programının planlanması 

adımına geçilir. Eğitim verecek olan uzmanlar çocuğun bireysel özelliklerine ve gelişim 

düzeyine uygun, ihtiyaçlarını birebir karşılayacak bir eğitim programını planlar, 

uygular, sonuçlarını hazırlanan programa dayalı olarak değerlendirir. Otizmin tedavisi 

sürekli ve yoğun eğitimdir. Eğitim sürekli ve yoğun olmalıdır, yaşamının tüm 

alanlarında evde, sokakta, okulda eğitimin kesintisiz sürmesi ve ailenin de bu eğitime 

katılması şarttır. Dolayısıyla toplumunda kurumları ve bireyleriyle otizm ve otistik 

çocuklar konusunda bilinçlendirilmiş olması gerekmektedir. Uygulanan eğitim 

programının etkilerini izlemek ve değerlendirebilmek için belli aralıklarla kayıt 

tutulmalıdır. 

 

I.7.1. Otizm Eğitiminde Temel İlkeler 

Otistik çocuklar bireysel olarak, öğrenme stilleri ve yetenekleri açısından 

birbirlerine benzemezler ve birbirlerinden çok farklı özelliklere sahiptirler. Öğrenirken 

farklı alanlarda farklı hızlarla gelişim gösterirler. Bu nedenle eğitime başlarken her 

çocuğun özellikleri ve gereksinimleri gözönüne alınarak o çocuğa özgü bir 
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“Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı”  (BEP) hazırlanır. Bireyselleştirilmiş Eğitim 

Programları (BEP) hazırlanırken, yapılan toplantıya uzmanlarla birlikte ailelerin de 

katılması gerekir. Çünkü ailenin öncelikle öğrenilmesini istediği beceriler olabilir. 

Örneğin; programda elini yıkama becerisi konulmuşsa, aile önce tuvalet eğitiminin 

kazandırılmasını isteyebilir ve aileler kendi isteklerinden oluşan programları 

benimseyecekleri için o programlar daha başarılı olacaktır (Kayaalp, 2000). 

Otistik çocukların eğitimi, akademik eğitimden önce, onların toplum hayatına 

ayak uydurabilmeleri için, özbakım ve günlük hayatta bağımsız yaşam becerilerini 

onlara kazandırmakla başlar. Örneğin elini yıkamak, dişlerini fırçalamak, göz kontağı 

kurmak, sosyal becerilere sahip olmak ve konuşmak gibi istendik davranışların 

geliştirilmesi ve tekme atmak, ısırmak gibi istenmedik davranışların kontrol altına 

alınması, eğitimlerinin vazgeçilmez parçalarıdır. 

Otizmin eğitim ve tedavisinde dikkat edilmesi gereken en önemli unsur, 

öncelikle eğitime ailenin katılımının sağlanmasıdır. Ailenin uzman tarafından öğretilen 

becerileri evde de öğretmeye devam etmesi gerekir. Otistik özellikleri olan çocuklar ya 

da bireyler hem yeni becerileri öğrenmekte, hem de öğrenilen becerileri genelleştirmede 

sorun yaşarlar. Örneğin, eğitimcileri ile selamlaşmayı öğrenir evde ya da dışarıda diğer 

kişilerle selamlaşmayı genelleştiremezler. Wing (2005) bu konuda etkili çalışmalar 

yapmıştır. Örneğin Wing’e (2005) göre ailenin becerileri genelleştirmedeki rolü çok 

önemlidir, çünkü özel eğitim okullarında öğrendikleri becerileri evde, dışarıda, parkta 

uygulamaları ancak ailenin eğitime katılması ile gerçekleşir. Aile eğitimi için özel 

eğitim verilen sağaltım odaları ya da özel eğitim okullarının sınıfları aileler tarafından 

kameralardan ya da özel gözlem odalarından gözlenebilir özellikte olmalıdır. Böylelikle 

hem uzmanlar hem de aile aynı beceriyi aynı yöntemle aynı zamanda öğretecektir. 

Ailelerin zaman zaman biraraya gelerek uzmanlarla, eğitim ve psikolojik danışma grup 

çalışmaları yapmaları da onların çocuklarının eğitim ve gelişimini anlamasına katkı 

sağlar. Ayrıca, ailelerin kendilerine güvenmelerinin artmasına ve anne baba olma 

becerilerinin gelişmesine de fırsat verir.  

Ailenin katılımı sağlandıktan sonra eğitimin yoğun ve sürekli olmasını 

gerçekleştirmek mümkün olacaktır.  Eğitim programının, çocuğun uyku saati dışındaki 
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tüm zamanlarında eğitimciler ve aile bireyleri tarafından çocuğa uygulanması gerekir. 

Bu yoğun ve sürekli programı uygulayabilmek için işbölümü yapılarak özel eğitim 

uzmanları, anne, baba, bakıcı, sınıf öğretmeni, stajyer öğrenci ve gönüllüden oluşan bir 

ekip kurulması ve eğitimin bu ekip tarafından paylaşılarak sürdürülmesi gerekir 

(Yazgan, 2002). 

Çocuğa uygulanacak eğitim modeli ne olursa olsun eğitim programının bazı 

özelliklerinin olması gerekir. Eğitim programının: 

1. Otistik çocuklar için geliştirilmiş otizme özgü bir program olması,  

2. Çocuğun bireysel özelliklerine, gereksinimlerine uygun bir program olması,  

3. Baştan belirlenmiş net hedeflerinin olması,  

4. Sonuçlarının, hedefe ulaşılabilirliğinin değerlendirilebilmesi,  

5. Belirli aralıklarla, hedeflerin gözden geçirilebilir ve gereksinimlere göre 

uyarlanabilir olması,  

6. Sistematik olması, becerilerin hem belirlenen eğitim yöntemine göre hem de 

beceri alt basamak sıralamasını takip ederek öğretilmesi,  

7. Yapılandırılmış olması, hem öğretilecek becerinin hem de çocuğun 

özelliklerine göre öğretim yapılacak mekânın düzenlenmesi, örneğin, renklerin 

öğretileceği bir derste dikkat dağıtacak diğer oyuncakların önceden kaldırılmış olması, 

sadece renk çalışılacak oyuncakların ortada bulundurulmasıdır,  

8. Çocuğun sadece yaşına değil, esas olarak gelişim düzeyine de uygun 

becerileri bulundurması,  

9. İçinde akranları ile bir arada olduğu bir süreç ya da süreçlerin olmasıdır 

(Wing, 2005).  
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Tablo 1: Otistik Çocuğun Eğitiminde Yer Alan Temel Becerilerin Listesi (Otistik 

Çocukların Eğitiminde Aile El Kitabı, 2002) 

I. ÖĞRENMEYE HAZIRLIK BECERİLERİ 

1. Göz kontağı kurma 

2. Uygun oturma 

3. Basit yönergelere uyma 

II. İLETİŞİM BECERİLERİ 

1. Sözel iletişim 

1.1. Sesleri taklit etme 

1.2. Sesleri ayırt etme 

1.3.Evet, Hayır sözcüklerini ve işaretlerini yerinde 
kullanma 

1.4. Resimli kartlarda gösterilen resimleri 
adlandırma 

1.5. Gereksinimlerini basit sözcüklerle ifade etme 

2. Sözel olmayan iletişim 

2.1. Bedensel temasta bulunma 

2.2. Selamlaşmak ve vedalaşmak için kullanılan 
hareketleri yapma 

2.3. Temel duyguları (sevinç, üzüntü, kırgınlık, 
ağlama vb.) yüz ifadeleriyle belli etme 

 

III. ÖZBAKIM BECERİLERİ 

1. Kişisel bakım becerileri 

1.1. El-yüz yıkama-kurulama 

1.2. Diş fırçalama-ağız çalkalama 

1.3. Saç tarama 

1.4. Banyo yapma 

 

1. Yemek yeme becerileri 

1.1. Parmaklarıyla yeme 

1.2. Yiyecekleri koparma 

1.3. Bardaktan su içme 

1.4. Tabağına yemek alma 

1.5. Kaşıkla yeme 

       1.6. Çatalla yeme,  

       1.7. Yiyecekleri bıçakla kesme 

1.8. Sofra kurallarına uyma 

1. Giyinme becerileri 

      1.1.  Şapka çıkarma-takma 

1.2. Ceket çıkarma-giyme 

1.3. Eldiven çıkarma-giyme 

1.4. Terlik çıkarma-giyme 

1.5. Çorap çıkarma-giyme 

1.6. Ayakkabı çıkarma-giyme 

1.7. Gömlek çıkarma-giyme 

1.8. Tişört-kazak çıkarma-giyme 

1.9. Ayakkabı bağı çözme-bağlama 

1.10. Etek çıkarma-giyme 

1.11. Düğme açma-ilikleme 

1.12. Kemer çıkarma-bağlama 

1. Tuvalet becerileri 

1.1. Tuvaletini işaret etme 

1.2. Tuvalete gitme 

1.3.  Tuvalete oturma 

1.4. Tuvaletini yapma 

1.5. Temizlenme 

1.6. Sifon çekme 

1.7. Pantolonunu çekme 

1.8. Ellerini yıkama-kurulama 
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Otizmli çocuklar için hazırlanan eğitim programlarında temel hareket 

becerilerini destekleyici egzersiz çalışmalarına yer verilmesi önemlidir. Hareket 

deneyimleri kazandırılması, çocuklara kendi bedenlerini algılamaları ve çevrelerindeki 

dünyayı tanımaları açısından önemli bilgiler sunar. Ayrıca çocukların problem çözme 

yeteneklerinin geliştirilmesi, kendini ifade edebilmesi için yeni yollar ve yaratıcı 

çözümler aramasına yardım etmede hareket eğitiminden yararlanılabilir. Hareket eğitimi 

aynı zamanda dikkat etme, düşünceyi bir noktada toplama gibi temel yetenekleri 

geliştirmek için de kullanılabilir. Çocuklar hareket eğitimi yolu ile duygusal ve sosyal 

kazançlar sağlarlar. İyi planlanmış bir hareket eğitimi programı ile çocuklar diğer 

çocukların farkına varma, onlarla uyum içerisinde hareket etme ve işbirliği kurma 

yeteneğini geliştirebilirler (Aktaran: Fazlıoğlu, 2004). 

