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CİNSEL GELİŞİMİN
 AŞAMALARI VE DİĞER 

GELİŞİM ALANLARIYLA 
İLİŞKİSİ
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1. CİNSEL GELİŞİMİN AŞAMALARI VE   
DİĞER GELİŞİM ALANLARIYLA İLİŞKİSİ

Hedef 1.1 Gelişim alanlarının neler olduğu-
nu açıklar.

Hedef 1.2 Bir gelişim alanı olarak cinsel 
gelişim alanını açıklar.

Hedef 1.3 Cinsel gelişimin aşamalarını sı-
ralar.

Hedef 1.4 Cinsel gelişimi diğer gelişim 
alanlarıyla ilişkisini açıklar.

Hedef Grup: Öğretmen 

Etkinlik Türü: Bilgi Kaynaklı

Etkinlik 1:

Araç-gereçler: A3 kağıtları, keçeli kalem, 
sakız yapıştırıcı, gelişim alanları başlık kart-
ları, bez torba/zarf/kutu

“Merhaba katılımcılar, bugün sizlerle in-
sanların gelişim alanlarıyla ilgili bir çalışma 
yapacağız. Sizce gelişim nedir?” sorusu ile 
etkinliğe başlanır. Öğretmenlerden gelen 
cevaplar alınır ve gelişim; “Ana rahminden 
ölüme kadar uzanan dönemde, yaşa bağlı 
olarak görülen düzenli ve birbirini izleyen bir 
süreçtir.” şeklinde tanımlanır. Ardından öğ-
retmenlere “Peki gelişim alanları nelerdir?” 
diye sorulur ve öğretmenlerin yanıtları alın-

dıktan sonra “Gelişim alanları fiziksel geli-
şim, bilişsel gelişim, dil gelişimi, kişilik gelişi-
mi, duygusal gelişim, sosyal gelişim, ahlak 
gelişimi ve cinsel gelişim olarak sıralanabi-
lir. Görüldüğü gibi cinsel gelişim de gelişim 
alanlarından biridir.” şeklinde açıklama ya-
pılır. Bu açıklamanın ardından öğretmen-
lere “Sizce bu gelişim alanlarının özellikleri 
neler olabilir?” şeklinde bir soru yöneltilir. 
Bu sorunun ardından eğitimci, katılımcıları 
sekiz gruba ayırır. Her bir grup daha önce 
hazırlanmış olan bir gelişim başlığını kutu-
dan çeker (EK2). Eğitimci katılımcılardan 
çektikleri gelişim alanıyla ilgili bildikleri özel-
likleri kendilerine dağıtılan küçük kağıtlara 
yazmalarını ister. Katılımcılara bu görev 
için 5 dakika süre verilir. Bu sırada eğitimci 
katılımcıların görebileceği bir tahta/panoya 
sekiz gelişim alanının başlıklarını yapıştırır. 
Süre dolduğunda her gruptan kendi gelişim 
alanı başlığının altına hazırladıkları küçük 
kağıtları yapıştırmaları istenir. Tüm katılım-
cılar kağıtlarını yapıştırdıktan sonra gelişim 
alanı ve altına yazılan bilgiler katılımcılara 
sesli olarak okunur. Yazılan gelişim dönemi 
özellikleri hakkında konuşularak başlığa uy-
gunluğu tartışılır. Daha sonra eğitimci, ka-
tılımcılara “Sizce eklenmesi gereken baş-
ka bir gelişim özelliği var mı?” diye sorar. 
Gelen cevaplar değerlendirilir, ilişkili olanlar 
tahtaya kağıtların altına yazılır. Eksik olan-
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lar eğitimci tarafından tamamlanır (Eğiti-
cilere Yönelik Zihinsel Engelli Bireyler için 
İhmal ve İstismardan Korunma ve Mahre-
miyet Eğitimi Kılavuz Rehber Kitabından 
faydalanılabilinir.). Bu süreç her bir gelişim 
özelliği başlığı için tekrar edilerek katılımcı-
larla birinci etkinlik tamamlanır.

Etkinlik 2:

Eğitimci gelişim alanları ve başlıklarına işa-
ret ederek “Cinsel gelişim bireyin doğum-
dan ölüme kadar olan yaşam boyu süreçte 
geçirdiği gelişim alanlarından biridir. Sağlık-
lı bir cinsel gelişim; ruhsal fiziksel, duygusal 
ve sosyal yönden sağlıklı bireyler olabilme-
nin önemli gerekliliklerinden bir diğeridir. 
Cinsellik insan olarak var olmanın önemli 
bir parçasıdır.” der. Eğitimci cinsel gelişim 
alanına dikkat çektikten sonra cinsel gelişi-
min yaşam boyu sürdüğünü ve diğer gelişim 
alanlarıyla içi içe olup; diğer gelişim alanla-
rıyla ilişkili olduğunu katılımcılara açıklar. Bu 
amaçla eğitimci Zihinsel Engelli Bireyler İçin 
Mahremiyet Eğitimi Ve İhmal-İstismardan 
Korunmanın Öğretimi  Eğiticilere Yönelik 
Kılavuz Rehber Kitabı kitapçığından aşağıda 
yer alan açıklamalarla ilgili powerpoint su-
nusu hazırlar ve sunu aracılığıyla açıklama-
larını yapar.

Hedef 1.5 Ergenlik döneminde vücutta olu-

şan değişimleri açıklar.

Hedef Grup: Öğretmen 

Etkinlik Türü: Bilgi kaynaklı

Etkinlik 1:

Araç-gereçler: Bir kadın bir erkeği temsil 
eden boş insan vücudu posterleri, sakız 
yapıştırıcı, keçeli kalem ve tahta kalemleri, 
yapışkanlı kağıt.

Etkinliğe katılımcılarla selamlaşılarak baş-
lanır. Ardından aşağıda sıralanan ifadeler 
söylenir ve “Bu cümleler size kaç yaşındaki 
bir çocuğun ifadelerini anımsattı?” diye so-
rulur.

•  Bugün kendimi mutlu hissetmiyorum!

•  Kimse beni anlamıyor!

•  Aslında çok zekiyim ama çalışmadığım 
için başarılı olamıyorum.

•  Çok çirkinim.

•  Kendimden nefret ediyorum

Katılımcılardan cevaplar alınır ve ergenlik 
dönemine vurgu yapılarak açıklamalar ya-
pılır. Bu ifadelerin ergenlik döneminde ço-
cuğu olan veya bu dönemdeki çocuklarla 
çalışan bireylerin sıklıkla duyduğu ifadeler 
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olduğu belirtilir. Ardından “Peki ergenliği bir 
kelimeyle anlatmak isteseydiniz bu kelime 
ne olurdu?” şeklinde bir soru yöneltilerek 
katılımcılardan kendilerine dağıtılan yapış-
tırıcı kağıtlara cevaplarını yazmaları istenir. 
Yazılan ifadeler eğitimcinin belirlediği ka-
tılımcıların rahatlıkla görebileceği bir yere 
katılımcılar tarafından yapıştırılır. Cevaplar 
tek tek yüksek sesle katılımcılara okunur. 
“Ergenliği biraz daha yakından tanımaya 
ne dersiniz?” diye sorulur, bir kadını ve bir 
erkeği temsil eden boş insan vücudu pos-
terleri tüm katılımcıların rahatlıkla görebile-
ceği uygun bir alana asılır. Katılımcılardan 
boş posterler üzerinde ergenlik döneminde 
meydana gelen değişimleri yazmaları ya 
da çizerek(işaretleme) göstermeleri istenir. 
Poster üzerinde katılımcılar tarafından 
eksik veya yanlış ifade edilen özellikler 
eğitimci tarafından tamamlanır ve düzeltilir. 
Bu süreçte aşağıdaki bilgiler kullanılır:

√   Yağ bezleri fazla çalıştığı için sivilceler 
artar, ciltte siyah noktalar oluşur.

