İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Otizmde
Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi
kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma
Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta
olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Tohum Otizm Vakfı’na aittir
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Proje Hakkında:
Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi ile;
18-36 aylık çocukların otizm riski açısından taranması ve tanılanmasını;
otizm tanısı almış 0-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim sisteminde
yer almalarını ve aldıkları eğitimin niteliğinin artmasını gerçekleştirerek
otizmin tek tedavi yöntemi olan erken tanı ve yoğun eğitime yönelik
bir model yaratılması amaçlanmaktadır.
Kurulacak olan model ile;
• Sağlık eğitim ve sosyal hizmet alanında çalışan kurumlar arasında
koordinasyon ve iletişimin artırılması;
• Bir çocuğun otizm riski taramasının gerçekleştirilmesi, tanı alması,
çocuğa nitelikli eğitim sunulması aşamalarının bütüncül bir yaklaşımla
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Kitapçık Hakkında:
Seri, her birinde farklı bir beceriyi içerir.
1. Öğrenmeye hazırlık
2. İstek bildirme
3. Basit komutları yerine getirme
4. Nesneleri tanıma
5. İnsan hareketlerini taklit etme
6. Nesneleri eşleme ve sınıflandırma
7. Yüz hareketlerini ve sözcükleri taklit etme
8. Nesneleri adlandırma
9. Basit sorulara sözlü cevap verme
10. Tuvalet becerisi edinme
Otizm Hakkında:
Otizm Spektrum Bozukluğu, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın
ilk yıllarında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Otizm
Spektrum Bozukluğunun, beynin yapısı ya da işleyişini etkileyen
bir sürecin sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Otizm Spektrum
Bozukluğu çocuğun çevresiyle yeterli düzeyde sosyal ilişkiler
kuramaması, konuşma-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar
göstermesi ve kalıplaşmış (takıntılı) davranış biçimlerine sahip
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olmasıyla betimlenir. Genel durum, zihinsel gelişim ve etkileşim
sorularının düzeyine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Tohum Otizm Vakfı Hakkında:
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, “Otizm Spektrum
Bozukluğu” olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile
topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında
yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını
gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu
yana çalışmalarını yürütmektedir.
İstanbul Kalkınma Ajansı Hakkında:
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil
toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete
geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen
ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik
farklarını azaltmak” amacıyla 5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar
Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararı ile kurulmuştur.
Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanan İSTKA, Aralık 2009’da uzman
ve destek personeli istihdamı ile birlikte aktif olarak faaliyete geçmiştir.
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ÇOCUĞUNUZA KENDİ BAŞINIZA ÖĞRETEBİLECEĞİNİZ
10 TEMEL BECERİ
Bu seri otizm, down sendromu, yaygın gelişimsel yetersizlik veya dil
geriliği tanısı konulmuş çocuğa sahip ailelere kendi ev ortamlarında
çocuklarının temel dil ve öğrenme becerilerini destekleyebilmelerine
yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.
Otizm, down sendromu, gelişimsel yetersizlik veya basit dil geriliği
gibi risk taşıyan ya da tanı almış ancak iyi eğitime erişim imkanı
olmayan ailelerin sık sık sordukları sorulardan biri genelde “Nereden
başlayalım?” olur. Çocuklarının gün be gün daha da geride kaldığını
söylerler. Çocukları öfke nöbetlerine girer, dili öğrenemezler, bir sürü
şeye karşı takıntılı davranış gösterirler. “Nereden başlamalıyım?”
sorusunu soran ailelere bu seriyi kullanarak işe başlayın demek
verilebilecek en doğru cevap olacaktır.
