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İÇERİK
Kuram nedir?

Kuram ve uygulama ilişkisi

OSB’de kuramlar ve eğitsel uygulamalar

Kuramlardan yansıyan ipuçları
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Kuram ve pratik arasındaki 
ilişkide üç temel durum*

*Taşdelen, 2003
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(1) kuramsız uygulama:  

Bilinçsiz bir devinim/hedefsiz 

(2) uygulamasız kuram: 

Düşüncenin gerçeklikten 
kopması/yararsız

(3)kuramın ve uygulamanın birlikteliği :

Nitelikli eğitim



 Uygulama kuramı, kuram da uygulamayı içerir, besler 
ve yönlendirir. 
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Uygulama

KuramUygulama
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Sonuç olarak;
1. İNSAN DAVRANIŞINI VE ÖĞRENMEYİ AÇIKLAYAN KURAMLAR

OSB ALANINDAKİ GELİŞMELER İÇİN ÖNEMLİDİR

2. KURAMI BİLMEK, BİLİMİN, UYGULAMANIN VE 
TOPLUMLARIN GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİDİR

3. KURAM VE UYGULAMA BİRBİRİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ

4. KURAMCI/AKADEMİSYEN İLE UYGULAMACI/EĞİTİMCİ 
ARASINDA GÜÇ/ÜSTÜNLÜK SAVAŞI DEĞİL İŞBİRLİĞİ 
OLMALIDIR.

Aksi taktirde SONUÇ:

Kuramsız Uygulama ya da Uygulamasız Kuram 
olacaktır.  
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Davranışı, Gelişimi ve Öğrenmeyi Açıklayan Temel 
Kuramlar
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 Psikoanalitik Kuram

 Davranışçı Kuram

 Bilişsel Kuram

 Yapılandırmacı Kuram

 Sosyal Öğrenme Kuramı

 Ahlak Gelişim Kuramı

 Biyofiziksel Kuramlar 

 İnsancıl / Varoluşçu Kuram

 Ekolojik Sistemler Kuramı



Kuramlardan Otizm Spektrum Bozukluğuna 
Yansıyan Eğitsel Uygulamalar
 Pek çok uygulama

Örneğin………
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 Odaklanmış uygulamalar : Özel gereksinimli bireylere 
hedef becerileri kazandırmak için sınırlı süre için 
kullanılan uygulamalar. Ayrık denemelerle öğretim (ADÖ), 
fırsat öğretimi, etkinlik çizelgeleri vb.

 Kapsamlı uygulamalar : Farklı odaklanmış uygulamaların 
bir arada kullanılarak, OSB’ye özgü temel belirti alanlarına 
yönelik hedeflerde gelişmeyi hedefleyen ve zaman içine 
yayılan, yoğun eğitim saatlerinin söz konusu olduğu ve 
genellikle bir ekip tarafından sistematik bir şekilde 
yürütülen uygulamalar. Erken yoğun davranışsal uygulama 
(EYDE), temel tepki öğretimi (TTÖ) vb.
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 2000’li yıllar, bilimsel dayanaklı uygulamalar: OSB’li 
bireyler üzerindeki olumlu etkileri araştırmalarca 
gösterilmiş eğitsel yöntemlerdir. 

 OSB Ulusal Mesleki Gelişim Merkezi (NPDC, 2012)/22 yaş 
altı bireylerle gerçekleştirilen araştırmalar

 Ulusal Otizm Merkezi (NAC: National Autism Center, 
2009, 2015)
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Bilimsel dayanaklı 
uygulamalar
Davranışsal uygulamalar: UDA temelindeki yöntemler (örneğin, Ayrık 
denemelerle öğretim/ADÖ)
Bilişsel davranışsal  uygulamalar  paketi
Küçük çocuklar için kapsamlı davranışsal uygulamalar (örneğin, Erken 
Yoğun Davranışsal Eğitim/EYDE)
Model olma
Doğal öğretim stratejileri
Aile eğitim paketi
Akran öğretimi paketi
Temel tepki öğretimi
Etkinlik çizelgeleri
Senaryolar
Kendini yönetme uygulamaları
Sosyal beceriler paketi
Öykü temelli uygulamalar

10



Umut Vaad Eden Uygulamalar
Destekleyici ve alternatif iletişim 
araçları
Gelişimsel-ilişki temelli 
uygulamalar((Denver 
Erken Başlama Modeli
ESDM: Early Start Denver Model), 
İlişki Geliştirme Uygulaması (RDI: 
Relationship Development
Intervention, Responsive Teaching, 
vb.)
Alıştırma
Maruz bırakma 
İşlevsel iletişim eğitimi
Taklit temelli etkileşim
İletişim başlatma öğretimi