√   Vücut kıvrımları belli olur.

√   Kızlarda göğüsler belirginleşir. 

√   Erkek cinsel organları büyür.

√   Kıllanma artar. Cinsel organ ve kol altı 
kılları uzar.

√   Erkeklerde sakal ve bıyık çıkar.

√   Erkeklerde ses değişir, kalınlaşır.

√   Kızlarda regl başlar, vajinal akıntı olur.

√   Erkekler sperm üretir.

√   Boy uzar, kilo alımı artar.

√   Terleme artar, ter kokar.

√   Kaslar gelişir.

√   Erkeklerde gırtlakta yumru çıkar.

Sunum ardından konu gözden geçirilip   
soru-cevap ile genel değerlendirme 
yapılarak oturum sonlandırılır.
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2. CİNSEL GELİŞİMİN DESTEKLENMESİ VE 
BİREYE HİZMET SUNAN KİŞİLERİN BU SÜ-
REÇTEKİ ROL VE SORUMLULUKLARI 

Hedef 2.1 Cinsel gelişim alanının da 

desteklenmesinin önemini açıklar.

Hedef 2.2 Cinsel gelişimi desteklemenin 

önemini açıklar.

Hedef 2.3 Cinsel gelişimin desteklenmesinde 

rol ve sorumlulukları sıralar.

Hedef Grup: Öğretmen 

Etkinlik Türü: Bilgi Kaynaklı

Etkinlik 1:

Araç-gereçler: A3 kağıtları, keçeli kalem, 

yapışkanlı kağıtlar, EK 2

Eğitimci katılımcılara “Cinsel gelişim alanı te-

rimi size ne ifade ediyor?” diye sorar ve katı-

lımcılardan yanıt alarak aşağıdaki açıklamayı 

yapar. Cinsel gelişim alanı tıpkı diğer gelişim 

alanları gibi çalışılması gereken bir alan, cin-

sel beceriler ise fiziksel gelişimde öğrettiğimiz 

kas becerileri ya da bilişsel gelişimde öğret-

tiğimiz okuma-yazma becerileri kadar öğre-

tilmesi doğal ve gerekli becerilerdir. Özellik-

le duygusal gelişim alanını etkisi altına alan 

cinsel gelişim; cinsel kimliğin oluşması, cinsel 

kimliğe uygun davranma, cinsel kimliğe uy-

gun rolleri ve özellikleri benimseme süreçle-

riyle kişilik gelişimini doğrudan etkilemektedir. 

Bu nedenle erken yaşta bireylerin gelişimsel 

yaşına uygun cinsel eğitimin verilmesi, cinsel 

gelişim alanıyla birlikte başta duygusal ve ki-

şilik gelişimi olmak üzere tüm gelişim alanları-

nı olumlu etkilemekte, ruh sağlığının iyi olma-

sına hizmet etmekte ve dolayısıyla da bireyin 

topluma uyumunu kolaylaştırmaktadır. Sözü 

edilen bu süreçler tüm bireyler için cinsel ge-

lişim alanının desteklenmesinin önemini or-

taya koymaktadır. Ancak bu gelişim alanının 

desteklenmesi soyut kavramları öğrenmekte 

güçlük yaşayan, kendi cinsiyetini ve cinselliği-

ni anlamlandıramayan zihinsel engelli birey-

ler için hayati öneme sahiptir. Zihinsel engelli 

bireylerin cinsel gelişimi, cinsellikle ilgili duy-

gu, davranış, beceri ve inançları kapsar. Bu 

süreç günlük yaşam becerileri, kişiler arası 

beceriler, güvenlik becerileri, sağlık beceri-

leri, öz bakım ve öz belirleme becerileri (self 

determinasyon olarak da ifade edilen, öz far-

kındalık, öz benlik, kendini yönetme, yaşam 

sorumluluğu alma gibi becerileri kapsar) gibi 

bağımsız yaşam becerileriyle yakından ilişki-

lidir. Eğitimci, katılımcılara “Peki o zaman siz-

ce zihinsel engelli bireylerin cinsel gelişimini 

desteklemek onlara ne tür faydalar sağlar?” 

sorusunu yöneltir ve tahtaya ağaç resmini 

asar. Ardından katılımcılara düşüncelerini 
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yazmaları için renkli yapışkan kâğıtları dağıtır. 

Katılımcılar ellerindeki kâğıtlara düşüncelerini 

yazdıktan sonra ellerindeki kâğıtları ağacın 

dallarına yapıştırırlar. Katılımcıların ifadeleri 

eğitimci tarafından tek tek okunduktan sonra 

aşağıdaki açıklama yapılır.

Zihinsel engelli bireylerin cinsel gelişimini 

desteklemek onların;

•  Erken çocukluk döneminde cinsiyetinin far-

kına varmasını,

•  Okulöncesi dönemde kendi cinsiyetini ve 

başkalarının cinsiyetini fark etmesini ve cin-

siyetlerin ortak ve farklı özelliklerini ifade et-

mesini,

•  İlkokul döneminde vücudun özel bölgelerini 

öğrenmesini, karşı cinsteki fiziksel farklılıkları 

ayırt etmesini,

•  İlkokul-ortaokul yıllarında cinsiyetine uygun 

giyinmesini ve akranlarıyla uygun etkileşim 

kurmasını,

•  Ortaokul döneminde ergenlik döneminin 

özelliklerini öğrenmesini,

•  Ergenlik dönemine uygun beslenme şeklini 

öğrenmesini,

•  Ergenlik döneminde kişisel bakımında nele-

re dikkat edeceğini bilmesini,

•  Menstürasyon döneminde bakımını yapma-

sını,

•  Lise döneminde istenmeyen tüy temizliği ve 

diğer kişisel bakım becerilerini kazanmasını,

•  Rahatlamanın ne olduğunu, hangi bağlam-

da hangi ortamda, ne zaman, ne sıklıkta ve 

nasıl yapılacağını öğrenmesini, cinsel rahat-

lama konusunda bilgi edinmesini,

•  Ergenlik dönemi ve sonrasında sosyal iliş-

kileri doğru bir şekilde kurma yönünde sosyal 

becerileri edinmesini,

•  Mahremiyet, tacizden ve istismardan ko-

runma gibi temel güvenlik beceri ve kavram-

larını kazanmasını,

•  Karşı cinse doğru şekilde etkileşim kurma, 

istenmeyen davranışı önleme gibi durumlarda 

kendini yönetme, karar alma, seçim yapma 

gibi öz belirleme becerilerini sergilemesini,

•  Yetişkin yaşamında girilecek pek çok top-

lumsal ortamda nasıl davranması gerektiğini 

öğrenmesini sağlamaktadır.
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Kısacası, cinsel gelişimin desteklenmesi ya-

şam boyu süren temel becerilerin hepsinin 

edinimini sağlayarak sosyal kabule ve toplu-

ma katılıma hizmet etmektedir.

Eğitimci, katılımcılara “Pekala, bu durumda 

en büyük rol ve sorumluluk sizce kimlere düş-

mektedir?” sorusunu yöneltir ve katılımcıların 

dönütlerini aldıktan sonra aşağıdaki açıkla-

maları yapar.