Seri, ebeveynlere karmaşık eğitimlerin basitleştirilmiş bir versiyonunu
sunar. Çocuğu yeni otizm tanısı almış veya dil gelişimiyle ilgili başka
sorunları olan kişilere verilmesi gereken önemli bilgileri aktarır. Ayrıca,
Uygulamalı Davranış Analizi ve Sözel Davranış Yaklaşımı ilkelerini
ailelerin nasıl kullanacağına ilişkin kolay anlaşılır hale getirilmiş
açıklamalar sunar. Sözel Davranış Yaklaşımının, risk grubundaki
bebekler ve küçük çocuklarda otizmi engelleyebildiğini gösteren
bilimsel bulgular mevcuttur.
Seri, her birinde farklı bir beceri öğretiminin anlatıldığı 10 kitapçıktan
oluşmaktadır. Ailelerin kolayca anlayabilmelerini sağlamak amacıyla
kitapçıklar adım adım açıklamalar, ayrıntılı örnekler ve çizimlerle
donatılmıştır. Seride yer alan kitapçıklar aşağıda sırasıyla verilmiştir.
1. Öğrenmeye hazırlık
2. İstek bildirme
3. Basit komutları yerine getirme
4. Nesneleri tanıma
5. İnsan hareketlerini taklit etme
6. Nesneleri eşleme ve sınıflandırma
7. Yüz hareketlerini ve sözcükleri taklit etme
8. Nesneleri adlandırma
9. Basit sorulara sözlü cevap verme
10. Tuvalet becerisi edinme
Kitapçıkların hazırlanmasında önerilerini ve yazılı materyallerini bizimle
paylaşan Dr. Mary Lynch Barbera’ya teşekkür ederiz.
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YÜZ HAREKETLERİNİ VE SÖZCÜKLERİ TAKLİT ETME
Normal gelişim gösteren bebeklerde çok erken dönemlerde ağız ve
yüz hareketleri ile ifadelerinin ve sözcüklerin taklidi görülebilmektedir.
Taklit becerisi bir çocuğa sosyal yaşantı paylaşımını, karşılıklı bağlılık
duygusunu ve sosyal etkileşimde olan bireyler arasında iletişimi
sağlamaktadır. Otizmli çocuklar yüz hareketlerini, ifadelerini ve
sözcükleri taklit edebilmede ciddi zorluklar yaşanmaktadır. Bu nedenle
bu tür becerilerin doğrudan öğretilmesi gerekmektedir.
Yüz hareketlerinin ve ifadelerinin öğretimine, temel insan hareketlerini
(özellikle büyük kas hareketlerinin taklidi) taklit becerilerinin öğretimi
tamamlandıktan, yönerge anlama becerilerinde belirli bir ilerleme
gözlendikten sonra başlanması önerilmektedir.
Sizler çocuklarınızla/öğrencilerinizle yüz hareketlerinin ve ifadelerinin
taklidini çalışacaksanız öncelikle ilk öğretim oturumlarında yerde ya
da sandalyede çocukla karşı karşıya, yüzünüz çocuğun yüz hizasına
denk gelecek şekilde oturun. Yüz hareketi ve ifadesi öğretiminde
özellikle başlangıçta ayna kullanılması çocuğun yaptığı yüz hareketini
görebilmesi açısından oldukça faydalıdır. Öğretime yüz hareketleriyle
başlayıp ilerleyen aşamalarda yüz ifadelerine geçin. Aşağıda yüz
hareketlerinin ve ifadelerinin taklidine ilişkin öğretimin nasıl yapılacağı
açıklanmaktadır.

Üfleme:
Çocuğun dikkatinin sizin
üzerinizde olduğu bir
anı yakalayıp nötr bir
yüz ifadesiyle ağzınızı
olabildiğince az hareket
ettirerek ‘Böyle yap’
deyin. Sonra da ağzınızı
olabildiğince geniş açıp
ciğerlerinize hava doldurup
kuvvetli şekilde üfleme
hareketi yapın. Eğer çocuk
rahatsız olacaksa çocuğun
yüzüne doğru üflemeyin.
