
B
en yalnızken çok güzel kilo ver-
iyordum ama iştahı açık bir ko-
caya sahip olunca işler öyle ol-
muyor. Birbirimize aşk sözleri 
söyleme eşiğinden; “Dürüm 

patlatalım mı bir tane” eşiğine geldik. Kilo 
vermeye çalıştıkça daha da aldık. “Dışarı-
da yemeyi keselim” dedik. Ben evde yemek 
yapmaya başladım. Ama millet avokadoyu 
oyup içine kinoa falan dolduyor. Benim 
adam, benden habire kuru üstü tereyağlı 
pilav istiyor. En son eline çömlek alıp, 
“Fasulyeyi bunda pişir” deyince, “Kurban 
olayım duralım artık. Koltuğa sığmaz hale 
geldik!” dedim. 
İnternette başladım ‘iki haftada 10 kilo, 

yerken kilo ver, bilmem ne çayıyla yağları 
erit’ aramalarına. O sırada artık, kader 
midir nedir, biri bize bu Mora’yı önerdi. 
Aldı bizi Liana Pesah’ın yanına götürdü. 
Kadının toplam ağırlığı benim sol baldırım 
kadar. Dedim, tamam bu bizi kesin aç 
bırakacak. Sonra bize, tek tek anlattı sis-
temi. Önce iştahını kapatıyorsun. Yanında 
istersen bölgesel zayıflamanı yapıyorsun. 
Bi de evine yemeklerini yolluyor. “Sen bu 
iştahı kapat, dile benden ne dilersen” de-
dim, bıraktım kendimi Liana’nın o minicik 
ellerine. 
Mora şöyle bir hadise; Küçük bir kaba 

idrarını yapıyorsun, onu alıyorlar; ney-
se vazgeçmek istediğin gıdaları tüplere 
yerleştirip, yanına ekliyor. Millet, antep 
fıstığı; nutella falan koyarken; biz bulgur, 
un, reçel, makarnayla doldurduk da dol-
durduk tüpleri. Sonra seni bi makineye 
bağlıyorlar. Eline de altın iki çubuk verip, 
45 dakika orada yalnız bırakıyorlar. Sen o 
sırada işte uyuyorsun, kitap okuyorsun. 
İlk seansta, ‘yalandır yaaa, imkanı var mı 

su böreği kafadan silinir mi?’ diye terapiyi 
haksız çıkarmak için yedim de yedim. Ko-

cam sıkı sıkıya bağlandı olaya. Ağzına bir 
lokma ekmek bile atmadı. Ben de yiyorum 
ama açlıktan çok, gıcıklıktan yiyorum. İkin-
ci seansta benim iştah bir kapandı! Canım 
bir şey istemiyor. Bir şeyler yemem lazım-
mış gibi geliyor ama ne pide, ne kebap, ne 
iskender. Aklımın ucundan bile geçmiyor. 
Bir bunalıma girdim yalnız ikinci seansta, 
hayatımdan çok büyük bir olayı çıkarttım 
ve yapacak bir şey bulamıyordum sanki. 
Üçüncü seansa girdik, ondan sonra zaten 
‘hah dedim ya!’ İşte aradığım buymuş. 
Şu an kim daha çok kilo verecek diye 

iddiaya girdik. Kocam 8; ben 5 verdim. 
Erkeklerin kiloyu daha çabuk vermesi 
bence hiç adil değil ama neyse. Bu arada 
hiç diyette gibi de değilim, çünkü aç değil-
im. O burun kıvırdığım sebzeleri sevmeye 
başladım. Hatta sanırım sağlıklı yaşam 
olayına da biraz biraz alışmaya başladım. 
Uyku düzenim oturdu. Kronik kabızdım, 
şu an çok rahatım. İki adım yürür, nef-
es nefese kalıp, yığılırdım. Daha enerjik, 
kendimi daha iyi hissediyorum ya. 
Bu arada bunu ilk duyduğum zaman, ak-

lıma hemen ‘eee bunun eski koca versi-
yonunu yapalım. O tüplere çocuğun kanı, 
saçı bişeyini koyup hoooop gitti bitti’ diye. 
Maalesef olmuyormuş. Ama ben Osi’yi 
korkutuyorum. “Bak sinirlendirme beni, 
tüplere koyarım saçını, iki seansta unu-
turum seni!” diye. Her seansa girdiğimde 
ne olur ne olmaz diye başımda bekliyor o 
yüzden.