 

I.7.2. Karşılıklı Yoğunlaştırılmış Etkileşim Yöntemi  

Yoğun Etkileşim Yaklaşımı, iletişimi olmayan, ilişki kuramayan veya herhangi 

bir eğitim programına uyum sağlayamayan ciddi öğrenme zorluğuna sahip çocukların 

ve gençlerin “iletişim” yöntemi olarak birçok kez tartışılmış ve hakkında birçok makale 

yazılmıştır. Bu bireylerin birçoğu ritualistik ve ilginç olan davranışlara ve farklı duyusal 

ve fiziksel engellere sahiptirler. Ne var ki; günümüze kadar Yoğun Etkileşim 

Yaklaşımı’na otistik spektrum ve otizm hastalığına sahip bireylerin belirli zorluklarını 

ve ihtiyaçlarını karşılayacak bir yaklaşım olarak bakılmamıştır (Nind, 1996).  

Nind (1998) Yoğun Etkileşim Yaklaşımını, öğrenme zorluğu çeken bireylerin 

özellikle en temel sosyal ve iletişim becerilerinin gelişimini kolaylaştırmayı amaçlayan 

bir eğitim ve bu bireylerle vakit geçirme yaklaşımı olarak tanımlamıştır ve Yoğun 

Etkileşim Yaklaşımının eğitimci ve öğrenci arasındaki belli bir göreve dayanmayan 

ancak öncelikli olarak etkileşimin kalitesine dayanan düzenli ve sık etkileşimlerle ifade 

edilebileceğini belirtmiştir.  
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I.7.2.1. Karşılıklı Yoğunlaştırılmış Etkileşim Yönteminin Amacı 

Yoğun Etkileşim Yaklaşımı bakıcı-bebek etkileşimi modelini temel almaktadır 

ve etkileşimsel süreçte bakıcıların oyun biçimlerini kullanır. Amaç, sosyal olma ve 

iletişim ilkelerinin, öğretim modelinin inşa edileceği bebeklik sürecinde nasıl 

öğrenildiğini elde etmektir. Bu, sezgisel süreçleri (bebekleri nasıl yaptığımızı bilmeden 

konuşturmak) ve zihinsel düşüncelerin birleşimini kullanmak anlamına da gelmektedir. 

Bu, ne geçmiş deneyimleri yeniden oluşturmak veya eşitlemek teşebbüsünde bulunmak 

ne de öğrenme zorluğu çeken bireylerin bebekmiş gibi tedavi edilmesini savunmak 

anlamına gelmektedir (Nind, 1996). 

McCollum (1984) ve bazı açılardan Dawson ve Osterling’in bildirdiği gibi, 

Yoğun Etkileşim Yaklaşımı etkileşimsel sürece odaklanan daha önceki birçok 

müdahaleden farklılık göstermektedir. Yoğun Etkileşim Yaklaşımı özel yardımcı 

etkileşimsel davranışları hedeflemenin ötesinde, etkileşim için uygulama yapan 

eğitimcilerin tam, bakımlı, kolaylaştırıcı ve problem çözme becerilerine sahip 

olmalarını amaçlamaktadır (Yoder, 1990). Bunun aileler tarafından daha çok sosyal 

etkileşim gerektirdiği Affleck, McGrade, McQuenny ve Allen (1982), Clark ve Seifer 

(1983) ve Mahoney ve Powell (1988) tarafından savunulmuştur. Yoğun Etkileşim 

Yaklaşımı kavramlardan ziyade müdahale prosedürüne dayanan ve müdahalelerin 

bakıcı ve bebek arasındaki doğal etkileşimleri simgelediğini benimseyen doğal bir 

yaklaşımdır. Hepting ve Goldstein (1996) doğal müdahalelerde neyin doğal olduğunu 

tartışmışlardır. 

 

I.7.2.2. Karşılıklı Yoğunlaştırılmış Etkileşim Yönteminin Özellikleri  

Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin özelliklerini aşağıdaki gibi 

sıralamamız mümkündür. 

1. Öğretmen (veya diğer bir uygulama yapan eğitimci) öznel olarak öğrenciyi 

tanımaya başlar. İlk bağlantıyı gerçekleştirene kadar; öğrencinin eğleneceği, istekli 

olacağı çeşitli aktiviteleri ve etkileşim şekillerini tespit etmeye çalışır. Bu öğrencinin 
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kendi tercihlerine dayanan eğlenceli törensi gündelik işler ve sözlü etkileşimsel oyunlar 

sayesinde gerçekleştirilir.  

2. Bu etkileşimler büyük ölçüde daha karmaşık ve karşılıklıdır ve öğrenci daha 

aktif bir rolde yer alabilir. Etkileşimler süresince eğitimci, daha etkili ve ilginç olmak 

için kendi içsel davranışlarını (yüz ifadeleri, vücut dili, ses ve mimikler) değiştirir.  

3. Eğitimci gözlemi, vakti ve beklemeyi dikkatli bir şekilde kullanmalıdır. Bu, 

öğrencinin davranış ritimlerine katılarak veya belli aralıklarla aktivite içerisine serpilen 

farklı konuları kullanarak sağlanabilir.  

4. Eğitimci öğrenci davranışlarına koşullu olarak cevap verir ve bu; 

memnuniyetine ve sürecine önemli ilgi gösterilen öğrenciye; aktivitelerin kendisi 

tarafından yapıldığı hissi verir.  

5. Eğitimci bilerek öğrenciye atfeder. Eğitimci düşünceleri, duyguları, 

amaçları, farklı durumlarda gösterdiği sosyal davranışları ve öğrenci davranışlarına 

gösterdiği tepkiler ile öğrenciyi kendine ait belli bir amaca yönelik ve iletişimsel öneme 

sahip olduğuna inandırır.  

Yoğun Etkileşim Yaklaşımı’nın bu özellikleri açık bir şekilde psikolojik 

makalelerde “bakıcı-bebek etkileşimindeki belirgin süreçler” olarak belirtilen temele 

dayanmaktadır (Nind, 1996). 

Eğlenceli gündelik işler bireyin davranış etkilerini keşfetmede güvenli ve 

uyarıcı bir bağlam oluşturmayı (McConkey, 1989) ve konuları bağlama ve sıra alma 

gibi karşılıklı konuşma kurallarının edinilmesini sağlamaktadır (Field, 1979). Görevin 

olmaması, var olan olayların doğru veya yanlış kavramlarına göre yargılanmamasını; 

dolayısıyla, eğitimin daha öncelikli olarak pozitif bir bağlamda geçmesini 

sağlamaktadır. Bilinen ve karşı konulan arasında makul bir denge olduğu için, öğretmen 

gereken desteği sağlayarak deneyimlerde bir inşaat iskelesi rolüne sahiptir (Bruner, 

1983). 

Değişen içsel davranışlar bebeklerin her süreçte gelişmelerine yardımcı olan 

bakıcılarından elde ettikleri davranışlara benzerdir (Stern, 1974; Pawlby, 1977).  
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Snow’un çalışma bulgularında da elde ettiği gibi “motherese (anne)” gibi 

basitleştirilmiş bir fiili girdi, öğrencinin dil gelişimi için önemlidir.  Zamanlama 

vurgusunun önemi, en iyi uyarı seviyesini sürdürmede (Beebe, 1985) ve diyalog 

süresince sıra alma (Kaye, 1977) becerisinin gelişmesinde oynadığı önemli etkiden 

gelmektedir. Şartlı olarak cevap verme çok önemli etki hissi yaratmaktadır (Goldberg, 

1977) ve bilerek atfetmenin amaçsız bir iletişimden amaçlı bir iletişime geçişi 

kolaylaştırdığı Schaffer (1977) ve Newson’un (1979) çalışmalarında görülmektedir 

(Aktaran: Nind, 1999).  

Yoğun Etkileşim Yaklaşımı altında yatan önerme;  “iletişim için öğrenme, 

görevle analiz edilebilen ve yapısal bir program içinde ayrı ayrı öğretilen alt becerilere 

bağlı temel düzeyde öğrenmeye benzer değildir; fikridir. Kasıtlı bir iletişimci olmak; 

kendimiz ve başkaları hakkında, başkaları üzerinde etkimiz olabileceğini ve anlamı 

paylaşmayı öğrenmeyi içermektedir (Harding, 1982). Etkili iletişimciler olabilmek için 

iletişim kurmayı, iletişimin ne olduğu hakkındaki kavramı bilmeyi, birbiriyle ilişkili ve 

karmaşık becerileri eş zamanlı olarak kullanabilmeyi istemek gerekmektedir. Sahip 

olduğumuz en iyi ve olası model bakıcı-bebek etkileşimi modelidir (Nind, 1996).  

Öğrenme zorluğu çeken bireyler ve farklı bir grup olarak otizm sahibi bireyler 

için Yoğun Etkileşim Yaklaşımı’nın uygun olup olmadığı sorusu iki farklı sebep ortaya 

çıkarmaktadır. 