Çocuk 4-5 saniye içinde
sunulan modeli taklit
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edemezse, ‘Yeniden deneyelim’ deyip yeni bir deneme başlatın.
Eğer çocuk modeli taklit edip üfleme hareketini bir kaç deneme
sonrasında yapamıyorsa, öncelikle borazan, düdüklü bir enstrümanı
ya da köpük üfleme
b e ce r i s i n i ö ğ ret i n .
Üflenecek enstrümanı
birkaç aşina alternatif
arasından çocuğun
seçmesini sağlamanız
süreci kolaylaştırabilir.
Ço c u k l a y ü z y ü ze
otururken siz köpüğü
dudaklarınızın önünde
tutun ve köpüğü
üfleyerek çocuğa model
olun. Ardından ‘Böyle
yap’ ya da ‘Benim gibi
yap’ deyin ve köpüğü
üfleyin. Çocuk yardımsız
olarak köpüğü üfler
hale geldikten sonra
sizin köpüksüz olarak havaya üflemenizi model almasını isteyin. Eğer
çocuk köpük üflemekten hoşlanmazsa, geniş bir kâsenin içinde duran
tüyü ya da kağıt mendili üfleme üzerinde çalışmayı deneyebilirsiniz.
Çocuk yardımsız olarak köpüğü üflediği her denemeden sonra bir
yanıltıcı deneme gerçekleştirin. Çocuğunuzun daha önceden öğrendiği
taklit becerilerini yanıltıcı denemelerinizde kullanabilirsiniz. Örneğin
alkış yaparak model olduğunuzda ve ‘Böyle yap’ yönergesi verdiğinizde
çocuk hareketinizi gerçekleştirmeyi öğrendi ise bu denemeleri yanıltıcı
denemelerinizde kullanabilirsiniz. Bu uygulama aşağıda örnek verildiği
şekilde gerçekleştirilebilir.
Anne: Köpüğü üfleyerek model olur ve ardından ‘Böyle yap’ der.
Umut: Köpüğü üfler.
Anne: ‘Harika üfledin’ der ve hemen ardından alkış yaparken ‘Böyle
yap’ der.
Umut: Alkış yapar.
Anne: Köpüğü üfleyerek model olur ve ardından ‘Böyle yap’ der.
Umut: Köpüğü üfler.
Anne: ‘Süpersin üfledin’ der ve atıştırmalık bir şeyler ikram eder.
6

Çocuk üflemede edinim için gerekli ölçütü karşıladıktan sonra ağız
açma hareketlerine geçebilirsiniz. Bu hareketleri öğretirken üflemenin
genelleme çalışmalarını mutlaka yapmalısınız. Örneğin, ortam
genellemesi için yerde çocukla karşılıklı oturarak üfleme çalışabilirsiniz.
Kişiler arası genelleme için çocukla çalışan kişinin dışında başka kişiler
çocukla üfleme çalışabilir.

Ağız açma:
Çocuğun dikkatinin sizin üzerinizde olduğu bir anı yakalayıp nötr bir yüz
ifadesiyle ağzınızı olabildiğince az hareket ettirerek ‘Böyle yap’ deyin.
Sonra da ağzınızı kocaman açın ve 3-4 saniye açık tutun. Çocuğun da
sizi taklit etmesi için 3-4 saniye bekleyin. Çocuğun sizi taklit etmesine
yardımcı olmak için, eğer çocuğu rahatsız etmeyecekse, fiziksel ipucu
da kullanabilirsiniz. Örneğin, fiziksel ipucu olarak çocuğun çenesinden
tutup hafifçe aşağı doğru çekebilirsiniz. Eğer çocuk bu beceride ilerleme
gösteremezse, çocuğun sevdiği kurabiye vb. yiyecekle çalışmayı
deneyin. Bu amaçla büyük bir kurabiyeyi kendi ağzınıza yakın tutun
ve ‘Böyle yap’ deyip kurabiyeden bir parça ısırın. Hemen ardından
çocuğun kurabiyesini de çocuğun ağız hizasının biraz yukarısında
tutun ve çocuğun ağzını
açmasını bekleyin. Çocuk
ağzını açtığında kurabiyeyi
ısırmasına izin verin. Çocuk
rahatlıkla ağzını açar hale
geldikten sonra önce kendi
kurabiyenizi ortamdan
kaldırıp yalnızca ağzınızı
açarak çocuğa model
olmaya başlayın. Son
basamakta ise çocuğun
da kurabiyesini ortamdan
kaldırın ve kurabiyeyi ağız
açma becerisinin ödülü
olarak kullanın.