◊ GİRİŞ
Otizm çeşitli alanlarda zorluklarla 

karakterize olan; sosyal etkileşim, 
iletişim ve sınırlı ya da yineleyici bilgi 
ve davranış alanlarındaki sorunlarla 
kendini gösteren nöro-gelişimsel bir 
bozukluktur(Kırcaali-İftar, 2012). Otizm 
spektrum bozukluğu için risk taşıyan 
ya da erken tanı almış çocuklarda 
oldukça önemli gelişmeler sağlayan 
erken eğitim, farklı yaklaşımlara dayalı 
uygulamalarla sunulabilmektedir. 
Bu uygulamaların en etkililerinden 
biri de bilimsel dayanaklı uygulamalı 
davranış analizidir.

Uygulamalı Davranış Analizi (UDA), 
edimsel koşullama kuramının öne 
sürdüğü davranış ilkelerini kullanarak 
insan davranışlarını geliştirmeyi ve  
değiştirmeyi amaçlayan davranışçı 
bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, 
uygun davranışları arttırma, uygun 
olmayan davranışları azaltma ve yeni 
davranışlar kazandırma amaçlarına 
ulaşabilmek için davranışsal ilkeleri 
sistematik olarak uygulamaktadır. 
Eğitim ortamlarında, bu ilkelere 
dayalı olarak geliştirilmiş çeşitli 
yöntemlerle  (ayrık denemeli öğretim, 
fırsat öğretimi, doğal öğretim, sözel 
davranış vb.) öğretim yapılmaktadır 
(Tekin ve Kırcaali-İftar, 2001; Corsello, 
2005).

Erken yoğun davranışsal uygulama 
alanındaki araştırma bulguları, bazı 
çocukların gelişimsel  alanlarda 
yaşıtlarına uygun  işlevsellik düzeyine 
ulaştıklarını göstermektedir. Bunun 
yanında bazı çocukların ise otizm 
belirtilerinde azalma olduğu, 
bazılarınınsa otizm tanı ölçütlerinden 
kurtulduğu da bulgular arasındadır 
(Lovaas, 2003; Lovaas 2005).

◊ AMAÇ
Bu çalışma UDA programı 

uygulanmaya başlanan otizm tanılı 
bir erkek çocuğunun gelişimini 
göstermeyi amaçlayan bir vaka  
sunumu niteliğindedir.
◊ OLGU

 K. 25 Şubat 2011 İstanbul doğumlu 
bir erkek çocuktur. Sözel ifadelerin 
olmaması, adına tepki vermemesi ve 
basit yönergelere tepki vermemesi ailesi 
tarafından fark edilerek psikiyatriste 
götürülmüş ve otizm tanısı almıştır. 
K.’ya Temmuz 2014-Kasım 2015 tarihleri 
arasında merkezimizde yoğun şekilde 
UDA programı uygulanmıştır. Daha önce 
ve UDA eğitimi sırasında da başka bir 
eğitim almamıştır. K. eğitim sürecine 
başladığında taklit, bilişsel ve sözel 
alanlarda yaşının oldukça gerisinde bir 
gelişim sergilemekteydi. Oyun becerileri, 
günlük yaşam becerileri, özbakım 
becerileri ve iletişim becerilerinde de 
eksiklik gözlenmekteydi. Değişiklik ve 
engellenmeye karşı toleransı düşüktü. 
K. haftada 20-30 seanslık yoğun bir UDA 
programı ile toplam 345 seans eğitim 
görmüştür.

◊ YÖNTEM
Ölçme araçları

ABLLS (Temel Öğrenme ve Dil 
Becerilerinin Değerlendirilmesi): 
ABLLS otizm ve gelişimsel bozukluğu 
olan çocuklar için dil ve kritik öğrenme 
becerilerinin öğretimine yardımcı 
olmak amacıyla değerlendirme 
aracı, müfredat kılavuzu ve beceri 
takip sistemi olarak kullanılmaktadır 
(Partington, 2008). ABLLS 25 beceri 
alanına ait 544 beceriyi inceler.

Pep-R (Psiko-Eğitimsel Profil Revize 

Formu) : Pep’in 1990 yılında yeniden 
düzenlenmiş hali olan olan Pep-r; 6 
ay ile 7 yaş arası otizmli ve benzer 
iletişim güçlüğü olan çocukların 
değerlendirilmesinde kullanılmakta, 
gelişimsel alan ve davranışsal alan 
olmak üzere iki boyuttan oluşmaktadır.