Birincisi otistik bireyin özellikleri ve bu alanda uygulama yapan eğitimcilerin 

tepkileridir. Bazı otizm kavramları diğer insanlarla kişisel ilişki halinde olmamanın 

(relatedness) biyolojik sebeplerden kaynaklanan merkezi bir bozukluk olduğunu 

savunmaktadırlar (Hobson, 1993). Bu diğer insanlarla bağlı olma eksikliği 

(connectedness) iyileştirmenin mümkün olduğu bir alandan çok; gereken ödünleme 

stratejilerinin zorluk alanı olarak görülmektedir. Benzer bir şekilde, otizm hakkındaki 

makalelerin çoğu, bu bireylerin doğal etkileşim süreçleri sayesinde öğrenmeye yönelik 

doğuştan gelen bir acizliğe sahip olduklarını vurgulamaktadır (Jordan ve Powell, 1995; 

Trevarthen, Aitken, Papoudi ve Robarts, 1996., Aktaran: Nind, (1999). 

Otizm sahibi bireylerin farklı özellikleri, müdahale süreçlerinde “doğallığın” 

(naturalistic) karşıtı olarak “özel” (special) bir anlama gelmektedir. Son zamanlarda, 
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aile seferberliği hakkında medya ilgisi ve özel tedavilere erişim sağlamak için yerel 

eğitim otoriteleri üzerinde büyük bir baskı ortaya çıkmıştır. Günlük Hayat Terapisi 

(Higashi), TEACHH ve LOVAAS yaklaşımlarına artan ilgiye rağmen, etkileşimsel 

becerilerini geliştirmeye ve kullanmaya çalışan otizm sahibi bireyler için çok fazla 

müdahale bulunmaktadır (Jordan, Jones ve Murray, 1998). Ayrıca, Peck (1985)’in 

çalışması da buna benzerdir. Öğretmenlerin sosyal etkileşim şekillerinin değişmesinden 

kaynaklanan faktörlerin incelendiği doğal müdahalelerin sistematik incelemeleri de 

bulunmaktadır (Aktaran: Nind, 1999). 

Karşılıklı Yoğun Etkileşim Yaklaşımına göre otizm sahibi çocuklar için olan 

etkileşimsel yaklaşımların çoğu, daha çok eğitim ve öğretmen yönlendirmesine buna 

karşı daha az sezgisel cevaplama ve yapısal düşüncelere dayanmaktadır. Bununla 

birlikte, dolaylı bir etkileşim yönteminin faydaları; sağlıklı eş ve kardeşler tarafından 

sunulan zengin etkileşim fırsatlarını bilen ve bu tip yaklaşımları savunan insanlar 

tarafından bilinmektedir (Roeyers, 1995). Örneğin, Opsiyon Yaklaşımı (Kaufmann, 

1994) otizm sahibi çocuğun ne yaptığını tam kabulle cevaplayarak etkileşim halinde 

olmasını amaçlamaktadır. Christie ve Wimpory’nin Sutherland House Yaklaşımı (1986) 

karşılıklı olmayı ve diyaloğu geliştirmek için anne-bebek etkileşimine paralel müziksel 

etkileşimler kullanmaktadır. Davies tarafından ortaya atılan “Küçük Grup” (1997) 

eğitim programı, çocuk ve öğretmen arasındaki etkileşimin doğasını daha yardımcı, 

ilgili bir biçime, tıpkı bakıcı-bebek etkileşimi gibi değiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Çocuğun bu süreçten faydalanması için değişmesi gerekmektedir. Oysaki Rogers, 

Herbison, Lewis ile Pantone ve Reis’in bir göreve veya duygusal olarak bağlı olmayı 

mümkün kılan oyun okulu eğitim programında (1986), eğitimciler kendi etkileşimsel 

yöntemlerini kasten çocuğa atfetmek için eğitilirler. Onlar, Dawson ve Osterling (1997) 

gibi, daha önceki etkileşimsel programlarında; anne ve baba olmanın belirgin 

özelliklerini veya etkileşimin kolaylaştırıcı yöntemini ve çocuğu etkileşimin etkisinde 

tutmak ve içsel kişilik gelişimini kolaylaştırmak için oyunları kullandılar (Aktaran: 

Nind, Temmuz, 1999).         
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I.7.2.3. Karşılıklı Yoğunlaştırılmış Etkileşim Yönteminin Otizm Sahibi 

Öğrencilerde Kullanılabilirliği ve Yararlılığı   

Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemiyle ilgili günümüzde asıl deneysel 

kanıtlar, aşağıdaki bulgulara dayanmaktadır: 

1. Kris’in durum çalışması (Kris’in Özel Vaka İncelemesi)  (Harperbury 

Hastanesi/Eğitim Merkezi’nde yapılan kapsamlı etki çalışma konularından biridir).  

2. Otizm sahibi bireylerde Yoğun Etkileşim Yaklaşımı uygulaması üzerine 

yapılan durum çalışma makaleleri (Knott, 1998; Taylor ve Taylor, 1998., Aktaran: 

Hewett ve Nind, 1998). 

3. Öğrenme zorluğu ve otizm sahibi öğrencilere eğitim veren öğretmenlerden 

elde edilen anket ve röportaj verileridir. 

 

I.7.2.3.1. Kris’in Vaka Çalışması 

Nind (1996) Kris isimli dört yaşındayken otistik çocuk tanısı konulan bir 

çocukla başarılı bir uygulama yapmıştır. Sözkonusu araştırma Kris yirmisekiz 

yaşındayken uygulanmıştır. Nind (1996) Kris’te Wing ve Gould’un otizmin keşfinde 

kullanılan impermant üçlüsünü apaçık görmüştür. Yine Kris’in beherleri suyla doldurup 

boşaltmadaki kaygısında ise onun düşünsel ve hareketsel kasılmasını ortaya koymuştur. 

Çalışmasında Kris’in sözel iletişim yetilerinin olmadığı dönemde herhangi bir mimik 

hareketi olmadan bir amaca ulaşmada personel üyelerinden birinin elini kapı koluna ya 

da anahtarlara koymasının iletişim bozukluğunu apaçık gösterdiğini bildirmektedir. 

Nind (1996) Kris’i asosyal, uzak ve soğuk olarak değerlendirmiştir. Aynı zamanda diğer 

insanlara hiç ilgi göstermediğini ve sık sık onları bir tarafa ittiğini gözlemlemiştir. 

Yoğun etkileşimin değerlendirildiği oniki ayın ardından Kris’teki gelişmeler sistematik 

gözlemlerle ve video analizleri kullanılarak ölçülmüştür. Her ikisininde konuşma öncesi 

iletişim programıyla (Kiernan ve Reid, 1987) ve yenidoğan hareketsel inceleme 

ölçeğinden (Brazelton, 1984) ‘Cuddlinesss 1, 2 ölçekleriyle’ uyumu birleştirilmiştir. 

Gözlemler beş aylık periodda onbeş gün ve onüç ay müdahale periyoduyla 

sürdürülmüştür. Çıkarılan keşifler iki safhanın başında ve sonunda bir de müdahale 

safhasının da aralarında uygulanmıştır (Aktaran: Hewett ve Nind, 1998). 
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Nind (1998) araştırmasında istikrarlı bir çizgiyi takip eden öğretmene 

yaklaşma, ona doğru dönüp yüzüne bakma, ses çıkarma ve onun hareketlerine gülme 

gibi bazı özel yeni gelişmeler ile amaçlara ulaşmada yoğun etkileşimin büyük oranda 

etkisi olduğunu inandırıcı kıldığını belirtmektedir. Aynı zamanda dikkat etme, insanları 

daha sıklıkla ilgiyle izleme, tanıdık ve yabancı insanları ayırt etme, başka bir kişinin 

sesine karşılık olarak sıkıntılı seslerin baskısı, birebir konuşmalara anlamsız seslerle 

katılma ve kucaklandığında rahatlamalarda artış olduğunu göstermiştir. Yoğun 

etkileşimin Kris üzerinde etkili olduğu iddiaları, diğer makul açıklamaların eksikliğini 

gösteren, başka potansiyel önemli olayların günlük analizleri tarafından 

desteklenmektedir. Elbetteki hiç kimse tek bir vaka incelemesiyle genelleme yapamaz; 

otistik öğrencilerde diğer öğrenciler kadar ayrı özellikleri olan bireylerdir ve Kris atipik 

olabilir. Bu detaylı incelenmiş vaka yoğun etkileşimin öğrenmedeki etkisini onaylasa da 

otizmin karışık bir faktör olduğu da göze çarpmaktadır. 

 

I.7.2.3.2. Öyküsel Vaka İncelemeleri  

İki ek vaka incelemesi (Hewett ve Nind, 1998) bu deneysel ifadeleri 

destekleyebilir. Hiçbir yapısal gözlem ve yarı deneysel olması için bir girişim olmasa da 

Kris’in vaka incelemesini zengin tanım ve fikirlerle tamamlamışlardır. Knott (1998) on 

yaşında, yatılı özel bir okulda ciddi öğrenme güçlüğü olan Ben isimli bir çocukla 

yapmış olduğu araştırmada Ben’i otistik, uzak, içe dönük, sinirli, genelde sıkıntılı ve 

insanlarla iletişim kurmak istemeyen biri olarak tanımlamıştır ve ilk yoğun etkileşim 

çalışmalarını ifade etmiştir. 

Knott (1998)  Ben’in hareketlerine karşı duyarlı ve hassas olmayı ve potansiyel 

işaretleri değerlendirmeyi öğrenmek zorunda olduğumuzu belirtmiştir. Knott’a (1998) 

göre bu tür aktiviteler için öğretmenler olarak yeni beceriler öğrenmeliydik. Dersler 

bizim alıştığımız gibi planlanamıyordu. İyi bir dönem için Ben’le beraber hareket 

etmenin, ne kadar süreceğini ve nasıl gideceğini kontrol etmenin önemini vurgulamıştır. 