Çalışılan çocuk iki
becerinin karıştırmalarına
başlamadan önce, tek
tek çalışılan becerileri
t ü m ö n e r i l e r i ye r i n e
getirmenize rağmen
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edinmekte zorlanıyorsa bu beceriler daha sonra öğretilmek üzere
ertelenebilir. Çocuğun özelliklerine uygun başka beceriler öncelikle
tek tek çalışılabilir ve ardından karıştırma çalışmalarına geçilebilir.
Yukarıda üfleme çalışmalarında olduğu gibi çocuk yardımsız olarak
ağız açma hareketlerini yerine getirdiği her denemeden sonra bir
yanıltıcı deneme gerçekleştirmeyi unutmayın.

Dil çıkarma becerisi:
Dil çıkarmayı taklit etmede
zorlanan çocukların top şeker
vb. bir yiyeceği yalamasını
sağlayın. Çocukla karşılıklı
sandalyelerde yüz yüze
otururken top şekerinizi
elinize alın ve “Böyle yap”
diyerek şekeri dilinizi çıkararak
yalayın. Hemen ardından
çocuğun top şekerini ağzına
yakın bir mesafede tutun ya da
dudaklarına hafifçe değdirin.
Çocuk dilini çok az çıkarıp
top şekere dokunsa bile onu
mutlaka çok ödüllendirin.
Çocuğun dilini her seferinde
biraz daha fazla çıkarması
ve top şekeri yalaması
durumunda ise bir öncekine
göre daha fazla ödüllendirme
yapın. Çocuk iyice dilini çıkarıp
da top şekeri yaladığında önce
kendi yaladığınız, sonra da
çocuğun yaladığı top şekeri /
yiyeceği ortamdan kaldırın.
Tüm aşamaları tamamladıktan sonra yeni becerilerle çalışmaya
başlayabilirsiniz. Yüz hareketleri ve ifadelerine ilişkin yeni beceriler
aşağıda listelenmiştir. En fazla 7-8 beceriyi birlikte çalıştıktan
ve çocuğunuz her denemede doğru tepki verdikten sonra yüz
hareketlerinin ve ifadelerinin taklidinin öğretimini tamamlayabilirsiniz.
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Yeni Beceriler:
• Dudakları kavuşturma
• Alt dudağı ısırma
• Üst dudağı ısırma
• Dişleri birbirine vurma
• Öpücük yapma
• Dudakları yalama
• Öksürme
• Gülme
• Başı iki yana sallama (Hayır)
• Başı aşağı yukarı sallama (Evet)
• Mutlu, üzgün, kızgın, şaşkın vb. yüz yapma
Sözcükleri Taklit Etme:
Sözcükleri taklit etme, adından da anlaşılacağı gibi yankı yapmaya
benzer bir biçimde birinin söylediğinin tekrar edilmesi sözcük taklidi
veya ekolali anlamında kullanılır. Tipik gelişim gösteren çocuklarda,
eko yetisi öğrenme için elzemdir. Tipik bir çocuk manavda patlıcanı
görünce ebeveynine “Bu ne?” diye sorar. Ebeveyn “Bu bir patlıcan,”
diye cevap verir. Çocuk da yankı yapar gibi tekrarlar, “patlıcan”. Tipik
çocuklar çoğu yeni sözcüğü bir ya da iki denemede edinirler, böyle
olunca sözcüğün tekrarlanması gerekmez.