Yöntem
K. ile yoğun bir UDA programı ile 

‘’Lovaas Tekniği (Ayrık Denemelerle 
Öğretim)’’ , ‘’Doğal Öğretim’’ ve ‘’Verbal 
Behavior (Sözel Davranış) yöntemleri 
kullanılarak toplam 345 seans bireysel 
eğitim programı uygulanmıştır.

Ayrık denemelerle öğretim: 
Beceriler alt basamaklarına ayrılır ve 
her bir basamak üst üste tekar eden 
denemelerle öğretilir. Bu öğretim 
uygulamasında denemeler, davranış 
öncülü, davranış ve davranışın 
sonucundan oluşur (Lovaas 1987; 
Tekin-İftar ve Değirmenci, 2012).

Doğal Öğretim Tekniği= Becerilerin 
gerçek/günlük yaşam içinde 
sergilendiği biçimde ve bu ortamlarda 
bulunan doğal etkinlikler ile rutinler 
içinde öğretilmesidir (Tekin-İftar ve 
Değirmenci, 2012).

Verbal Behavior= Çocuklara işlevsel 
iletişim becerileri kazandırmak 
amacıyla öncelikle istek bildirme 
(mand) ve isimlendirme (tact) 
becerileri kazandırmak hedeflenir. 
Daha sonra ise daha üst düzey iletişim  
becerilerini kazandırmak amaçlanır.

◊ BULGULAR VE SONUÇ
Bu çalışma için Ağustos 2014 

ve Kasım 2015 tarihli Pep-r 
değerlendirmeleri; Eylül 2014 ve 
Eylül 2015 ABLLS değerlendirmeleri 
kullanılmıştır.

UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİNE  
DAYALI ERKEN ÇOCUKLUKTA  
MÜDAHALE UYGULAMALARI:  

BİR VAKA SUNUMU

ZEHRA ŞELECİ SELİM PARLAK PARİN YAKUPYAN

16 aylık bir eğitim sürecinde K.’nın her alandaki  
gelişimsel düzeyinin artış gösterdiği Pep-r ölçeği  

ile yapılan değerlendirmelerde belirlenmiştir. Yoğun bir 
biçimde uygulanan UDA programı ile K.’nın gelişimsel 
yaşının 16 aylık bir süreçte 28 ay arttığı bulgulanmıştır. 

Ağustos 2014 ve Kasım 2015 Pep-r  
Değerlendirme Sonuçları aşağıdaki  

tabloda özetlenmiştir.

YAŞ 
(AY)

Taklit

Ağustos 2014 Kasım 2015

12

24

36

48

60

72

Algı
İnce  
motor

Kaba  
motor

El-göz
koordi- 
nasyonu

Bilişsel Sözel
GELİŞİMSEL 
YAŞ

ABLLS değerlendirme sonuçlarına  
bakıldığında; testin değerlendirdiği 25 alanda da  

gelişimsel düzeyinin arttığı bulgulanmıştır.  
Sonuçlar aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.

Bu çalışma ile otizm tanılı bir 
çocuğun eğitiminde kullanılan 
UDA’ya dayalı bir programın, 

çocuğa sağladığı katkı 
değerlendirilmiştir. 

ALGI ABA TERAPI MERKEZI, İSTANBUL

Ağustos 2014 Tarihinde Uygulanan PEP-R  
(Psikoeğitimsel Profil) Ölçeği Değerlendirme Sonuçları

Kasım 2015 Tarihinde Uygulanan PEP-R  
(Psikoeğitimsel Profil) Ölçeği Değerlendirme Sonuçları

Takvim yaşı: 3 yaş 5 ay

Taklit: 1 yaş 7 ay
Algı: 2 yaş 7 ay
İnce motor: 1 yaş 10 ay
Kaba motor: 2 yaş 
El-Göz Koordinasyonu: 2 yaş 8 ay
Bilişsel: 1 yaş 2 ay
Sözel: 2 yaş

GELİŞİMSEL YAŞ: 1 YAŞ 8 AY

Takvim yaşı: 4 yaş 8 ay

Taklit: 3 yaş 5 ay
Algı: 5 yaş 2 ay
İnce motor: 4 yaş
Kaba motor: 5 yaş 2 ay
El-Göz Koordinasyonu: 4 yaş 8 ay
Bilişsel: 3 yaş 3 ay
Sözel: 4 yaş

GELİŞİMSEL YAŞ: 4 YAŞ
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