 Cinsel gelişimin desteklenmesinde en temel 

sorumluluk aileye düşmektedir. Cinsel gelişi-

min desteklenmesinde aile anahtar bir rol üst-

lendiğinden eğitimciler öncelikle aile eğitimleri 

düzenlemeli, ailenin yapabileceklerini detaylı 

anlatmalı ve ebeveyn rollerinin önemini vur-

gulamalıdır. Cinsel eğitimde bazı beceriler 

aile tarafından evde öğretilmektedir. Eğitici-

ler bu becerilerin öğretiminde aile ile eşgü-

dümlü çalışmalı, evde yapılması gerekenleri 

aileye anlatmalı ve bu süreci yakından takip 

etmelidir. Bu süreçte aile dilinde konuşmak, 

konunun hassasiyetine ve mahremiyete dik-

kat ederek aileye rehberlik etmek son derece 

önemlidir.

Cinsel gelişim biyolojik, psikolojik, fizyolo-

jik, sosyal, kültürel, ahlaki, dini, antropolojik, 

ekonomik ve politik boyutları olan karmaşık 

bir alan olduğundan, öğretmenler cinsel geli-

şimi destekleme çalışmalarında mutlaka tüm 

bu boyutları da göz önünde bulundurmalıdır. 

Öğretmenlerin; aile yapısını ve kültürünü iyi 

tanıyarak onlarla etkileşim halinde çalışması, 

değerleri ve inançları farklı olan, bireylere eği-

tim sunarken eğitimi onların sosyal ve kültürel 

özelliklerine uyarlaması gerekmektedir. Cin-

sel gelişimi desteklemede ve cinsel eğitim sü-

recinde dokunulmazlık, örtülülük ve gizlilik te-

mel kuraldır. Bu nedenle eğitimci tüm öğretim 

sürecinde giysiler ya da modeller üzerinden 

çalışmalı, özel alanlara dokunmadan öğreti-

mi tamamlamalıdır. Cinsellikle ilgili bilgilerin 

doğru zamanda doğru düzeyde verilmesi de 

önemlidir. Çünkü eksik bilgilendirmek öğren-

ciyi yeterli olmayacağı gibi fazla bilgi vermek 

de kafa karışıklığı ve yanlış öğrenmelere ne-

den olabilmektedir. Ayrıca, öğrencilere cin-

selliğin ne olduğu kadar ne olmadığı da öğ-

retilmeli, toplumdan gelen yanlış öğretiler de 

(leylek hikâyesi gibi) açıklanmalıdır. Öğretim 

süreçlerinde ise mümkün olduğunca görsele 

dayalı somut örnekler içeren bilimsel daya-

naklı uygulamalar (video model, sosyal öykü, 

rol oynama, yanlışsız öğretim vb.) tercih edil-

melidir.
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EK 2: GÖRSEL: 
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MAHREMİYET 
EDİNİMİNİ 

 DESTEKLEYİCİ 
ÇALIŞMALAR 

3



18

3. MAHREMİYET EDİNİMİNİ                   
DESTEKLEYİCİ ÇALIŞMALAR

Hedef 3.1 Mahremiyetin neden gerekli 
olduğunu açıklar.

Hedef 3.2 Mahremiyet eğitiminde birincil 
bakım verenlerin temel rollerini sıralar.

Hedef 3.3 Mahremiyet edinimini 
destekleyecek davranışları sergiler.

Hedef Grup: Öğretmen 

Etkinlik Türü: Bilgi kaynaklı

Araç-gereçler: A3 kağıtları, keçeli kalem, 
sakız yapıştırıcı, zarf, haber başlıkları, çeşitli 
gazete ve dergiler

Etkinlik 1:

Katılımcılarla selamlaştıktan sonra “Çocuklar-
la çalışırken özel alan, genel alan, mahrem 
bölge, sınırlar, hayır diyebilme, reddetme, 
reddi kabul kavramlarını tanımamız ve çocuk-
lara da günlük yaşamları içerisinde bu bece-
rileri kazandırmamız gerekmektedir.” şeklinde 
bir açıklama yapılır. Ardından katılımcılar A ve 
B grubu olmak üzere iki gruba ayrılır. 

Eğitimci “Bugün sizlerle ‘Çocuğun Sesi’ isim-
li bir gazete çıkaracağız. Elimde iki tane zarf 
var. Bu zarflarda gazetenin yazarlarının ça-
lışacağı haber başlıkları bulunmaktadır. Ara-

nızdan bir kişiyi yayın koordinatörü olarak 
seçmenizi istiyorum.” der. Yayın koordinatö-
rünün eğitimcinin yanına gelerek zarflardan 
birini seçmesi istenir.

Konu başlıklarını içeren manşet, sür manşet, 
köşe yazısı, magazin haberi, tarihi içerik, ka-
rikatür, söyleşi vb. bölümlerden oluşan bir ga-
zete çıkarınız. Bu çalışma sırasında katılımcı-
ların eski gazete ve dergilerdeki görsellerden 
faydalanabileceği söylenir. Gazete çalışması 
bittikten sonra yayın koordinatörü çalışma-
yı tüm katılımcılarla paylaşır. Sunumun ar-
dından konu gözden geçirilip soru-cevap ile 
genel değerlendirme yapılarak oturum son-
landırılır. Gazetede ele alınan konu başlıkları 
ile ilgili teorik bilgilere “Eğiticilere Yönelik Kı-
lavuz Rehber Kitabı: Zihinsel Engelli Bireyler 
için Mahremiyet Eğitimi ve İhmal-İstismardan 
Korunmanın Öğretimi” başlıklı kaynaktan ula-
şabilirsiniz. Etkinlik süresince katılımcıların 
verdikleri cevapların değerlendirilmesinde, 
gerektiğinde konuya ilişkin eklemeler ve dü-
zenlemeler yapılmasında bu kaynak temel 
alınmalıdır.

18
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GÖRSEL:

ZARF A

Mahremiyet eğitiminde birincil bakım verenlerin temel rolleri nelerdir?

Özel alan genel alan nedir?

Mahrem bölge(özel bölge) nedir?

Mahremiyet Nedir?

ZARF B

Öğretmenler olarak mahremiyeti destekleyici ne gibi çalışmalar yapmalıyız?

Hayır diyebilme becerisi nasıl kazandırılır?

Hayır Deme becerisi nasıl kazandırılır?

Reddi kabul becerisi nasıl kazandırılır?

Hedef 3.4 Bireye vücudundaki mahrem 
bölgeleri tanıtır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Eş zamanlı 
ipucuyla öğretim.

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Külotlu bir erkek çocuk resmi 
ile göğüs kısmı bir büstiyerle kapatılmış 
külotlu bir kız çocuğu resmi. 
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Öğretime Hazırlık:

• Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye hazır mı? 
/ Ön koşul becerilere sahip mi?

Öğrenciniz “Gösterdiklerinize ve söyledikleri-
nize en az 5 dk. süreyle dikkatini verebiliyor 
mu?”, “Sorularınıza ve yönergelerinize an-
lamlı tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit 
edebiliyor mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” 
ise beceriyi çalışmaya başlayabilirsiniz, “Ha-
yır” ise öğrencinize öncelikle bu temel bece-
rileri kazandırınız. Bu süreçte aile ile iş birliği 
içinde çalışmaya özen gösteriniz.

• Öğrencinizin var olan performansının be-
lirlenmesi / Öğretim öncesi değerlendirme

Öğrencinizle karşılıklı, yan yana ya da L şek-
linde oturunuz. Hazırladığınız resimleri öğ-
rencinizin önüne masanın üzerine koyunuz. 
Özel bölgelerinin nereler olduğunuz sorunuz. 
Öğrencinizin ifade edici dil becerisi varsa özel 
bölgelerinin adlarını söylemesine yoksa resim 
üzerinden özel bölgeleri göstermesine izin 
veriniz. Öğrencinizin cevaplarını kaydediniz.

• Ortam düzenleme

Öğretim yapacağınız ortamı öğrencinizin 
özelliklerine göre düzenleyiniz. Öğrencinizin 
dikkatini dağıtan araç-gereçleri ortadan kal-
dırınız. Kullanacağınız pekiştireç ve öğretim 
materyallerini önceden hazırlayarak yanınız-

da bulundurunuz. 