Aynı zamanda hareketlerini takip edebildiğimiz zamanlarda Ben’i gözlemleme ve 

izleme gizliliğini korumanın gerekliliğini belirtmiştir.  
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Knott (1998) içeri alınmanın, ilk göz temasından kazanılan etkinin ve interaktif 

oyunların keyfinin tanımını yapmaktadır. Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim 

çalışmasında ilk alışmalardan sonra Ben’in yaptığı bir alkış davranışını taklit ederek 

alkış yapmıştır. Öğrenci de bir süre bekledikten sonra kıkırdayarak ve eğlenceli bir 

tarzda tekrar alkış yapmıştır. Knott (1998) sırayla yapılmaya başlandığını ve özel bir 

iletişim oluştuğunu belirtmektedir. Ben’in oyun başlatmak ve sıra vermek için 

durmasından keyif aldığını gözlemlemiştir. Ben’in gülmekte ve başka biriyle oyun 

başlatarak eğlendiğini belirtmiştir.  

Bu dönem üç yılı kapsamıştır ve sürekli göz teması, sürekli dikkat etme, 

görevlilere elini uzatma, çevresindeki ses ve insanlara karşı daha anlayışlı olma, 

başkalarının yakınında oynamalarına izin verme ve aktivite paylaşma, seslerle deneyim 

kazanma, benzer kelimeleri kullanma ve neredeyse her aktivite ve ortamda iletişimi 

gösterme alanlarında Ben’in gelişmelerini göstermektedir (Hewett ve Nind, 1998). 

Taylor ve Taylor (1998) oğulları Gary’ye yoğun etkileşim uygulamasında buna 

benzer bir çalışmanın örneğini vermektedirler.  

Taylor (1998) Gary’nin ilgilerini yönlendiremediğini ve ne kadar 

yönlendirmeyi denediyse Gary’nin daha da geri çekildiğini belirtmektedir. Gary’nin 

oyunlarını ve davranışlarını daha normalleştirmek için yaptığı tüm girişimler Gary’nin 

kendine yakın ve zararsız gelen şeylere çekilmesine neden olmuştur. Beth Taylor (1998) 

bütün girişimlerinin Gary için tehlike ifade ettiğini açıklıkla belirtmiştir. Steve Taylor 

(1998) Gary’de gördüğü gelişmeleri; işten eve geldiğinde Gary’nin onu karşılamak için 

koşması, telaşlanması ve heyecanla el çırpması ve ona öpücük vermesi olarak ifade 

etmektedir. Yine Gary’nin anne babasıyla beraber olmak istediğini ve bunu gösterdiğini 

belirtmiştir. Steve Taylor (1998) karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemiyle 

çalışmalarının sonunda Gary’le olmanın çok daha kolay olmaya başladığını ve onunla 

olmanın kesinlikle keyif veren bir iletişime dönüştüğünü belirtmiştir (Aktaran: Hewett 

ve Nind, 1998). 
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Bu bilgiler diğer otistik bireylerde yoğun etkileşimin ne kadar etkili olabileceği 

konusunda herhangi bir şey kanıtlamaz. Ancak bu örneklerde görüldüğü gibi neler 

olabileceği ile ilgili bilgi sağlar ve bu karmaşık grupta yoğun etkileşimin yararıyla ilgili 

deneysel bulguların parçasını oluşturur. 

Karşılıklı yoğun etkileşim yaklaşımının kullanımının faydaları öğrenciler ve 

personel için olmak üzere ikiye ayrılabilir; 

1. Öğrenciler için faydalarını şu maddelerde sıralayabiliriz.  

1.1. Kendi kendine güdülenme,  

1.2. İlerlemiş cevap verme yeteneği,  

1.3. İlerlemiş iletişim,  

1.4. Fiziksel teması kabullenme,  

1.5. İlişki kurmada daha çok hoşgörü ve zevk alma,  

1.6. Daha fazla katılım,  

1.7. İlişkilerde gelişme,  

1.8. İyileşmiş hareketler,  

1.9. Daha sakin olma olarak sıralanabilir.  

2. Personel için faydaları ise şöyle sıralanabilir. 

2.1. Artmış isteklendirme,  

2.2. Çocuklara karşı daha iyimser duygu,  

2.3. Üretici çalışmaların nerelerde yapılabileceğini saptayabilme,  

2.4. Öğrencilerin verdikleri sinyallere daha açık olma,  

2.5. Gelişmiş gözlem yetenekleri,  

2.6. Çok yönlülük – özel bir araç olmadan her yerde kullanılabilir.  
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Nind (1998) çalışmasında yoğun etkileşimin faydalarıyla ilgili yapılan 

anketlere verilen cevaplarda personelin otistik öğrencileri için herhangi bir koşulu 

gönüllü olarak kabul etmediklerinin belirginliğini ifade etmiştir. Nind’a (1998) göre 

yoğun etkileşimin kullanılmasını neyin engellediği ve sorunların neler olduğu 

sorulduğunda, personelin otistik öğrencilerin özel kısıtlamaları hakkında yorum 

yapabileceklerinin düşünülmesi gerekmektedir. Verilen cevap örneklerine göre durum 

bu değildi, yıldıran ve sorun olan etkenler öğrencilerin kendilerinden kaynaklanan 

sebeplerden çok, personel seviyesi ve zaman faktörü yada bütün okul değerlerine bağlı 

çatışma, yönetim desteğinin eksikliği, güven eksikliği, kararlılık eksikliği, yaş uyum 

durumları, sorumluluk ve OFSTED’e (Eğitimde Standartlar Ofisi) karşı uygun olmak 

gibi durumlardı. Nind (1998) bu yaklaşımı kullanmayan öğretmenleri caydıran 

sebeplerde öğrencilere bağlı faktörlerin yer almadığını belirtmektedir. 

Etkileşimsel yaklaşımlar ve dolayısıyla karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim 

yaklaşımının etkileri üzerine ülkemizde yapılmış çalışmalar çok sınırlıdır. Otizmli 

öğrencilerin iletişim becerilerindeki sahip oldukları güçlükler düşünüldüğünde, 

karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yaklaşımının iletişim odaklı hedefleri otistik 

çocukların eğitiminde bu çalışmanın gerekliliğini ve önemini ortaya çıkarmıştır. 

Bu çalışmanın amacı, 1. Otizmli çocuklara iletişim becerilerinin 

kazandırılmasında karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin etkililiğini 

belirlemektir. Araştırmanın alt amaçları şunlardır.  

1.1. Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin otizmli çocukların sözel 

iletişim becerilerinde kullandıkları istendik kelime sayısına etkisi nedir?  

1.2. Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin otizmli çocukların sözel 

olmayan iletişim becerilerinin süresine etkisi nedir?  
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BÖLÜM II 

YÖNTEM 

 

II.1. Araştırmanın Yöntemi 

Bu araştırmanın amacı otizmli çocuklara iletişim becerilerinin 

kazandırılmasında karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin etkisini göstermek 

olduğu için bu araştırmada Tek Denek Desenli Araştırma Yöntemlerinden olan ABAB 

modeli kullanılmıştır. Bu araştırma yarı deneysel bir çalışmadır. ABAB Modeli bir 

müdahalenin davranışa olan etkisini değerlendirmek için o müdahalenin ard arda 

uygulanıp durdurulmasını gerektirir (İftar ve Tekin, 1997). ABAB modeli tek-denekli 

araştırmalarda en sık kullanılan modeldir. İkinci AB aşaması, birinci AB’nin 

yinelenmesidir. Dolayısıyla, aynı denek ve aynı hedef davranışla yineleme içermesi 

nedeniyle, ABAB modeli güçlü bir modeldir. Bu yönünden dolayı araştırmamızda 

ABAB modeli tercih edilmiştir.  

Aşamaları;  

1. Hedef davranışı belirlenmiş ve tanımlanmıştır. 

2. En az üç oturum üst üste başlama düzeyi verisi toplanmıştır. 

3.Başlama düzeyi verileri kararlılık gösterdikten sonra, bağımsız değişken 

uygulamaya başlanmıştır. 

4. En az üç oturum üst üste başlama düzeyi verisi toplanmıştır.  

5. Bağımsız değişkenin uygulanması sırasında bağımlı değişken istenilen 

düzeye ve kararlılığa ulaştıktan sonra, uygulamayı keserek başlama düzeyi evresine geri 

dönülmüş ve en az üç oturum üst üste veri toplanmıştır.  

6. İkinci başlama düzeyi evresinde bağımlı değişken kararlı düzeye ulaştıktan 

sonra, bağımsız değişken tekrar uygulamaya başlanmış ve veri toplamaya devam 

edilmiştir.  
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7. A(1), B(1), A(2) ve B(2) evrelerini karşılaştırarak, uygulamanın etkili olup 

olmadığına ilişkin yorum yapılmıştır.   

Bu araştırmada tek denek desenli araştırma yöntemlerinden ABAB modeli, 

bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasında neden-sonuç ilişkisi kurmayı sağlayan 

en güçlü model olmasından dolayı tercih edilmiştir.  Bu modelde, hedef davranış 

istendik düzeye geldikten sonra araştırmanın sona erdirilmesi nedeniyle, ABA 

modelinin etik sakıncasını da ortadan kaldırmaktadır (Tekin ve Kırcali-İftar, 1997).  