Dil Eğitimi (üretim&anlama)
Masaj terapisi
Çok unsurlu uygulamalar paketi
Müzik terapisi
Resim değiş-tokuş sistemi (PECS: 
Picture Exchange 
CommunicationSystem)
Problem davranışların azaltılmasına 
yönelik azaltma/sönme 
uygulamaları
İşaret dili öğretimi
Sosyal iletişim uygulamaları
Yapılandırılmış öğretim (örneğin, 
TEACCH)
Teknoloji temelli uygulama
Zihin kuramı
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Eğitsel ve toplumsal yaşama katılımı 
kolaylaştıran pratik ipuçları
 “Toplumsal, eğitsel ve günlük yaşama katılımı 

kolaylaştırma” bağlamında bilimsel dayanaklı 
uygulamalardan ve umut vaad eden uygulamalardan 
yansıyan pratik ipuçları söz konusudur.

 Özellikle de UDA’dan yansıyan ipuçlarına bakış

Çünkü;

 geleneksel UDA modellerine göre, çağdaş UDA 
modellerinde gelişimsel modeller, bilişsel modeller 
ve sosyal öğrenme modelinin ilkeleri ile davranışçı 
modeller bir arada kullanılmaktadır.
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1. Etkileşim/iletişim
Hangi kuram olursa olsun ve her yaş grubu için (aslında 
tüm kişilerarası etkileşimlerde)

 Olumlu ve keyifli bir öğrenme ortamı sunarak, 
“eğlenerek öğrenme/öğretme”
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Özellikle aileler (dolayısıyla çocukla çalışan 
öğretmenler/eğitimciler);

 Akademik becerilerin sadece masa başında 
öğretmek anlamına gelmediği,

 Farklı ortamlarda, oyunların içine katarak da 
öğretilebileceği

 Dolayısıyla özellikle ev ödevlerimize dikkat

 İlişkilerimizi zedelemeden çalışmak
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2. Zorlayıcı alanlar
Erken yaşlardan itibaren OSB’deki temel zorlayıcı

konular olan; 

 örgütsel/yapısal beceriler

 kendini yönetme beceriler

 dil

 davranış sorunları

 kendini uyarıcı/tekrarlayıcı hareketler

 öğrenme unsurları konularında kuramlardan 
yansıyan önlemler alınmalıdır.
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Örgütsel/Yapısal Beceriler
Bilgileri düzenleme, çok fazla bilgiyi 

organize etme ya da o bilgileri kullanmak 
için hatırlama, dikkat, geçişler, vb. 
konularında neler  yapabiliriz? 
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 Bireye özgü programlar, çizelgeler ve geçişlerde daha 
fazla destek sağlamak işlerini yolunda yürütmesine 
yardımcı olabilir.

Özellikle görsel ve işitsel desteklerin kullanımı 
süreci kolaylaştırmaktadır. Örneğin, geçişin 
yapılacağı yeri, etkinliği, vb. görsel üzerinde 
göstermek

 Pekiştirme sistemi kurmak. Örneğin geçişi başarı 
ile tamamladığında pekiştirmek.
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Geçiş oyunları:

 Evden okula gitmek için evin kapısından çıkarken her 
gün tekrarlanacak bir oyun vb. üretmek

Okul kartını yakala oyunu, vb. 

 Bir etkinlikten diğerine geçerken bir şarkı/tekerleme 
söylemek

Timsah baba timsah baba

Ne yapıyorsun

Acıktım yemek yiyorum (Susadım, okula gidiyorum, ….)
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Sosyal öykü örneği
Programım Değiştiği Zaman

 Günlük programım değiştiğinde, bazen sinirlenirim. 
Öğretmenlerim çoğunlukla programımda bir şeyler
değişmeden önce bana haber verirler. Ancak, haber
veremedikleri zamanlarda olur. Eğer yeni programım
hakkında kafam karışırsa, ne yapmam gerektiğini
öğretmenime sormaya çalışacağım. Ağlamaz ve
bağırmazsam, öğretmenim için benim neye ihtiyacım
olduğunu anlamak çok daha kolay olacaktır. Programlar
değişebilir ve yeni programı takip etmek sorun olmaz. 
Programım değiştiğinde, öğretmenimin bana yardım
edeceğine eminim. 
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Kurallara uyma davranışlarını kazandırmak için ise; 

Sistematik olarak ev/okul kuralları öğretimi

Kural öğretimine azdan ve yapabilir olduğundan (hatta 
bildiği kuraldan) başlamak

Temel kuralları öncelikli öğretmek (bekle-dur-vb.)