Biraz dil becerisine sahip otizmli bir çocuğun başka birinin söylediklerini
yankılar halde tekrar etmekte yetersiz kalması dil gelişiminin hızını
kesebilir. Bazen de, otizmli çocuğun anında tekrar etmeye muktedir
olamadığı ama gecikmiş ekolali yaptığı durumlar vardır ki bu da aslında
öğrenme sürecinde işe yarar.
Otizmli bir çocuğun annesi şu şekilde anlatıyordu; “Oğlumda az da
olsa gecikmiş ekolali vardı. Onu, ikinci doğum gününü kutlayacağımız
zamanlarda (teşhis konulmadan önce) müzeye götürmüştük ve
ördeklere bakıyorduk. Biz onun hayranlıkla ördeklere baktığını
düşünürken oğlumun büyük bir hayranlıkla ‘Ördekleri beslemek
yasaktır’ tabelalarına baktığını fark ettik. Ben ve eşim onu bir tabeladan
ötekine götürerek yazıları okuduk. “Lütfen ördekleri beslemeyin” ve
ardından “vak, vak” diye ekliyorduk. Müzede sözcük öbeğini tekrar
etmedi, ama gecenin bir vakti uyanıp aynen şöyle dedi, “Lütfen
ördekleri beslemeyin, vak vak”. O ana kadar gecikmiş ekolali diye bir
şey duymamıştım. Dolayısıyla bu olayı iyiye yorup, oğlumun ileride
cümle kuracak şekilde sözcükleri bir araya getirebileceğine inanarak
bu durumu hayra yormuştuk.”
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DEĞERLENDİRME
Çocuğun ekolali becerilerini değerlendirmek için, etrafınızda hiç
malzeme veya nesne bulunmadığından emin olun ve çocuğu yanınıza,
tercihen tam karşınıza oturtun. Değerlendirmede önce basit sesler
seçin, örneğin “Söyle ma”, “Söyle ba” gibi. Eğer çocuk basit sözcükleri
yankılarsa, “Söyle top”,
“Söyle taş” gibi tek heceli
sözcüklere geçin. Buradan
çok heceli sözcükleri ve
ardından cümlecikleri
değerlendirmeye geçin.
Şimdilik ekolali davranışın
ya n k ı ya b e n ze d i ğ i n i
aklınızda tutmanız
yeterli. Eko yapmanın
öncülü başka birinin
sözlü davranışını, yani
bir sözcüğü ya da bir
sözcük öbeğini söylemesi;
davranış ise çocuğun bu
sözcük öbeğini tekrar
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etmesidir. Eko yapmada kontrolün sağlanması önemli adımlardan
biridir. Dilin kapılarını gerçekten de açabilir zira eko yetisi öğrenme
yetisini artırır.
Otizmli çocuklar çoğunlukla eko
yetisine sahip değildir, bazen de
hemen her şeyin ekosunu yaparlar,
eğer öyleyse yüzlerce sözcüğü
değerlendirmeye gerek yoktur.
Bunun yerine çocuğun basit sesleri
(ba, ma, du) çıkarma yetisini kabaca
değerlendirin, ardından tek heceli
sözcüklere geçin (top, kuş), ardından
çok heceli sözcükleri ve sonunda
cümleleri değerlendirin.

ÖĞRETİM
Çocuğa söylediğiniz şeyi taklit
etmeyi öğretmek, çoğunlukla dilin
içeri akacağı ana kapıları ardına
kadar açar. Eko yapabilen ve yapan
bir çocuğun ekolu ipucuna tepki
verme olasılığı daha yüksektir.