Araştırmacı toplanan verilerle temel düzey verilerini sürekli karşılaştırarak 

bağımlı değişkenle bağımsız değişken arasında işlevsel bir ilişkinin olup olmadığını 

saptayabilir. Bu araştırmada bağımlı değişken otistik çocukların iletişim becerileridir. 

Araştırmanın bağımsız değişkeni ise; otistik çocuklara iletişim becerilerinin öğretiminde 

karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemine dayalı olarak sunulan öğretim 

uygulamalarıdır.  

  

II.2. Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubu, Fethiye ilçesinde Özel Eğitim Merkezinde 

Öğrenim gören üç otizm tanılı öğrenciyi kapsamaktadır. Çalışmaya, yaşları 4-5-14 olan 

otizm tanısı almış üç erkek öğrenci katılmıştır. Bu öğrenciler aynı özel eğitim kursuna 

devam etmektedirler. Deneklerden hiçbirinin karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim 

yöntemiyle öğretim alma geçmişi yoktur. 

Bu çalışmaya katılan denekleri akranlarına göre çok az ifade edici dile sahip, 

göz kontağı kurmayan, dinlediğini belli etmeyen, işbirliği yapmayan, ikili bir etkinlik ve 

oyunda yer almayan, kaçınma davranışları gösteren, sınırlı sayıda kelime kullanan, 

otizm tanısı almış biri beş yaşında, biri dört yaşında ve diğeri ise ondört yaşında olan üç 

erkek öğrenci oluşturmuştur. Üç öğrencide göz kontağı kurmuyor, diğer insanlara ilgisiz 

duruyor, kendilerine dokundurtmuyorlardı, diğerlerine karşı uzaktı ve soğuktular. 

Bunlarla birlikte çok sınırlı sözel iletişime sahip ve cevap verici yada istek amaçlı 

sesleri çok az kullanıyorlardı. Sık sık onları bir tarafa itiyorlardı.  
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Ek 1 deki önkoşul beceri aracıyla denekler seçilmişlerdir. çalışmaya katılmak 

için deneklerin;   

1. Verilen tek heceli sözel yönergeleri takip etme,  

2. Verilen iki heceli sözel yönergeleri takip etme,  

3. Ellerini ve parmaklarını kullanma,  

4. Bağımsız yürüyebilme,  

5. Okula düzenli olarak devam etme davranışlarını yerine getirmeleri ölçüt 

olarak alınmıştır. 

Deneklerin ön koşul becerileri karşılayıp karşılamadıklarını belirlemek üzere 

denekler öncelikle sınıflarda gözlenmiştir. Daha sonra bir oturum düzenlenmiş ve bu 

oturumda gerekli ön koşul beceriler uygulamacı tarafından verilen yönergelerle ve 

yapılan etkinliklerle değerlendirilmiştir. Ayrıca deneklerin öğretmenleriyle görüşülerek 

okula düzenli olarak devam edip etmedikleri sorulmuştur. Düzenli devam eden 

öğrenciler çalışmaya katılmıştır. Çalışmaya başlamadan önce deneklerin aileleri ile 

görüşülmüş, çalışma hakkında bilgi verilmiş ve öğrencilerin çalışmaya katılmaları için 

yazılı olarak izin alınmıştır. 

 

II.3. Çalışma Ortamı  

Çalışma bir okulun boş dersliklerinden birinde yürütülmüştür. Çalışma ortamı 

deneklerin kendilerini rahat hissedebilecekleri bir şekilde düzenlendi. Yumuşak tüysüz 

bir halıfleksle kaplı, onbir metrekare, aydınlık bir derslik seçildi. Sınıfta iki kişinin rahat 

kullanabileceği bir ahşap masa, renkli legolar, boya kalemleri, kâğıtlar, bir sesli kitap, 

peluş malzemeden iki adet el kuklası, seçilen müzikler için bir CD çalar öğretmenin 

kolay ulaşabileceği bir şekilde yer aldı.  
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II.4. Verilerin Toplanması   

Araştırma verileri Tek Denek Desenli araştırma modellerinden ABAB ile 

toplanmıştır. Bu model için dört ayrı veri toplama evresi önerile bilinir.  

A (Temel Düzey 1): Çalışmanın başlamasından önceki koşullarda, hedef 

davranışla ilgili verilerin toplandığı başlangıç temel düzeydir. 

B (Müdahale 1): Hedef davranışı değiştirmek için seçilen müdahalenin ilk 

tanıtımıdır. Müdahale hedef davranışın ölçütüne varılıncaya kadar yada davranış 

değişikliğinde istenen yöne doğru kesin bir eğilim kaydedilinceye kadar devam eder.  

A (Temel Düzey 2): Müdahaleye son verilerek ya da geri çekilerek ilk temel 

düzey koşullarına geri dönülmüştür.  

B (Müdahale 2): Müdahale yönteminin yeniden devreye girdiği evredir.  

Başlama düzeyi verisi, bağımsız değişkenle uygulamaya başlamadan önce 

bağımlı değişkenin ne sıklık, süre ya da oranla gerçekleştiğini belirlemek üzere toplanan 

veridir. 

Yoğun etkileşim uygulamaları sistematik gözlemler ve video analizleri 

kullanılarak ölçülmüştür. Gözlemler başlangıç düzeyi ve uygulama evrelerinde 

müdahale periyoduyla her oturumda sürdürüldü, olay ve süre kayıtları tutulmuştur. 

Daha sonra ikinci bir gözlemcinin video analizlerinden yola çıkarak ek 2 de verilen süre 

ve olay kaydı formlarıyla tutmuş olduğu kayıtlarla karşılaştırılmıştır.  

 

II.5. Uygulama Süreci  

Araştırma, iki temel aşama ve bu aşamaların tekrarından oluşmuştur. Birinci 

aşama başlama düzeyi, ikinci aşama uygulamadır. Tekrar başlama düzeyi ve tekrar 

uygulama sırasıyla bir kez daha uygulanmıştır. Uygulama süreci aşağıdaki gibi 

sıralanabilir.  



43 

 

1. Başlama düzeyinde deneklerin normal koşullarda davranışı ne kadar 

gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. Deneklerle uygulamacı birebir çalışmışlardır.  

2. Başlama düzeyi evresini izleyen uygulama evresinde eğitimci karşılıklı 

yoğunlaştırılmış iletişim yöntemini uygulayarak oturumları gerçekleştirmiştir. Bu 

yöntemde öğretmen öğrenciyi tanımaya büyük önem verir. Bu karşılıklı ve müşterek bir 

şekilde eğlenceli olarak yapıldı. Nesnel bir inceleme ve klinik bir inceleme olmalıydı. 

Öğretmen kendi insani yöntemlerini kullanarak deneklere evlerinde olmanın rahatlığını 

doğallığını gösterdi. Bu etkileşimsel tarz oldukça hassas ve öğrenciye karşı yanıtlayıcı, 

onların hızlarını, tercihlerini ve kişisel farklılıklarını ayarlayıcı bir tutum olarak 

uygulanmıştır.  

3. Bu yöntemde belli özel bir yöntemin formülleri kullanılmamıştır. Öğretmen 

sürekli gözlemlemek, yansıtmak ve kendi kararıyla davranmak için kendi yeteneklerini 

bu yöntemle ortaya çıkarmış ve kullanmıştır.  

4. Öğretmen sadece görünen olay ve gelişmeleri değil, etkileşimin neler 

hissettirdiğini anlatan notlar tutmuştur.  

5. Bu yöntemde öğretmenin duyguları büyük oranda etkili olmuştur. Kendiside 

iyi bir öğrenci olan ve yansıtma uygulayıcısı olan öğretmen için iyi bir öğretme ve 

öğrenme aracı olarak görülmüştür.  

6. Yoğun etkileşim daha çok yansıtma yeteneğine ve içsel bilgiye önem verdiği 

için bir takım kalıplara girilmeden öğrencilerde yoğun etkileşim uygulanmıştır. 

Öğrenciye direktifler yerine ona uygun karşılıklar sunulmuş ve öğrenciye atfetmeler de 

bulunulmuştur.  

7. İkinci AB evreleri de yukarıdaki  maddeler takip edilerek aynı şekilde 

gerçekleştirilmiştir. 
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II.6. Verilerin Analizi 

Elde edilen veriler ABAB modeline uygun olan grafikle gösterilmiştir ve 

araştırmanın amacı ışığında yorumlanmıştır. Güvenirliğin gerçekleştirilmesi için ikinci 

gözlemcinin tutmuş olduğu kayıtlarla topladığımız veriler karşılaştırılmış ve benzerlik 

görülmüştür. Gözlem ve video analizleriyle tutulan olay kaydı ve süre kaydı 

formlarındaki veriler grafikte gösterilmiştir. A oturumları başlama düzeyini B 

oturumları uygulama sürecinin verilerini göstermektedir. İkinci AB sürecinde de birinci 

AB sürecinde olduğu gibi verilerin analizi sürdürülmüştür ve veriler ABAB grafiğinde 

gösterilmiştir. 
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BÖLÜM III 

BULGULAR 

 

III.1. Araştırma Bulguları 

Araştırma bulgularını gösteren grafikler aşağıda yer almaktadır. Uygulama 

sürecinin sonunda her üç deneğin sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde artış 

gözlenmiştir.  

Denekler başlama düzeyinde istendik 3-4 ve 13 adet kelime ve 3dk.-3dk. ve 7 

dakikalık sürelerde sözel olmayan anlamlı ve istendik davranış gösterirken; uygulama 

sonunda birinci grafiğe bakıldığında istendik olarak 1. Denek 10 kelime, ikinci denek 

12 kelime, 3. Denekte ise 24 kelime kullanarak oturumu tamamladığı görülmüştür. 