• Dikkat çekme

Öğretime başlarken öğrencinizin dikkatini 
çekmek amacıyla “Çalışmaya hazır mısın? 
/ Benimle çalışmak ister misin? / Çalışmaya 
hazırsan hadi başlayalım! / Çalışmaya hazır 
görünüyorsun, hadi başlayalım!” gibi dikkat 
sağlayıcı uyaranlardan birini sununuz.

• Güdülenme

Öğrencinizi etkinliğe güdülemek amacıyla 
“Bugün seninle özel bölgelerimizi öğrenece-
ğiz. Daha sağlıklı ve daha temiz bir vücuda 
sahip olabilmemiz için özel bölgelerimizi bil-
memiz bizim için önemlidir. Özel bölgelerimizi 
bilmemiz güvenliğimiz için de çok önemidir.” 
gibi açıklamalar yaparak öğrencinize neden 
bu bölgeleri öğrenmesi gerektiğini ifade edi-
niz. Aynı zamanda öğrencinizin çalışmaya 
katılım davranışını sözel olarak “Harikasın! / 
Süper! / Çok iyi!” diyerek ödüllendiriniz. Ar-
dından “Evet, artık çalışmaya başlayabiliriz!” 
diyerek çalışmaya başlayınız.

• Gözden geçirme ve derse geçiş

Güdüleme aşamasındaki açıklamalarınızı 
yaptıktan sonra önceki bilgileriyle ilgili öğren-
cinizin düzeyine göre kısa bir konuşma yapı-
nız. Öğrenciniz ifade dil becerilerine sahip-
se “Vücudumuzun bölümleri nelerdir? Daha 
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önce vücudumuzla ilgili neler öğrenmiştik 
hatırlıyor musun?” gibi sorular sorarak öğren-
cinizin konuyla ilgili konuşmasını sağlayınız. 
Ancak öğrenciniz ifade edici dil becerilerine 
sahip değilse herhangi bir basılı materyalde 
bulunan insan figürlerini göstererek vücudun 
diğer bölümlerine ilişkin örneğin; baş, ayak-
lar gibi açıklamalarda bulununuz. Ardından 
“Evet, artık çalışmaya başlayabiliriz!” diyerek 
derse başlayınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Özel bölgelerimi tanıyorum.

Öğrencinizle rahat bir masada karşılıklı, yan 
yana ya da L şeklinde oturunuz ve “Şimdi 
seninle özel bölgelerimizi öğreneceğiz. Hadi 
bakalım başlıyoruz!” diyerek öğrencinizin dik-
katini çekiniz ve öğretime başlayınız. Hazırla-
dığınız çocuk resimlerini öğrencinizin rahatça 
görebileceği bir şekilde masanın üzerine ko-
yunuz. “Özel bölgelerimiz nerelerdir?” deyiniz 
ve hemen ardından adını söylediğiniz özel 
bölgeyi resim üzerinde işaret ederek “Ağzı-
mız, kadınlarda ve kız çocuklarında göğüs 
kısmı, genital bölgemiz ve popomuz özel böl-
gelerimizdir.” deyiniz. Öğrencinizin tepkide 
bulunması için 3-5 saniye bekleyiniz. Öğren-
ciniz özel bölgeleri söyleyerek ya da resim 
üzerinde göstererek doğru tepkide bulunursa 
onu pekiştiriniz, öğrenciniz tepkide bulunmaz 
ya da yanlış tepkide bulunursa doğru tepkiye 

model olunuz. Ardından “Özel bölge vücu-
dunda senden başka kimsenin dokunama-
yacağı yerlerdir.” şeklinde açıklama yapınız. 
Her öğretim oturumunun sonunda öğrencinizi 
sizinle işbirliği içinde çalıştığı için sözel olarak 
ya da yiyecek pekiştireciyle pekiştiriniz.

Açıklama: 

1- Özel bölgeleri çalışırken açıklamalarınızda 
genital bölgenin “vajina ya da penis (öğren-
cilerin cinsiyetine uygun olanı seçiniz)” oldu-
ğunu açıklayınız. Bu kavramları tıbbi adı ile 
öğrenmesini sağlayınız. 

2- Özel bölgelerindeki dokunulmazlığın sağ-
lık sebepleri ile doktora gittiğinde muayene 
olurken yanında ancak güven çemberinde 
yer alan bir kişi ile birlikte ihlal edilebileceği-
ni açıklayınız. (“Özel Bölgelerimi Tanıyorum 
Kayıt Formu”nda yer alan “Özel Bölgeleri” 
öğrencileriniz ile birlikte benzer şekilde çalı-
şınız.)

Genelleme-İzleme:

Öğrenciniz hedef davranışı ölçüt karşılar 
düzeyde edindikten sonra farklı ortamlarda, 
farklı kişilerle ve farklı araç-gereçler kulla-
narak genelleme verisi toplayınız. Örneğin; 
öğrencinin ebeveyni ya da başka bir öğret-
meninden evde veya okulun başka bir sınıfın-
da tak-çıkar yapboz kullanarak öğrencinizle 
çalışmasını isteyiniz. Öğrencinizin edindiği 
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bilgileri unutmaması ve günlük yaşamda ha-
tırlayıp hatırlamadığını belirlemek amacıyla 
izleme verisi alınız. İzleme verilerini öğrenci-
niz hedef davranışı edindikten sonra öğrenci-
nizin özellikleri ve koşullarınız doğrultusunda 
uygun belli aralıklarla; örneğin 1, 2, 4 ve 8 
hafta sonra alınız.

Ölçme ve Değerlendirme:

Eşzamanlı ipucu ile öğretim sürecinde ba-
ğımsız olarak tepkide bulunma fırsatı sunul-
madığında öğrencinizin hedef davranışı edi-
nip edinmediğini değerlendirmek amacıyla 5 
öğretim oturumunun ardından değerlendirme 
(Yoklama) oturumu düzenleyiniz. Yoklama 
oturumunu bireysel olarak gerçekleştiriniz. 
Bu oturumda öğrencinize “Özel bölgelerimiz 
nerelerdir?” şeklinde hedef uyaranı sununuz, 
öğrencinizin sözel olarak ya da resim üze-

rinde işaret ederek tepkide bulunmasına izin 
veriniz. Öğrencinizin performansını “Özel Böl-
gelerimi Tanıyorum Kayıt Formunu” kullana-
rak belirleyiniz. Öğrencinizin doğru tepkilerini 
sözel olarak pekiştiriniz.

* Aşağıdaki formda yer alan rakamlar ile be-
lirtilmiş sütunlar sizin ya da bakım verenin 
çocuk ile yapacağı çalışmaların sayısını ifa-
de etmektedir. Verilen rakamlar sadece örnek 
niteliğindedir. Çocuğun öğrenme durumuna 
göre çalışma öncesinde, sırasında ya da son-
rasındaki uygulama sayılarını arttırabilir ya da 
azaltabilirsiniz. Örneğin tabloda gördüğünüz 
şekilde uygulama bitiminde çocuk ile yalnız 
iki kez değerlendirme yapıp süreci sonlandır-
mayınız. Eğer çocuğun çalıştığınız beceriyi 
öğrendiğinden emin değilseniz beceriyi öğre-
nene kadar çalışmaya devam ediniz.

“Özel Bölgelerimi Tanıyorum” Kayıt Formu
Öğrencinin Adı-Soyadı:         Öğretmenin Adı-Soyadı:
Yönerge: Özel bölgelerimiz neresidir?