Öğrendiği kurallara uymasını kolaylaştırıcı sistemleri 
uygulamak. Örneğin: Gerisayım, güvenlik sinyali

Görsel sistemler

Herkesin kurallar uyması
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Akranlar ve diğer aileler
Ben hep yalnızım; teneffüslerde, öğle yemeğinde, 
okuldan sonra. Babam asosyal biri olduğumu söylüyor. 
Etrafımda birçok insan olmasına rağmen, halen yalnız 
hissediyorum. Arkadaş edinmek istiyorum fakat bunu 
nasıl yapmam gerektiğini bilmiyorum. 

İşte Bu Yüksek İşlevli Otizm!
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 Akran ilişkileri otizmli çocuklar için en büyük 
zorluklardan biri olacağından önlemler alınmalıdır.

 Okula başlamadan önce, OSB tanılı öğrenci için çeşitli 
düzenlemeler yapmak. Örneğin, çocuğun okula 
ziyareti, okulun görsellerinden bir albüm yapmak, vb.

 Sosyal öykü gibi uygulamalardan faydalanmak

 İstekli birkaç öğrenciyi onun “kankaları” olarak 
belirleyebilirseniz, kendini daha rahat ve arkadaş 
sahibi olmuş hissetmesine yardımcı olabilirsiniz. 

 Tutum ve farkındalık çalışmaları
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Kendini yönetme becerileri
Öz-düzenleme, kendini yönetme 

uygulamaları

Neler yapıyorsunuz?
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Restoranda çalışan özel gereksinimli bireyin günlük 
etkinlik çizelgesi:

 İş arkadaşlarını selamlamak

 Elleri yıkamak

 Önlük giyinmek

 Ekmekleri hazırlamak

 Pizza kutularını yapmak

 Peçeteleri doldurmak

 Malzemeleri paketlemek

 Hepsini yaptıysan ödülünü alabilirsin 
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Derecelendirme ölçekleri
Davranışları düzenlemek ve kontrol altına 

almak, huzursuzluk yaratacak çevresel 
unsurları anlamak ve kendini gözleme 
yeteneğini geliştirmek vb. amaçlı ölçekler 
kullanılabilir.

Kullanıyor musunuz? Nasıl?
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Haritalar
 Özellikle ortaokul ve lise düzeyindeki OSB’li bireyler

için yer-yön kavramına yönelik haritalar son derece
önemlidir.
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Dil ve dinleme becerileri
 Kelime dağarcığı ve dil kullanım becerileri yüksek 

seviyede olanlar dahil, özel gereksinimli bireyler  
her zaman söylediğinizi anlamıyor ve/veya kendi 
söylediği şeyin anlamını bilmiyor olabilir.

 Alaylı sözleri ve bazı mizahi ifadeleri çocuğum 
anlayamayabileceğini unutmayalım –özellikle 
otizmi olan bireylerde-
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Etkinlik/Ne yapalım?
Öğle yemeğindeki görevliyi sevmiyorum. Bugün ondan 
biraz daha dondurma istedim. Bana “Zaten çok 
dondurma yedin. Senin karnında kurt mu var?” dedi. 
Gerçekten korktum çünkü karnımın kurtlarla dolu 
olduğunu düşündüm. 

İşte Bu Yüksek İşlevli Otizm!
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 Yönerge tekrarlarından kaçınalım.

 NEDEN? 

 YÖNERGE TEKRARI İŞE YARAR MI?
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Davranış sorunlarına bakış
1. Davranış değiştirme sürecinde destek veren kişinin 

davranışları:

 Bireye destek sağlayan kişinin bazı davranışları varolan 
krizi/problem davranışı arttırabileceğinden, sadece 
özel gereksinimli öğrencinin değil bizlerinde kendi 
davranışlarımızı kontrol edip, gerekliyse 
değiştirmemiz gerekmektedir.
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 Gerek davranış henüz ortaya çıkmadan (işaretlerin 
görüldüğü alarm durumunda) gerekse olumsuz 
davranış oluştuğunda ve sonrasında nasıl 
davranmalıyız?
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Davranış sorunlarına yönelik pratik 
ipuçları
 Uygun olmayan davranışlar henüz ortaya 