Burada öğretmen deneklerin cevap verme, istek amaçlı iletişim için kullanılan ve duygu 

ifadeleri için kullanılan kelimelerini kayıt tutmuştur. Birinci deneğin grafik (bakınız 

Grafik 1) incelendiğinde ilk üç başlangıç düzey oturumunda ortalama 3 kelime 

kullanarak sözel iletişim gerçekleştirdiği gözlemlenirken; ikinci uygulama evresinde 

ortalama 11 kelimelik bir performans gerçekleştirdiği görülmüştür. İkinci deneğin ilk üç 

başlangıç düzey oturumunda ortalama 4 kelime kullanarak sözel iletişim 

gerçekleştirdiği gözlemlenirken; ikinci uygulama evresinde yine ortalama 11 kelimelik 

bir performans gerçekleştirdiği görülmüştür. Üçüncü deneğin ilk üç başlangıç düzey 

oturumunda ortalama 13 kelime kullanarak sözel iletişim gerçekleştirdiği 

gözlemlenirken; ikinci uygulama evresinde ortalama 23 kelimelik bir performans 

gerçekleştirdiği görülmüştür (bakınız grafik 1).  
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Grafik 1 Sözel İletişim Becerilerindeki Değişim.  

 

 

İkinci grafikte yoğun etkileşimin sözel olmayan iletişim becerilerinde de artış 

gerçekleştirdiği görülmüştür. Anlamlı gülmelerde artış, sarılmada artış ve rahatlama, 

istemek için uzanmada rahatlama ve sayısında artış, işaretle tercih belirtmede rahat 

olma, etkinliğe katılma ve sürdürme süresinde artış, karşıdakini bekleme beceri 

alanlarında da etkili olduğu grafiksel analizden görülmektedir. Birinci deneğin grafik 

(bakınız Grafik 2) incelendiğinde ilk üç başlangıç düzey oturumunda ortalama 3 dakika 

sözel olmayan iletişim gerçekleştirdiği gözemlenirken; ikinci uygulama evresinde 

ortalama 13 dakikalık bir performansa ulaştığı görülmüştür. İkinci deneğin de ilk üç 

başlangıç düzey oturumunda ortalama 3 dakika sözel olmayan iletişim gerçekleştirdiği 

gözemlenirken; ikinci uygulama evresinde ortalama 12 dakikalık bir performansa 

ulaştığı görülmüştür. Üçüncü deneğin ise ilk üç başlangıç düzey oturumunda ortalama 7 

dakika sözel olmayan iletişim gerçekleştirdiği gözemlenirken; ikinci uygulama 

evresinde ortalama 17 dakika süreyle sözel olmayan iletişim geçekleştirdiği  

görülmüştür (bakınız Grafik 2). 
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Grafik 2: Sözel Olmayan İletişim Becerilerini Kullanmadaki Değişim.       

 

 

Başlangıç düzey oturumlarında yatay ve aşağı doğru çizgiler her iki grafikte 

gözle görülürken, uygulama oturumlarında her iki grafikte de yukarı yönlü pozitif artış 

tespit edilmiştir. Her üç deneğin yoğunlaştırılmış karşılıklı etkileşim yöntemiyle 

uygulanan oturumlarda sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde en az iki kat 

performansa ulaştıkları tespit edilmiştir. Uygulama oturumlarında Denek 1 de çok ani 

olmamasına karşın Denek  2 ve Denek 3’te görülen ani bir performans çıkışı dikkat 

çekmektedir (bakınız Grafik 2).  
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BÖLÜM IV 

TARTIŞMA 

 

Bu araştırmada otizm tanısı almış üç öğrenciye karşılıklı yoğunlaştırılmış 

etkileşim yöntemiyle öğretim uygulanmıştır. Uygulanan öğretim yöntemi sonucunda 

deneklerin başlangıç düzeyine göre uygulama düzeylerinde sözel ve sözel olmayan 

iletişim becerilerinde nasıl bir performans gösterdiği ölçülmüştür. Araştırmada 

hedeflenen konu, otizmli öğrencilerin akademik gelişimlerine ve sosyal yaşantılarının 

zenginleşmesinde hayati önem taşıyan bir konudur.  

Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemiyle gerçekleştirilen öğretim süreci 

sonunda, otizmli öğrencilerin iletişim becerilerinin gerek sözel olmayan iletişim 

becerilerinde gerekse sözel iletişim becerilerinde elde edilen veriler olumlu gelişmelerin 

olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla buradan yola çıkarak karşılıklı yoğunlaştırılmış 

etkileşim yönteminin iletişim becerilerinin olumlu gelişimine her üç denekte de yüzde 

yüz düzeyinde etkili olduğu söylenebilir. Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim 

yönteminin otizmli öğrencilerin iletişim becerilerine etkisinin değerlendirilmesi için her 

üç denekle gerçekleştirilen oturum sayıları ve oturumların süresi aynıdır. Toplamda 

oniki oturum gerçekleştirilmiştir ve her oturum süresi kırk dakika olarak belirlenmiştir.  

Elde edilen veriler incelendiğinde (bakınız Grafik 1 ve 2); Denek 1, Denek 2 ve 

Denek 3’ün sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde  başlama düzey evrelerine 

göre uygulama evrelerinde ani bir artış gözlenmiştir. Örneğin birinci denek sözel 

iletişim becerilerinde başlama düzeyinde ortalama üç kelime kullanırken, ikinci 

uygulama evresinde ortalama onüç kelime kullandığı gözlemlenmiştir (bakınız Grafik 

1). İkinci denek sözel iletişim becerilerinde başlama düzeyinde ortalama dört kelime 

kullanırken, ikinci uygulama evresinde ortalama onbir kelime kullandığı 

gözlemlenmiştir (bakınız Grafik 1). Üçüncü denek ise sözel iletişim becerilerinde 

başlama düzeyinde ortalama onüç kelime kullanırken, ikinci uygulama evresinde 

ortalama yirmiüç kelime kullandığı gözlemlenmiştir (bakınız Grafik 1). Birinci deneğin 

sözel olmayan iletişim becerilerinde ise, başlama oturumlarında ortalama üç dakika 
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süren bir performans gösterebilirken, ikinci uygulama evresinde ortalama onüç 

dakikalık bir performans gösterdiği görülmüştür (bakınız Grafik 2). Yine ikinci denek 

sözel olmayan iletişim becerilerinde başlama oturumlarında ortalama üç dakika süren 

bir performans gösterebilirken, ikinci uygulama evresinde ortalama oniki dakikalık bir 

performans gösterdiği görülmüştür (bakınız Grafik 2). Üçüncü deneğin verilerine 

baktığımızda, sözel olmayan iletişim becerilerinde başlama oturumlarında ortalama yedi 

dakika süren bir performans gösterebilirken, ikinci uygulama evresinde ortalama onyedi 

dakikalık bir performans gösterdiği gözlemlenmiştir (bakınız Grafik 2).  

Birinci ve ikinci deneklerin yakın performanslarına rağmen üçüncü denekteki 

farklı performans gözlemlenmesi; birinci ve ikinci deneklerin yaş olarak aynı düzeyde 

olmalarına, üçüncü deneğin yaş farkıyla birlikte daha fazla eğitim yaşantısının olmuş 

olmasıyla açıklanabilir. Bu çalışmanın amacı da otistik öğrencilerde karşılıklı 

yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin iletişim becerilerinin gelişimine etkisini 

araştırmaktır.  

Araştırmadan elde edilen bulgular otistik öğrencilerde iletişim becerilerinin 

gelişiminde her üç denek için karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin etkili 

olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla bu bulgu karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim 

yönteminin iletişim becerilerine etkisini inceleyen ve daha önce tamamlanmış olan 

çalışmalarla da desteklenmektedir. Elde edilen bulgular iletişim becerilerinde güçlükler 

yaşayan çocuklarda karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin etkililiğini 

inceleyen araştırma bulgularıyla tutarlılık göstermektedir.  

Field (1979) eğlenceli gündelik işlerle bireyin davranış etkilerini keşfetmede 

güvenli ve uyarıcı bir bağlam oluşturduğunu araştırmışlardır. Yine belirlenmiş bir 

görevin olmamasının gerçekleşen ve var olan olayların doğru-yanlış kavramlarına göre 

yargılanmamasını; dolayısıyla eğitimin öncelikli olarak daha pozitif bir bağlamda 

geçmesinin iletişim becerilerine etkililiğini ortaya koymuşlardır (Bruner, 1983).  

Değişen içsel davranışlar, bebeklerin her süreçte gelişimlerine yardımcı olan 

anne ve/veya bakıcılarından elde ettikleri davranışlara benzerdir (Stern, 1974; Pawlby, 

1977). Snow’un çalışma bulgularında elde ettiği gibi anne gibi basitleştirilmiş bir fiili 

girdi dil gelişimi için önemlidir. Beebe (1985) en iyi uyarı seviyesini sürdürmede 
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zamanlama vurgusunun önemini göstermiştir. Kaye (1977) zamanlama vurgusunun 

diyalog süresince sıra alma becerisine etkisini araştırmıştır. Goldberg (1977) şartlı 

olarak cevap vermenin çok önemli etki hissi oluşturduğunu gözlemlemiştir. Karşılıklı 

yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminde olduğu gibi bilerek atfetmenin amaçsız bir 

iletişimden amaçlı bir iletişime geçişi kolaylaştırdığı yapılan çalışmalarda 

görülmektedir (Schaffer, 1977 ve Newson 1979., Aktaran: Nind, 1999). Bulgular 

karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin iletişim becerilerinin gelişimine etkisini 

ortaya koymaktadır. Dolayısıyla yukarıdaki araştırmalar, karşılıklı yoğunlaştırılmış 

etkileşim yönteminin otizmli çocukların sözel ve sözel olmayan becerilerindeki olumlu 

etkiyi ortaya koyan bu araştırmayı desteklemektedir. 