Hedef Özel Bölgeler

*Öğretim 
öncesi

*Öğretim sırası *İzleme

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
1. Ağız
2. Kadınlarda göğüs kısmı
3. Genital organlar
4. Popo

*Öğrencinizin performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), 
cevap vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.

24
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Hedef 3.5 Farklı ortamlardaki mahremiyet 
alanlarını tanıtır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Eşzamanlı 
ipucuyla öğretim

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolo-
jileri ve Materyalleri: Kitabımızda yer alan 

mahremiyet alanları olan; tuvalet, banyo, ço-
cuğun kendi odası, anne-babanın yatak oda-
sı, mağazanın deneme kabini, plajın soyunma 
kabini ve okulun sağlık birimine ait görselleri 
ile mahremiyet alanı olmayan diğer görseller. 
Bu görsellerin anlaşılır olmasına dikkat ediniz.

MAHREMİYET ALANLARI
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MAHREMİYET ALANLARI
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MAHREMİYET ALANLARI
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MAHREMİYET ALANI DIŞINDAKİ YERLER
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MAHREMİYET ALANI DIŞINDAKİ YERLER
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Öğretime Hazırlık:

• Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye hazır 
mı?/ Ön koşul becerilere sahip mi?

Öğrenciniz “Gösterdiklerinize ve söyledikleri-
nize en az 5 dk. süreyle dikkatini verebiliyor 
mu?”, “Sorularınıza ve yönergelerinize an-
lamlı tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit 
edebiliyor mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” 
ise beceriyi çalışmaya başlayabilirsiniz, “Ha-
yır” ise öğrencinize öncelikle bu temel bece-
rileri kazandırınız. Bu süreçte aile ile iş birliği 
içinde çalışmaya özen gösteriniz.

• Öğrencinizin var olan performansının 
belirlenmesi / Öğretim öncesi 
değerlendirme

Öğrencinizle karşılıklı, yan yana ya da L 
şeklinde oturunuz. Hazırladığınız görselleri 
öğrencinizin önüne masanın üzerine koyunuz. 
Mahremiyet alanlarının nereler olduğunuz 
sorunuz. Öğrencinizin ifade edici dil becerisi 
varsa mahremiyet alanlarının adlarını 
söylemesine yoksa mahremiyet alanlarının 
yer aldığı görselleri göstermesine izin veriniz. 
Bu amaçla mahremiyet alanlarına ait olan ve 
olmayan görselleri kullanınız. Mahremiyet 
alanına ait bir görsel ile mahremiyet alanına 
ait olmayan bir görseli yan yana koyarak 
öğrencinize “Mahremiyet alanına ait görseli 
göster/Hangisi mahremiyet alanıdır?” şeklinde 
öğrencinizin düzeyine uygun bir yönerge 
sununuz. Öğrencinizin tepkilerini kaydediniz.

• Ortam düzenleme

Çalışma yapacağınız ortamı öğrencinizin 
özelliklerine göre düzenleyiniz. Öğrencinizin 
dikkatini dağıtan araç-gereçleri ortadan 
kaldırınız. Öğretimde kullanacağınız         
araç-gereçleri önceden hazırlayarak 
yanınızda bulundurunuz. Ödüllendirmede 
kullanacağınız pekiştireçleri öğrencinizin 
görmeyeceği bir yerde hazır bulundurunuz. 

• Dikkat çekme

Öğretime başlarken öğrencinizin dikkatini 
çekmek amacıyla “Çalışmaya hazır mısın? 
/ Benimle çalışmak ister misin? / Çalışmaya 
hazırsan hadi başlayalım! / Çalışmaya hazır 
görünüyorsun, hadi başlayalım!” gibi dikkat 
sağlayıcı uyaranlardan birini sununuz.

• Güdülenme

Öğrencinizi derse güdülemek amacıyla 
“Bugün seninle farklı ortamlardaki mahremiyet 
alanlarını öğreneceğiz. Mahremiyet alanlarını 
öğrenmemiz güvenliğimizi sağlamak için 
çok önemlidir.” gibi açıklamalar yaparak 
öğrencinize niçin bu alanları öğrenmesi 
gerektiğini ifade ediniz. Ayrıca çalışmaya 
katılım davranışı için öğrencinizi sözel 
olarak “Harikasın! Çok iyi!” şeklinde sözel 
ödüllendiriniz. Ardından “Evet, artık çalışmaya 
başlayabiliriz!” diyerek çalışmaya başlayınız.

• Gözden geçirme ve derse geçiş

Güdüleme aşamasındaki açıklamalarınızı 
yaptıktan sonra önceki bilgileriyle ilgili 
öğrencinizin düzeyine göre kısa bir konuşma 
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yapınız. Öğrenciniz ifade edici dil becerilerine 
sahipse “Evimizdeki alanlar nelerdir? 
Okulumuzdaki alanlar nelerdir?” gibi sorular 
sorarak öğrencinizin konuyla ilgili fikirlerini 
belirtmesini sağlayınız. Ancak öğrenciniz 
ifade edici dil becerilerine sahip değilse 
evinizin odalarını gezdirerek ya da herhangi 
bir basılı kaynakta bulunan bir okul resmini 
göstererek farklı ortamlara ilişkin alanlar 
hakkında açıklamalar yapınız. Ardından 
“Evet, artık çalışmaya başlayabiliriz!” diyerek 
öğretime başlayınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Farklı ortamlardaki mahremiyet 
alanlarını tanıyorum.

Öğrencinizle karşılıklı, yan yana ya da L 
şeklinde oturduktan sonra “Şimdi seninle 
farklı ortamlardaki mahremiyet alanlarını 
öğreneceğiz, hadi bakalım başlıyoruz?” 
diyerek öğrencinizin dikkatini çekiniz. 
Hazırladığınız tuvalet, banyo, çocuğun kendi 
odası, anne-babanın yatak odası, mağazanın 
deneme kabini, plajdaki soyunma kabini ve 
okulun sağlık birimi resimlerini öğrencinizin 
rahatça görebileceği şekilde masanın üzerine 
koyunuz. “Mahremiyet alanları nerelerdir?” 
deyiniz ve hemen ardından “Tuvalet, banyo, 
yatak odası, çocuğun kendi odası, mağazanın 
deneme kabini, plajdaki soyunma kabini ve 
okulun sağlık birimi mahremiyet alanlarıdır.” 
diye ifade ediniz. Ardından “yalnız başına 
kalabildiğin veya başka biri ile ne yapacağına 
karar verebileceği alanlara mahremiyet alanı 

denir” şeklinde açıklama yapınız. Öğrenciniz 
doğru tepkide bulunduğunda “Harikasın! 
Bravo!” diyerek öğrencinizi pekiştiriniz ve 
öğrenciniz tepkide bulunmaz ya da yanlış 
tepkide bulunursa doğru tepkiye model olunuz. 
Öğrenciniz ifade edici dil becerilerine sahip 
değilse öğretim sürecinde öğrencinizin sözel 
olarak tepkide bulunması yerine mahremiyet 
alanlarına ait görselleri tanımasına yönelik 
çalışmalar yapınız. Bu amaçla mahremiyet 
alanlarına ait olan ve olmayan görsellere 
ihtiyacınız olacaktır. Mahremiyet alanına ait 
bir görsel ile mahremiyet alanına ait olmayan 
bir görseli yan yana koyarak öğrencinize 
“Mahremiyet alanına ait görseli göster/Hangisi 
mahremiyet alanıdır?” şeklinde öğrencinizin 
düzeyine uygun bir yönerge sununuz. Hemen 
ardından mahremiyet alanına ait olan görseli 
gösteriniz. Öğrencinizin tepkide bulunması 
için 3-5 saniye bekleyiniz. Öğrencinizin 
tepkisine uygun tepkide bulununuz. Her 
öğretim oturumunun sonunda “Benimle ne 
kadar güzel çalıştın! Harikasın!” diyerek 
öğrencinizin sizinle işbirliği içinde çalışmasını 
pekiştiriniz.