çıkmadan önlemek

 Tüm olumlu davranışları pekiştirmek 

Olumlu yönergeler sunmak ve olumsuz davranış 
yerine ne yapacağını söylemek

Olumsuz, istenmeyen davranış görmezden 
gelirken, bu davranışın yerine geçebilecek, 
alternatif olumlu davranışları pekiştirmek
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Özellikle de “uygun olmayan davranışın 
ortaya çıkmasını önleme”/ “davranışın 
öncesi uyaranları, davranışın oluşmasına 
zemin hazırlayan çevresel durumlar (ön 
uyaranları)” bağlamındaki önlemler işe 
yarayan en ılımlı yöntemdir.
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Örnekler
Olumsuz davranışa yol açan uyaranları 

düzenleme. 

Görsel destek, etkinlikleri gösteren akış 
çizelgesi, problem davranışlara ve 
sonuçların ne olacağına ilişkin hikâyeler 
kullanma, zaman ayarlayıcıları, önce bu 
/sonra şu tabloları, önce ders, sonra oyun 
kartları
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Alternatif davranış öğretimi/görmezden 
gelme/ayrımlı pekiştirme üçlüsü

Örnek:

İsteklerini ağlamak yerine, göstererek ya da sözel olarak 
ifade etmesini öğretmek

 Gün içinde ara sıra elinizde sevdiği bir şeyi tutarak “ne istiyorsun 
göster” yönergesi verip, ipuçlu gösterme hareketi yaptırın/ver  vb. sözel 
ifade kullanın ve elinizdeki şeyi verin. 

 İsteklerini bağırarak, ağlayarak söyleme davranışını görmezden gelip, 
bu davranışın alternatifi olan isteklerini uygun bir dille söylemeyi ya da 
işaretle göstermeyi pekiştirmek (ipucu sistemlerini unutmadan)

 Bunu yapmadan sadece ağladığında görmezden gelmek işe yarar mı?
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Çevresel düzenlemeler.

Örneğin;

 Sınıf, ev vb. kuralları oluşturmak ve çocuğa öğretmek

 Gün içinde belirli zamanlarda bahçede dolaşmak, spor 
yapmak

 Akşamları oynayabileceği oyuncakların anne-babanın 
oturduğu oturma odasında durması

 Seçim fırsatları sunmak

 Sınırları belirten görsel materyaller kullanılabilir. Sırada 
öğrencilerin duracakları yerleri gösteren işaretler,  grup 
zamanı için yer minderleri vb. 
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Kendini uyarıcı davranışlar
 Duyusal uyaran elde etme amaçlı, takıntı 

niteliğindeki davranışlarla başa çıkmaksa oldukça 
zor, hatta bazen imkansız olabilmektedir. 

 Çünkü, içsel pekiştireç süreci

 KUD’ları ortadan kaldırmak???
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 Bir KUD bastırılırsa, KUD’un bir diğer biçimi artabilir. 
Örneğin bireyin sallanması azaltıldığında kafasına vurması 
artabilir.

 Dolayısıyla KUD’ları tamamen ortadan kaldırmak değil 
ama  sinir sistemini bozulmalardan korumak için uygun bir 
şekilde KUD’larla başetmek gerekmektedir
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KUD’lar için genel öneriler
 İçsel pekiştireçleri ortadan kaldırmanın 

zorluğundan dolayı sıklıkla ayrımlı 
pekiştirme, alternatif davranış öğretimi ve 
çevresel düzenlemeler işe yarayan 
tekniklerdir.
KUD için mola ve görmezden gelme etkili 

uygulamalar değildir. Çünkü bu uygulamalar 
KUDu arttırıcı olabilir.
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 Örneğin, elinde ip ya da poşet sallıyorsa bunların yerine 
sosyal olarak daha kabul edilebilir, işlevsel bir şey (örneğin, 
bayrak, marakas) verebiliriz.  

 Olumsuz ve/veya kendini uyarıcı davranışları yapmadan 
önce mümkün oluyorsa önlemeye çalışabiliriz. Örneğin 
tam elini ağzına götürürken, elini başka bir şeye 
yönlendirip, olumlu davranışı pekiştirebiliriz. 

 Kağıt yırtma davranışını belirli zamanlarda yapmasına 
yönelik bir plan yürütebiliriz

 Ya da bu tür davranışları pekiştireç olarak kullanabiliriz.
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