Etkili iletişimciler olabilmek için iletişim kurmayı, iletişimin ne olduğu 

hakkındaki kavramı bilmeyi, birbiriyle ilişkili ve karmaşık becerileri eş zamanlı olarak 

kullanabilmeyi istemek gerekmektedir. Sahip olduğumuz en iyi ve olası model karşılıklı 

yoğunlaştırılmış etkileşim modelidir (Nind, 1996). 

Otizm hakkındaki makalelerin çoğu, bu bireylerin doğal etkileşim süreçlerini 

öğrenmeye yönelik doğuştan gelen bir acizliğe sahip olduklarını vurgulamaktadır 

(Jordan ve Powell, 1995; Trevarthen, Aitken, Papoudi ve Robarts, 1996). Günlük Hayat 

Terapisi (Higashi), TEACCH ve LOWAAS yaklaşımlarına artan ilgiye rağmen, 

etkileşimsel becerilerini geliştirmeye ve kullanmaya çalışan otizm sahibi bireyler için 

çok fazla müdahale olabildiği ortaya konmuştur (Jordan, Jones ve Murry, 1998). Ayrıca 

Peck (1985)’in çalışması da bu sonucu desteklemektedir. Öğretmenlerin sosyal 

etkileşim şekillerinin değişmesinden kaynaklanan faktörlerin incelendiği, doğal 

müdahalelerin sistematik incelemeleriyle ilgili araştırmalar da bulunmaktadır (Aktaran: 

Nind, 1996).  

Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemine göre, otizm sahibi çocuklar için 

olan etkileşimsel yaklaşımların çoğu daha çok eğitim ve öğretmen yönlendirmesine ve 

daha az sezgisel ve yapısal düşüncelere dayanmaktadır. Dolayısıyla karşılıklı 

yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin etkililiği de buradan gelmektedir (Royeers, 

1995).  
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Deneysel bir çalışma olarak Harperbury Eğitim Merkezinde yapılan Kris’in 

vaka incelemesi karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin iletişim becerilerinin 

gelişmesindeki etkisini onaylamaktadır (Nind, 1996). Yine gerçekleştirilen iki ek vaka 

incelemesi de (Hewett ve Nind, 1998) bu deneysel araştırmayı desteklemektedir. Taylor 

ve Taylor (1998) oğulları Gary’e karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemini 

uygulayarak iletişim becerilerindeki pozitif gelişmeleri ortaya koymuşlardır. Bu 

çalışmada karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin otizmli öğrencilerin iletişim 

becerilerinin gelişimine etkisini ortaya koymuştur. Dolayısıyla  Nind (1996) ve Hewett 

ve Nind’ın (1998) çalışmaları ile Taylor ve Taylor’ın (1998) oğulları Gary üzerindeki 

çalışmaları bu çalışmayı destekler niteliktedir.  

Oxford Brookes Üniversitesinde yapılan son çalışma karşılıklı yoğun 

etkileşimin başarılı uygulama örneklerini açıklamayı ve nerede, neden kullanıldığını 

bulmayı amaçlamıştır. Anketlere cevap veren ellisekiz okuldan yirmiyedisinin otistik 

öğrenciler için koşulları içerdiği ve onbir okulun karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşimi 

kullanmakta olduğu belirtilmiştir. Araştırma bulguları karşılıklı yoğunlaştırılmış 

etkileşim yönteminin öğrencilerin iletişim becerilerini ve buna bağlı olarak diğer 

gelişim alanlarındaki ilerlemelerini pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. Aynı 

zamanda personel için isteklendirme, çocuklara karşı daha iyimser his, öğrencilerden 

gelen sinyallere duyarlı ve açık olma, gelişmiş gözlem yetenekleri ve çok yönlülük ile 

özel bir araç gerektirmeden her yerde kullanılabilir olması açılarından karşılıklı 

yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin faydalarını ortaya koymuştur (Nind, 1998).  

Etkileşimsel yaklaşımlar ve karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin 

iletişim becerilerinin gelişimi üzerine ülkemizde yapılan araştırmalar sınırlıdır. Kültürel 

farklılıklar, sosyo-ekonomik şartlar, ülkemizde erken tanı ve eğitimin yeni yeni 

yaygınlaşmaya başlamış olması dikkate alındığında yurtdışında yapılan bir takım 

araştırma sonuçları ile hedeflere ulaşma oranlarının bu çalışmayla farklılıklar 

göstermesi doğaldır.  
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BÖLÜM V 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

IV.1. Sonuçlar 

Sonuç olarak, karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin, otizmli 

öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmelerinde etkili olduğu görülmüştür.  

Bu araştırma ve daha önceki araştırmalar göz önünde bulundurularak 

araştırmadan bazı sonuçlar çıkarılabilir. Öncelikle karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim 

yönteminin ağır derecedeki ve otizmli bireylerde iletişim becerilerinin 

kazandırılmasında uygulaması kolay ve kullanışlı bir yöntem olması mümkündür. 

Uygulama evrelerindeki düzeyin tüm deneklerde yüksek olması ve kısa sürede 

yöntemin etkisini göstererek ilerleme kaydedilmesi karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim 

yönteminin iletişim becerilerinin kazandırılmasındaki etkisini ortaya koymaktadır. 

Önceden belirlenmiş bir görevin olmaması öğretmene kendi bilgisini üretken bir 

biçimde kullanmasını, sezgisel yeteneklerini kullanabilme rahatlığını vermesi karşılıklı 

yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin öğretmene verdiği avantajlar olarak görülebilir. 

Dolayısıyla karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemi ile otistik öğrencinin pozitif bir 

iletişime başlama ve sürdürme becerisinin kolaylaştığını ve geliştiğini söyleyebiliriz. 

Nind’ın (1998) ortaya koyduğu çalışma sonuçları da bu çalışmayı desteklemektedir. 

Denekler başlama düzeyinde istendik 3-4 ve 13 adet kelime ve 3dk.-3dk. ve 7 

dakikalık sürelerde sözel olmayan anlamlı ve istendik iletişim becerisi gösterirken; 

uygulama sonunda birinci grafiğe bakıldığında istendik olarak birinci denek on kelime, 

ikinci denek oniki kelime, üçüncü denekte ise yirmidört kelime kullanarak oturumu 

tamamladığı görülmüştür. Burada öğretmen deneklerin  cevap verme, istek amaçlı 

iletişim için kullanılan ve duygu ifadeleri için kullanılan kelimelerini kayıt tutmuştur. 

Birinci deneğin grafik (bakınız Grafik 1) incelendiğinde ilk üç başlangıç düzey 

oturumunda ortalama üç kelime kullanarak sözel iletişim gerçekleştirdiği 

gözlemlenirken; ikinci uygulama evresinde ortalama onbir kelimelik bir performans 
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gerçekleştirdiği görülmüştür. İkinci deneğin ilk üç başlangıç düzey oturumunda 

ortalama dört kelime kullanarak sözel iletişim gerçekleştirdiği gözlemlenirken; ikinci 

uygulama evresinde yine ortalama onbir kelimelik bir performans gerçekleştirdiği 

görülmüştür. Üçüncü deneğin ilk üç başlangıç düzey oturumunda ortalama onüç kelime 

kullanarak sözel iletişim gerçekleştirdiği gözlemlenirken; ikinci uygulama evresinde 

ortalama yirmiüç kelimelik bir performans gerçekleştirdiği görülmüştür. Sözel olmayan 

iletişim becerilerinde ise; birinci deneğin grafik (bakınız Grafik 2) incelendiğinde ilk üç 

başlangıç düzey oturumunda ortalama üç dakika sözel olmayan iletişim gerçekleştirdiği 

gözlemlenirken; ikinci uygulama evresinde ortalama onüç dakikalık bir performansa 

ulaştığı görülmüştür. İkinci deneğin de ilk üç başlangıç düzey oturumunda ortalama üç 

dakika sözel olmayan iletişim gerçekleştirdiği gözlemlenirken; ikinci uygulama 

evresinde ortalama oniki dakikalık bir performansa ulaştığı görülmüştür. Üçüncü 

deneğin ise ilk üç başlangıç düzey oturumunda ortalama yedi dakika sözel olmayan 

iletişim gerçekleştirdiği gözlemlenirken; ikinci uygulama evresinde ortalama onyedi 

dakika süreyle sözel olmayan iletişim geçekleştirdiği  görülmüştür (bakınız Grafik 2). 

Engelli öğrencilere öğretmenlik yapan kişiler yeterli teknik rehberlik ve teorik 

bilgi ile desteklenmediklerini ifade etmektedir. Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkiletişim 

yönteminin etkililiği de buradan gelmektedir. Çünkü sezgisel bilgiyi, yansıtma 

yeteneğini ve ebeveyn olmadan gelen kalıtsal bilgiyi kullanır. Bu bilgiler öğretmenler 

için çok pratik bir yol sunmaktadır. Bu yöntemin etkileşiminin ve popülerliğinin 

“uzmanlaşmadan” çok “uzmanlaşmamaya”, “teorikleştirmeden” çok 

teorikleştirmemeye” dayandığına inanılmaktadır. Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim 

öğretmene kendi bilgisi ve sezgisel yeteneğini kullanma rahatlığının yeniden verilmesi 

yanında güçlenme duygusunu da getirmektedir. Bu, ‘‘yapabilme’’ yetisine sahip olması 

gereken öğretmenlerin yaşam felsefesiyle çok uygun bir yaklaşımdır. Çünkü 

öğretmenler öğrenciler arasındaki birçok bireysel farklılıkla yüz yüzeler.  Ancak bu 

yöntem aynı zamanda özel eğitimin özel bilgisine ve özel eğitimin statüsüne rahatsız 

edici bir çelişki yaratıyor. Burada önemli olan öğrencinin neden ne kadar 

faydalanabildiğidir.  
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IV.2. Öneriler  

1. Araştırmada elde edilen bulgular karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim 

yönteminin otizmli çocukların iletişim becerilerinin gelişmesinde etkili bir 

yöntem olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle özel eğitim 

öğretmenlerine karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin kullanımı 

önerilebilir.  

