
YOĞUN EĞİTİM
ÇALIŞMALARI



Ot�zm Spektrum Bozukluğu alanında
çeş�tl� d�s�pl�nlerden uzman ve
uygulamacılar çalışmaktadır. 
Ne yazık k� ot�zm spektrum
bozukluğunun tıbb� tedav�s� henüz
yoktur. Ot�zml� b�reylere öner�len pek
çok uygulama �se b�l�msel
dayanaktan yoksundur. B�l�msel
dayanağı olmayan, etk�s�z
uygulamalarla başta çocukların çok
değerl� zamanları olmak üzere
a�leler�n kaynakları boşa
harcanmaktadır.
Ot�zm alanında kullanılan en etk�l�
uygulamalar erken dönemde
başlatılan, yoğun ps�koeğ�tsel
n�tel�kl� çalışmalardır.

Alpaslan Ot�zm Vakfı çatısı altında Prof. Dr. Onur
Kurt’un danışmanlığında ot�zml� b�reylere yönel�k
erken ve yoğun eğ�t�m çalışmaları
gerçekleşt�r�lecekt�r. Prof. Dr. Onur Kurt 
rut�n aralıklarla erken ve yoğun eğ�t�m çalışmalarına
süperv�zyon sağlayacaktır. Bu çalışmalarda ot�zmde
başarı �ç�n kr�t�k öneme sah�p b�leşenler b�r araya
get�r�lecekt�r. Bunlardan bazıları aşağıda
sıralanmaktadır:

E R K E N L İ K
Eğ�t�me daha erken başlayan ot�zml� çocukların
d�ğerler�ne göre öneml� avantajlar elde ett�ğ�n� hem
eğ�t�m hem de nöroloj� alanında yapılan araştırmalar
göstermekted�r. Yoğun eğ�t�me mümkünse çocuk tanı
alır almaz başlanmalıdır.

Y O Ğ U N L U K
Yoğunluk ot�zml� b�reylerle yapılan çalışmalarda
başarıyı bel�rleyen etmenlerden b�r�d�r. Daha yoğun
programlarla daha başarılı sonuçlar elde
ed�leb�lmekted�r. Alpaslan Ot�zm Vakfı’nda yapılan
çalışmalarda ot�zml� çocuklara haftalık yaklaşık 30
saat süren b�re b�r eğ�t�m ver�lecekt�r.
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OTİZME ÖZGÜ MÜFREDAT VE BİLİMSEL
DAYANAKLI UYGULAMALAR

Ot�zm alanında kullanılan uygulamaların başarılı

olab�lmes� �ç�n yapılan çalışmaların ot�zm�n

temel yeters�zl�k alanlarına odaklanması

gerek�r. Bu nedenle ot�zml� çocuklarla yapılan

çalışmalarda ot�zml� b�reyler �ç�n gel�şt�r�lm�ş

müfredatları kullanmak çok öneml�d�r.

     Dolayısıyla, bu programları ve ot�zml� b�reyler �ç�n yurt dışında gel�şt�r�lm�ş olan                                                                                                        

                                                                                                      

     Ot�zmde başarı �ç�n ot�zme özgü müfredatın yanısıra b�l�msel dayanaklı uygulamaları kullanmak öneml�d�r. 
B�l�msel dayanaklı uygulamalar vaat ett�ğ� sonuçları gerçekten ürett�ğ�ne �l�şk�n yeterl� sayıda deneysel araştırma

bulgusuyla desteklenen uygulamalardır.

      Günümüzde uygulamalı davranış anal�z�ne dayalı uygulamalar tüm dünyada b�l�msel dayanakları en güçlü

uygulamaların arasında göster�lmekted�r. Uygulamalı davranış anal�z�ne dayalı uygulamalar toplumda kısaca 

                                                                                                                                                                olarak �s�mlend�r�leb�lmekted�r.
 
     Alpaslan Ot�zm Vakfı çatısı altında ot�zml� b�reylerle yapılan çalışmalar sırasında büyük ölçüde b�l�msel dayanakları

güçlü uygulamalı davranış anal�z�ne dayalı uygulamalar kullanılacaktır. Ayrıca gel�ş�m ps�koloj�s� ve nöroloj� b�l�m�n�n

ürett�ğ� b�lg�ler� uygulamalı davranış anal�z� �le b�r araya get�rerek kullanan                                                                         g�b� ot�zml�

çocuklar �ç�n hazırlanmış kapsamlı uygulama modeller�nden de yararlanılacaktır. 

     Uygulamalı davranış anal�z�ne dayalı çalışmalar sırasında çocukların gereks�n�mler� doğrultusunda hem ayrık

denemelerle öğret�m hem de oyuna dayalı öğret�m g�b� doğal öğret�m yöntemler� kullanılacaktır.

Danışmanımız Prof. Dr. Onur Kurt Türk�ye’de

uygulanan �lk erken ve yoğun davranışsal

müdahale programı olan 

                 

                                       gel�şt�r�lmes� sürec�nde yer

almıştır. Ayrıca, program k�taplarının

yazarlarından b�r�d�r.

Onur Kurt ayrıca tüm dünyada ot�zm alanında

yaygın kullanılan ve b�l�nen programlar arasında

yer alan 

                programlarına �l�şk�n İng�ltere ve

Amer�ka B�rleş�k Devletler�’nde uygulamalı

eğ�t�mler almıştır.

OÇİDEP’�n (Ot�st�k Çocuklar İç�n Davranışsal

Eğ�t�m Programı)

                 TEACCH (Treatment and Educat�on of

Aut�st�c and Related Commun�cat�on

Hand�capped) ve ESDM (Early Start Denver

Model) 

                                                                                                                                                                         VB-Mapp (The Verbal Behav�or

M�lestones Assessment and Placement Program)                                                                                                                                                                    

                                                      

ABA (Appl�ed Behav�or Analys�s) ya da UDA (Uygulamalı Davranış Anal�z�) 
 
     

                                                                                                                                                        ESDM (Early Start Denver Model) 

     

                                                                                                            g�b� farklı programları ot�zml� çocuklarla yapılan uygulamalarda

kullanab�lmekted�r. 
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A K R A N L A R L A  B İ R  A R A D A  E Ğ İ T İ M :

Ot�zml� çocukların özell�kle �let�ş�m, sosyal etk�leş�m ve oyun g�b� alanlardak�
gereks�n�mler�n�n karşılanab�lmes� �ç�n olab�ld�ğ�nce hızlı b�r şek�lde t�p�k
nöroloj�k özell�kler gösteren akranlarıyla b�r araya gelmeler� gerek�r. 

Ancak, yeter�nce hazırlanmadan akranlarla b�r araya get�r�lmeler� çoğu defa
ot�zml� çocuklara yarardan çok zarar get�rmekted�r. 

Bu nedenle öncel�kle b�reb�r eğ�t�mle takl�t, alıcı d�l, ortak d�kkat g�b� temel
becer�lerle donatıldıktan sonra ot�zml� çocukların akranlarıyla planlı b�r
şek�lde ve gölge öğretmen desteğ�yle b�r araya get�r�lmes�n�n en uygun
seçenek olduğu düşünülmekted�r.