Ekolalinin öncülü sadece sözel bir
uyaran olabilir. Dolayısıyla geçerli
bir eko tepkisi almak için nesnenin
kendisi veya resmi göz önünde olmamalıdır. Çocuğunuzun ekolali
becerilerini değerlendirmek amacıyla “Söyle top” dediğinizde ortada
gözüne çarpan bir top olmamalıdır.
Çocuğunuzda eko becerisi yok ise, bu beceriyi geliştirmek için
sistematik eğitime ihtiyaç duyacaktır. Bütün becerilerin edinilmesinde
aynı süreç vardır. Bunlar ipucu sunma, ipucunu silikleştirme ve hata
düzeltme şeklinde sıralanır. Amaç geçerli bir eko tepkisidir ama
başlangıç seviyesinde olan çocuklar için öğretime “İstek Bildirme
Modeli” içinde başlamak en iyi sonuçları verir. Belki de siz çocuğunuza
sözcüklerinizin ekosunu yaptırmayı, o ödüllerini isterken, çoktan
başarmışsınızdır.
Ödül niteliği taşıyan nesneleriniz elinizin altında değilse, çocuğunuzu
karşınıza oturtup, onunla eko alıştırmaları yapabilirsiniz, ancak böyle
yaparsanız büyük olasılıkla problem davranışlara ve çalışmaya
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karşı isteksiz olmasına
neden olursunuz. Bunun
yerine, transfer yöntemlerini
kullanarak eko yapmayı
öğrenmesinde ona yardımcı
olun.
Aşağıda eko transferine
örnekler bulunmaktadır:

Örnek 1
Anne: Köpük-baloncuklar
hazırdır.
Anıl: “Köpük” (istek bildirme).
Anne: “Köpük” derken köpüğü
üfler ve sonra köpük tüpünü
masanın altına saklayıp tekrar
“Söyle köpük” der.
Anıl: “Köpük” der.
Anne: “Köpük”, “Köpük geldi” derken köpüğü üfler.
Örnek 2
Anne: Yiğit’i yüz yüze salıncakta sallarken aniden salıncağı durdurur, .
Yiğit: “ ahh” (beni salla anlamında istek bildirme).
Anne: “A, A….” derken salıncağı sallar. Parktan uzaklaşırken ‘Söyle,..
A’ der.
Yiğit: ‘A..’ der.
Anne: ‘A…’ der, Yiğit’i geri salıncağa götürüp ve bir süre sallar.
Örnek 3
Anne: Oğuz’a çok sevdiği meyve suyunu gösterir.
Oğuz: “Meyve suyu” (istek bildirme).
Anne: “Meyve suyu,” derken bir yudum alması için meyve suyunu
Oğuz’a uzatır ve sonra meyve suyunu arkasına saklarken ‘Söyle,
meyve suyu’ der.
Oğuz: ‘Meyve suyu’ der.
Anne: ‘Meyve Suyu geldi’ derken pipeti Oğuz’a uzatır.
Ayrıca ödül niteliği taşımayan nesnelerin resimleriyle başka bir transfer
yöntemi de uygulayabilirsiniz. Bu yöntemde çocukla birlikte bir resme
bakarken baktığınız resmin (resimdeki nesnenin ismi) ekolalisini yapıp;
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sonra kartı ters çevirip,
kapatıp, herhangi bir
görsel uyaran olmadan
ekosunu tekrarlamasına
gayret etmelisiniz.
Eko yapabilmek büyük
olasılıkla telaffuzu da
geliştirecektir, hele de
çocuğunuzu yüzünüze
tam bakacak şekilde
karşınızda tutup
ağız hareketlerinizi
izlemesini sağladıysanız.
Sözcüğü ağır çekime
alır gibi söylemeniz
veya sözcükteki
sesleri iri kısımlar
halinde vurgularken
yüz hareketlerinizi
abartmanız da telaffuzunun iyileşmesine yardımcı olabilir.
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NOTLAR
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NOTLAR
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NOTLAR

16