2. Araştırmada karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin otizmli 

çocukların sözel olmayan iletişim becerilerine olumlu etkisi ortaya 

konmuştur. Dolayısıyla çocukla en çok zamanı paylaşan ailenin karşılıklı 

yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemiyle ilgili teorik ve pratik alanda 

bilgilendirilmesi ve desteklenmesi önerilebilir.  

3. Karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin belli formüllere 

dayandırılmaması çok yönlü ve esnek düşünmeyi kolaylaştırmakta ve bunu 

desteklemektedir. Eğitimciler otizmli çocukların bireysel farklılıklarına bu 

yöntemde daha kolay cevap bulabilirler. Dolayısıyla BEP hazırlanırken 

karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemini kullanmaları önerilebilir.  

 

IV.3. İleri Araştırmalara Yönelik Öneriler  

İleri araştırmalara yönelik, ülkemizde kullanılan otizmli öğrencilere yönelik 

diğer öğretim yöntem ve modelleriyle karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim modelini  

karşılaştıran deneysel çalışmalar desenlenebilir. Farklı engel grubu çocukların farklı 

eğitim programlarındaki amaçların gerçekleştirilmesinde karşılıklı yoğunlaştırılmış 

etkileşim modelinin etkililiği araştırılabilir. Yine engelli olmayan öğrencilerle, farklı 

sınıf düzeylerinde ve becerilerdeki amaçların gerçekleştirilmesinde karşılıklı 

yoğunlaştırılmış etkileşim modelinin etkililiği araştırılabilir.  
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EKLER 

Ek 1: 

Ön Koşul Beceri Aracı 

 

Adı:  

Soyadı:  

Yaşı:  

Tarih:  

 
YÖNERGELER 

 

Fiziksel 
Yardım Model Olma Sözel İpucu Bağımsız 

 
Verilen tek heceli sözel 
yönergeleri takip eder 
 

    

 
Verilen iki heceli sözel 
yönergeleri takip eder 
 

    

 
Ellerini ve parmaklarını 
kullanır 
 

    

 
Bağımsız yürür 
 

    
 

 
Okula düzenli olarak 
devam eder 
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Ek 2: 

Olay Kaydı Formu 

 

Gözlenen:  

Gözleyen:  

Hedef davranış:  

 

Tarih 1. Oturum 2. Oturum 3. Oturum Toplam 

 
A 
 

    

 
B 
 

    

 
A 
 

    

 
B 
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Ek 3: 

Zaman Aralığı Kaydı Formu 

Gözlenen:  

Gözleyen:  

Başlama Saati:  

Bitiş Saati:  

Hedef davranış: 

30 Saniyelik Aralıklar 

Oturumlar Tarih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
A 
 

           

 
B 
 

           

 
A 
 

           

 
B 
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Ek 4: 

ANNE-BABA İZİN FORMU 

Bu çalışmanın amacı, otizmli çocuklara iletişim becerilerinin 

kazandırılmasında karşılıklı yoğunlaştırılmış etkileşim yönteminin etkililiğini 

araştırmaktır. 

Çalışma, Mustafa Koyuncu’nun yüksek lisans tez çalışması olup Yrd. Doç. Dr. 

Hakan Sarı’nın danışmanlığında yürütülecektir. 

Mustafa Koyuncu’nun yüksek lisans tez çalışmasında çocuğuma karşılıklı 

yoğunlaştırılmış etkileşim yöntemi ile öğretim sunacak kişinin kendisi olacağı tarafıma 

açıklanmıştır. Çocuğumun bu çalışmalara araştırma süresince periyodik olarak 

katılmasını kabul ediyorum. 

Yapılacak olan çalışmaların çocuğum için fiziksel ya da psikolojik risk 

taşıması durumunda çalışmayı sonlandırabileceğim araştırmacı tarafından açıklanmıştır.  

Çalışmadaki yazılı ve görsel materyallerin araştırmacı tarafından yapılan bu 

çalışma haricinde de kullanılabilmesini kabul ediyorum. 

 

 Tarih 

 

 Anne/Baba  İmzası        
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Ek 5:  
Örnek Oturum Planı 

Amaçlar Yöntem Materyal İşleniş 
 
1. İletişim 

becerilerini 
kullanması 

2. İletişim becerileri 
kazanımı ve 
geliştirmesi  

2.1. sözlü ve sözsüz 
iletişim başlatma 

2.2. sözlü ve sözsüz 
iletişim 
becerileriyle  
cevap verme  

2.3. etkinlikte birlikte 
hareket etme 

 
 
 

 
KARŞILIKLI 

YOĞUNLAŞTIRIL
MIŞ ETKİLEŞİM 

YÖNTEMİ 

 
Ahşap 
çalışma 
masası, 
renkli 

legolar, 
boya 

kalemleri, 
kâğıtlar, 

sesli kitap, 
iki adet el 
kuklası, 
seçilen 

müzikler 
için bir cd 

ve cd çalar. 

Öğretmen kendi insani yöntemlerini (içinden geldiği gibi, sezgileri, doğal jest ve mimikleri gibi)  
kullanarak öğrenciye evinde olmanın rahatlığını doğallığını gösterir ve bu atmosferi korur. Bu etkileşimsel 
tarz oldukça hassas ve öğrenciye karşı yanıtlayıcı, onun hızını, tercihlerini ve kişisel farklılıklarını ayarlayıcı 
bir tutum olarak eğitimci tarafından oluşturulur.  

Öğretmen, masanın üzerine konmuş renk renk pastel boyaları öğrenciye gösterir. Boya kalemlerinin 
özelliklerinden heyecanla bahsederek dikkat çeker. Öğrenciden aldığı geri bildirimle öğretmen gerekli 
yönlendirmeleri yaptıktan sonra öğrencinin sınıfa uyumdaki nabzını yoklar.  Yakından ilgilenerek kağıtlardaki 
resimleri nasıl boyayabileceği konusunda rehberlik yapar ve öğrencinin iletişime geçmesini sağlamaya çalışır. 
Sık sık öğrenciye atfetmeler ifade eden cümleler ve takdir edici sözler kullanır. Etkinlik geçiş zamanını 
tecrübesiyle kararlaştıran eğitimci bir tekerleme veya kafiyeli sözlerle materyali değiştirir.  

Eğitimcinin buradaki esas amacı öğrencide sözlü ve ya sözsüz iletişim becerisini kullanması ve 
geliştirmesi olmasından dolayı öğrenci tercihi olursa -ki buda bir iletişim ürünüdür ve eğitimcinin 
amaçlarındandır- öğrenci merkezli oturumu devam ettirir. Öğrenci legoları, kitabı ve diğer materyale 
yönelebilirken, aynı şekilde reddetme davranışı da sergileyebilir.  

Öğretmen öğrenciyle karşılıklı oturarak el kuklası takar ve konuşmaya başlar.  
“Merhaba (…), benim adım Paytak seninle tanışmaya geldim. Benimle tanışmak ister misin?” der ve 

öğrenciyle tanıştırır. Öğrenciyi gözler ve bekleme süresini iyi kullanır. Öğrenci sözlü bir karşılık verirse yada 
sözsüz bir iletişim davranışı sergilerse ses tonunu zenginleştirerek konuşmaya devam eder. Diğer kuklayı 
öğrencinin takması için taklit etmesi için öğrencinin yakınına koyar. “Burası çok güzel (…). Öğretmenimiz o 
kadar güzel şeyler öğretecek ki şimdi göreceksiniz.” Der ve kuklayla konuşmayı sürdürür. “Öğretmenim bana 
öğrettiğin ‘Sar Makara’ tekerlemesini (…)  öğretir misin?” diyerek öykünme yapar. Sonra “Sar Makara” adlı 
tekerleme söylenir. Öğretmen gözlem ve sezgileriyle burada ya da farklı bir aşamada uygun gördüğü müziği 
destek olarak kullanır. 

Çöz Makara 
Sar, sar, sar makarayı,  
Çöz, çöz, çöz makarayı,  
On kilo pekmez yala, yala bitmez. 
Beşi sana, beşi bana. (Ritme göre eller çırpılır, tempo ve beden dili eşlik eder, alkış tutulur). 
Seçilen sesli kitaptaki hikâyeyi öğretmen sesleri öğrenciden bekleyerek ve öğrenciye atfetmelerle okur. 

Jest ve mimiklerini hikâyeye uygun kullanır. Eğitimci öğrenciyi gözlemleyerek öğrencinin hikayede 
hoşlandığı yada gülme, alkış, heyecan belirttiği bölümlerde gerekli görürse tekrar eder. Eğitimci belli özel bir 
formül çerçevesine sıkışmadan; sürekli gözlemi, yansıtmayı kullanır. Kendi kararıyla davranmak için kendi 
yeteneklerini bu yöntemle ortaya çıkarır ve kullanır.   
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