Genelleme-İzleme:

Öğrenciniz hedef davranışı ölçüt karşılar 
düzeyde edindikten sonra farklı ortamlarda, 
farklı kişilerle ve farklı araç-gereçler kullanarak 
genelleme verisi toplayınız. Örneğin, 
öğrencinizin ebeveyni ya da başka bir 
öğretmeninden evde ya da sınıfta mahremiyet 
alanlarına ait resimler ile ait olmayan benzer 
resimleri karıştırarak çalışmalar yapmasını 
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isteyiniz. Öğrencinizin edindiği bilgileri 
unutmaması ve günlük yaşamda hatırlayıp 
hatırlamadığını belirlemek amacıyla izleme 
verisi alınız. İzleme verilerini öğrenciniz 
hedef davranışı edindikten sonra öğrencinizin 
özellikleri ve koşullarınız doğrultusunda 
uygun belli aralıklarla; örneğin 1, 2, 4 ve 8 
hafta sonra alınız.

Ölçme ve Değerlendirme:

Eşzamanlı ipucu ile öğretim sürecinde ba-
ğımsız olarak tepkide bulunma fırsatı sunul-
madığında öğrencinizin hedef davranışı edi-
nip edinmediğini değerlendirmek amacıyla 5 
öğretim oturumunun ardından değerlendirme 

“Farklı Ortamlardaki Mahremiyet Alanlar Tanıyorum” Kayıt Formu

Öğrencinin Adı-Soyadı:         Öğretmenin Adı-Soyadı:

Yönerge: Mahremiyet alanları nerelerdir?/Mahremiyet alanına ait görseli göster/Hangisi 
mahremiyet alanıdır?

Hedef Mahremiyet Alanları

Öğretim öncesi Öğretim sırası Öğretim   
sonrası

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
1. Tuvalet
2. Banyo
3. Yatak odası
4. Anne-babanın yatak odası
5. Mağazanın deneme kabini 
6. Plajın soyunma kabini
7. Okuldaki mahremiyet alan-
ları (sağlık birimi, soyunma odası vs.)

*Öğrencinizin performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru tepkiler için forma (+), tepkide 
bulunmama durumu ve yanlış tepkiler için (-) işareti koyunuz.

(Yoklama) oturumu düzenleyiniz. Yoklama 
oturumunu bireysel olarak gerçekleştiriniz. Bu 
oturumda öğrencinize “Mahremiyet alanları 
nerelerdir?” şeklinde hedef uyaranı sununuz. 
Öğrencinizin ifade edici dil becerisi yoksa 
mahremiyet alanına ait bir görsel ile mahre-
miyet alanına ait olmayan bir görseli yan yana 
koyarak öğrencinize “Mahremiyet alanına ait 
görseli göster/Hangisi mahremiyet alanıdır?” 
şeklinde öğrencinizin düzeyine uygun bir 
yönerge sununuz.  Öğrencinizin tepkilerini 
“Farklı Ortamlardaki Mahremiyet Alanlarını 
Tanıyorum Kayıt Formuna” kaydediniz. Öğ-
renciniz doğru tepkide bulunur ise onu sözel 
olarak ödüllendiriniz.
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Hedef 3.6 Mahremiyet alanı ve dışındaki uy-
gun olan ve olmayan davranışlara ilişkin ça-
lışmalar yapar.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Doğrudan 
Öğretim

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri: Kitaptaki; tuvalet, banyo, ço-
cuğun kendi odası, anne-baba yatak odası, 
plajdaki soyunma kabini, mağaza deneme 
kabini ve okulun sağlık birimini gösteren gör-
seller ile mahremiyet alanı ve dışındaki uygun 
ve uygun olmayan davranışlara ait görseller.

Öğretime Hazırlık:

• Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye hazır mı? 
/ Ön koşul becerilere sahip mi?

Öğrenciniz “Gösterdiklerinize ve söyledikleri-
nize en az 5 dk. süreyle dikkatini verebiliyor 
mu?”, “Sorularınıza ve yönergelerinize an-
lamlı tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit 
edebiliyor mu?”, “Mahremiyet alanlarını tanı-
yor mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise be-
ceriyi çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” ise 
öğrencinize öncelikle bu temel becerileri ka-
zandırınız. Bu süreçte aile ile iş birliği içinde 
çalışmaya özen gösteriniz.

• Öğrencinizin performansının belirlenme-
si / Öğretim öncesi değerlendirme

Öğrencinizle karşılıklı, yan yana ya da L 
şeklinde oturunuz. Hazırladığınız görseli öğ-
rencinizin önüne masanın üzerine koyunuz. 
Mahremiyet alanında ve mahremiyet alanı 
dışında sergilenen uygun ve uygun olmayan 
davranışların neler olduğunuz sorunuz. Bu 

amaçla “Mahremiyet alanında/mahremiyet 
alanı dışında sergilenmesi gereken davranış-
ları söyle.” deyiniz. Öğrencinizin ifade edici dil 
becerisi yoksa bu davranışlara ait görselleri 
göstermesine izin veriniz. Bu amaçla mahre-
miyet alanlarında/mahremiyet alanı dışında 
sergilenmesi gereken uygun davranışlara ait 
olan ve olmayan görsellere ihtiyacınız ola-
caktır. Mahremiyet alanlarında/mahremiyet 
alanları dışında sergilenmesi gereken uygun 
davranışa ait olan ve olmayan bir görseli yan 
yana koyarak öğrencinize “Mahremiyet ala-
nında/mahremiyet alanı dışında sergilenmesi 
gereken davranışı göster?” şeklinde yönerge 
sununuz. Öğrencinizin tepkilerini kaydediniz. 
Doğru tepkileri için onu pekiştiriniz.

• Ortam düzenleme

Çalışma yapacağınız ortamı öğrencinizin 
özelliklerine göre düzenleyiniz. Öğrencinizin 
dikkatini dağıtan araç-gereçleri ortadan kal-
dırınız. Kullanacağınız pekiştireç ve öğretim 
materyallerini önceden hazırlayarak yanınız-
da bulundurunuz.

• Dikkat çekme

Öğretime başlarken öğrencinizin dikkatini 
çekmek amacıyla “Çalışmaya hazır mısın? 
/ Benimle çalışmak ister misin? / Çalışmaya 
hazırsan hadi başlayalım! / Çalışmaya hazır 
görünüyorsun, hadi başlayalım!” gibi dikkat 
sağlayıcı uyaranlardan birini sununuz.

• Güdüleme:

“Bugün seninle mahremiyet alanlarında/mah-
remiyet alanı dışında yapılması uygun olan 
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ve olmayan davranışları öğreneceğiz. Mah-
remiyet alanlarında/mahremiyet alanı dışın-
da yapılması uygun olan davranışlar sergi-
lememiz güvende olmamızı ve başkalarının 
yaşantılarına saygı duymamızı sağlar.” gibi 
açıklamalar yaparak öğrencinize neden bu 
davranışı çalıştığınızı ve bu davranışı öğren-
diğinde neler kazanabileceğini ifade ediniz. 
Ayrıca çalışmaya katılım davranışı için öğren-
cinizi sözel olarak “Harikasın! Bravo!” diyerek 
ya da küçük bir miktar sevdiği yiyecekten ve-
rerek pekiştirebilirsiniz.

• Gözden geçirme ve derse geçiş

Öğrencinizin önceki bilgileriyle ilgili düzeyine 
göre kısa bir konuşma yapınız. “Seninle mah-
remiyet alanlarımızın neler olduğunu (banyo, 
tuvalet, kendi odası, anne-baba yatak odası, 
plajdaki soyunma odası, mağazadaki dene-
me kabini, okul yönetimi tarafından belirle-
nen sağlık kabini, soyunma odası gibi yerler) 
tekrar edelim.” deyiniz. Bu gözden geçirmeyi 
yaparken bir önceki etkinlikteki mahremiyet 
alanlarını gösteren görselleri kullanabilirsiniz. 
Şimdi bu alanlardaki uygun olan ve uygun 
olmayan davranışları öğreneceğiz.” şeklinde 
açıklama yapınız. Ardından “Evet, artık çalış-
maya başlayabiliriz!” diyerek öğretime başla-
yınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Mahremiyet alanında uygun 
olan davranışları öğreniyorum

Mahremiyet alanında yapılması uygun olan 
ve olmayan davranışların görsel kartlarını 
öğrencinize tek tek tanıtarak anlatınız. Mo-
del olma aşamasında öncelikle mahremiyet 

alanlarındaki uygun davranışlara ait görselleri 
göstererek her bir görseldeki davranışa mo-
del olunuz. Aşağıda vurgu yapmanız gereken 
davranışlar sıralanmıştır.

1.Banyo: Banyodayken duş almak, beden 
temizliğimizi yapmak, istenmeyen tüyleri te-
mizlemek ve vücudumuza istediğimiz şekilde 
dokunmak uygun olan davranışlardır.

2.Tuvalet: Çiş ve kaka yapmak için tuvaleti 
kullanmak, tuvalete girince kapısını kapatmak 
uygun olan davranışlardır. 

3.Kendi Odam: Kendi odamızda yalnızken 
ve perdeler ve kapı kaplıyken giysilerimizi çı-
kartıp giymek, vücudumuza istediğimiz şekil-
de dokunmak uygun olan davranışlardır.  

4.Anne-Baba Yatak Odası: Anne-babamızın 
odasındaki dolabı, çekmeceyi izin alarak aç-
mak uygun bir davranıştır.

5.Plajdaki Soyunma Kabini: Havuza veya 
denize gittiğimizde üstümüzü değiştirmek için 
soyunma kabinini kullanmak, kabinin içine gi-
rip kapıyı kapattıktan sonra kıyafetlerimizi de-
ğiştirmek uygun olan davranışlardır.

6.Mağaza Deneme Kabini: Mağazada yeni 
bir kıyafet denemek için deneme kabinini kul-
lanmak,  kabinin içine girip kapıyı kapattıktan 
sonra kıyafetlerimizi denemek uygun olan 
davranışlardır.

7.Okuldaki Sağlık Birimi: Okulun sağlık bi-
riminde görevli olan hemşireden dışarıya çık-
masını rica edip kapıyı kapattıktan sonra içe-
ride yalnızken üzerimizi değiştirmemiz uygun 
bir davranıştır.
Ardından rehberli uygulamalar aşamasında 
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öğrencinizden siz görselleri gösterdiğinizde 
uygun olan davranışları söylemesini bek-
leyiniz. Öğrencinizin doğru tepkilerini sözel 
olarak pekiştiriniz, ancak öğrenciniz tepkide 
bulunmaz ya da yanlış tepkide bulunursa 
ipuçları sunarak öğrencinizin tepkide bulun-

masını sağlayınız. Son olarak öğrencinize ba-
ğımsız tepkide bulunma fırsatları sağlayınız. 
Her öğretim oturumunun sonunda “Benimle 
ne kadar güzel çalıştın! Harikasın!” diyerek 
öğrencinizin sizinle işbirliği içinde çalışmasını 
pekiştiriniz.

MAHREMİYET ALANI İÇİNDE UYGUN OLAN DAVRANIŞLAR

BANYO

ÇOCUĞUN ODASI

TUVALET

YATAK ODASI
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MAHREMİYET ALANI İÇİNDE UYGUN OLAN DAVRANIŞLAR

PLAJ KABİNİ

SAĞLIK BİRİMİ
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MAHREMİYET ALANI İÇİNDE UYGUN OLAN DAVRANIŞLAR

Etkinlik 2: Mahremiyet alanı dışında uygun 
olan davranışlar öğreniyorum

Mahremiyet alanı dışında yapılması uygun 
olan ve olmayan davranışların görsel kartlarını 
öğrencinize tek tek tanıtarak anlatınız. Model 
olma aşamasında öncelikle mahremiyet alanı 
dışındaki uygun davranışlara ait görselleri 
göstererek her bir görseldeki davranışa model 
olunuz. Aşağıda vurgu yapmanız gereken 
davranışlar sıralanmıştır.

Banyo: Banyonun kapısı kapalıyken kapıyı 
önce çalmalıyız. İçeriden banyonun dolu 
olduğuna dair bir ses geldiğinde içeriye 
girmememiz uygun bir davranıştır.

Tuvalet: Tuvaletin kapısı kapalıyken kapıyı 
önce çalmalıyız. İçeriden tuvaletin dolu 
olduğuna dair bir ses geldiğinde içeriye 
girmememiz uygun bir davranıştır.

Anne-Baba Yatak Odası: Anne ve babanın 
yatak odasına kapısı kapalıyken girmemeliyiz. 
Kapıyı çalmak ve içeriden gelecek cevabı 
beklemek uygun bir davranıştır. 

Plajdaki Soyunma Kabini: Havuza veya 
denize gittiğimizde üstümüzü değiştirmek için 
soyunma kabini kullanmalıyız. Kabinin kapısı 
kapalı ise önce kapıyı çalmalıyız. İçeriden 
ses geldiğinde içeriye girmememiz uygun bir 
davranıştır. Kabin dolu ise kişinin çıkmasını 
beklemek uygun bir davranıştır.

MAĞAZA KABİNİ
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Mağaza Deneme Kabini: Mağazada yeni 
bir kıyafet denemek için deneme kabinini 
kullanmalıyız. Kabinin kapısı kapalı ise önce 
kapıyı çalmalıyız. İçeriden ses geldiğinde 
içeriye girmememiz uygun bir davranıştır. 
Kabin dolu ise kişinin çıkmasını beklemek 
uygun bir davranıştır.

Okuldaki Sağlık Birimi: Okuldaki sağlık 
birimini kullanmak için kapısını çalmalıyız. 
İçeride biri varsa dışarı çıkmasını beklemek 
uygun bir davranıştır. Bu mekânları kullanırken 
öğretmenimizden izin ve yardım almalıyız. 

Ardından rehberli uygulamalar aşamasında 
öğrencinizden siz görselleri gösterdiğinizde 
uygun olan davranışları söylemesini 
bekleyiniz. Öğrencinizin doğru tepkilerini 
sözel olarak pekiştiriniz, ancak öğrenciniz 
tepkide bulunmaz ya da yanlış tepkide 
bulunursa ipuçları sunarak öğrencinizin 
tepkide bulunmasını sağlayınız. Son olarak 
öğrencinize bağımsız tepkide bulunma 
fırsatları sağlayınız. Her öğretim oturumunun 
sonunda “Benimle ne kadar güzel çalıştın! 
Harikasın!” diyerek öğrencinizin sizinle işbirliği 
içinde çalışmasını pekiştiriniz.

TUVALET
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MAHREMİYET ALANLARI DIŞINDA UYGUN OLAN DAVRANIŞLAR

BANYO

YATAK  ODASI

MAĞAZA KABİNİ
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Genelleme-İzleme:

Öğrencinizin mahremiyet alanı ve dışında uygun 

olan ve olmayan davranışları yaşantısında uygula-

yıp uygulamadığını gözlemleyiniz. Benzer çalışmayı 

farklı ortamlarda ve farklı kişilerle yeniden yürütünüz. 

Öğrencinizin edindiği bilgileri unutmaması ve günlük 

yaşamda hatırlayıp hatırlamadığını belirlemek ama-

cıyla izleme verisi alınız. İzleme veri-

lerini öğrenciniz hedef davranışı edin-

dikten sonra öğrencinizin özellikleri ve 

koşullarınız doğrultusunda uygun belli 

aralıklarla; örneğin 1, 2, 4 ve 8 hafta 

sonra alınız.

Ölçme ve Değerlendirme:

Etkinlik 1:

Öğrencinizin performansını değerlen-

dirmek üzere mahremiyet alanların-

da sergilenmesi gereken davranışlara 

ait olan ve olmayan görselleri seçiniz. 

Mahremiyet alanlarında sergilenmesi 

gereken uygun davranışlara ait olan ve 

olmayan birer kartı öğrencinizin önüne 

koyunuz. “Şimdi önündeki resimlere 

bak ve bana mahremiyet alanlarında 

sergilenmesi gereken davranışın bu-

lunduğu resmi göster.” deyiniz. Ardın-

dan öğrencinizden resimdeki davranı-

şın ne olduğunu söylemesini isteyiniz. 

Öğrenciniz doğru tepkide bulunursa 

onu pekiştiriniz. Öğrencinizin perfor-

mansını değerlendirmek için “Mahremi-

yet Alanında Uygun Olan Davranışları 

Öğreniyorum Kayıt Formunu” kullanı-

nız.

40

MAHREMİYET ALANLARI DIŞINDA UYGUN OLAN DAVRANIŞLAR

sağlık biriminin kapısında içeri 
girmeyiniz işareti ve yazısı olsun, 

kapısı kapalı olsun Kapıda bekleyen 
çocuk resmi ÇİZİLECEKTİR

PLAJ KABİNİ

SAĞLIK BİRİMİ
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“Mahremiyet Alanında Uygun Olan Davranışları Öğreniyorum” Kayıt Formu
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Hedef uyaran/yönerge: Bu Mahremiyet alanlarında sergilenmesi gereken davranışın bulundu-
ğu resmi göster. Resimdeki mahremiyet alanında sergilenmesi gereken davranış nedir? Söyle.

Mahremiyet Alanında Uygun Olan Davranışlar Doğru   
Cevap

Yanlış    
Cevap

Açıklamalar

1.Banyo: Banyodayken duş almak, beden temiz-
liğimizi yapmak. istenmeyen tüyleri temizlemek 
ve vücudumuza istediğimiz şekilde dokunmak 
uygun olan davranışlardır.
2.Tuvalet: Çiş ve kaka yapmak için tuvaleti kul-
lanmak, tuvalete girince kapıyı kapatmak uygun 
davranışlardır.
3.Kendi Odam: Kendi odamızda yalnızken ve 
perdeler ve kapı kaplıyken giysilerimizi çıkartıp 
giymek, vücudumuza istediğimiz şekilde dokun-
mak uygun olan davranışlardır.
4.Anne-baba Yatak Odası: Anne-babanın yatak 
odasındaki dolabı, çekmeceyi izin alarak açmak 
uygun bir davranıştır.
5.Plajdaki Soyunma Kabini: Havuza veya deni-
ze gittiğimizde üstümüzü değiştirmek için soyun-
ma kabinini kullanmak, kabinin içine girip kapıyı 
kapattıktan sonra kıyafetlerimizi değiştirmek uy-
gun davranışlardır. 
6.Mağaza Deneme Kabini: Mağazada yeni bir 
kıyafet denemek için deneme kabinini kullanmak, 
kabinin içine girip kapıyı kapattıktan sonra kıya-
fetlerimizi denemek uygun olan davranışlardır.
7. Okuldaki sağlık birimi: Okulun sağlık birimin-
de görevli olan hemşireden dışarıya çıkmasını 
rica edip kapıyı kapattıktan sonra içeride yalnız-
ken üzerimizi değiştirmemiz uygun bir davranıştır.

Ölçme ve Değerlendirme:
Etkinlik 2:
Öğrencinizin performansını değerlendirmek üzere 
mahremiyet alanı dışında sergilenmesi gereken 
davranışlara ait olan ve olmayan görselleri seçiniz. 
Mahremiyet alanı dışında sergilenmesi gereken 
uygun davranışlara ait olan ve olmayan birer kartı 
öğrencinizin önüne koyunuz. “Şimdi önündeki 

resimlere bak ve bana mahremiyet alanı dışında 
sergilenmesi gereken davranışın bulunduğu 
resmi göster.” deyiniz. Ardından öğrencinizden 
resimdeki davranışın ne olduğunu söylemesini 
isteyiniz. Öğrenciniz doğru tepkide bulunursa 
onu pekiştiriniz. Öğrencinizin performansını 
değerlendirmek için “Mahremiyet Alanı Dışında 
Uygun Olan Davranışları Öğreniyorum Kayıt 
Formunu” kullanınız.
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“Mahremiyet Alanı Dışında Uygun Olan Davranışları Öğreniyorum” Kayıt Formu
Öğrencinin Adı-Soyadı:
Hedef uyaran/yönerge: Mahremiyet alanı dışında sergilenmesi gereken davranışın bulunduğu 
resmi göster. Resimdeki mahremiyet alanı dışında sergilenmesi gereken davranış nedir? Söyle.

Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:
Eğer öğrenciniz yukarıda belirtilen mahremiyet alanları dışında kendine ait başka bir mahre-
miyet alanına sahipse lütfen bu mahremiyet alanına ve bu alanda sergilenmesi gereken uygun 
davranışlara yönelik benzer çalışmalar yapınız.

Mahremiyet Alanı Dışında Uygun Olan Davra-
nışlar

Doğru   
Cevap

Yanlış    
Cevap

Açıklamalar

Banyo: Banyonun kapısı kapalıyken kapıyı önce 
çalmalıyız.  İçeriden banyonun dolu olduğuna 
dair bir ses geldiğinde içeriye girmememiz uygun 
bir davranıştır.
Tuvalet: Tuvaletin kapısı kapalıyken kapıyı önce 
çalmalıyız. İçeriden tuvaletin dolu olduğuna dair 
bir ses geldiğinde içeriye girmememiz uygun bir 
davranıştır.
Anne-baba Yatak Odası: Anne ve babanın ya-
tak odasına kapısı kapalıyken girmemeliyiz.  Ka-
pıyı çalmak ve içeriden gelecek cevabı beklemek 
uygun bir davranıştır.
Plajdaki Soyunma Kabini: Havuza veya denize 
gittiğimizde üstümüzü değiştirmek için soyunma 
kabini kullanmalıyız. Kabinin kapısı kapalı ise 
önce kapıyı çalmalıyız. İçeriden ses geldiğinde 
içeriye girmememiz uygun bir davranıştır. Kabin 
dolu ise kişinin çıkmasını beklemek uygun bir 
davranıştır.
Mağaza Deneme Kabini: Mağazada yeni bir kı-
yafet denemek için deneme kabinini kullanmalı-
yız. Kabinin kapısı kapalı ise önce kapıyı çalma-
lıyız. İçeriden ses geldiğinde içeriye gir mememiz 
uygun bir davranıştır. Kabin dolu ise kişinin çık-
masını beklemek uygun bir davranıştır.
Okuldaki sağlık birimi: Okuldaki sağlık birimi-
ni kullanmak için kapısını çalmalıyız. İçeride biri 
varsa dışarı çıkmasını beklemek uygun bir davra-
nıştır. Bu mekanları kullanırken öğretmenimizden 
izin ve yardım almalıyız. 
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Hedef 3.7 Bireyin başkalarının mahremiye-
tine saygı duymasını sağlayacak çalışmalar 
yapar.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Doğrudan 
öğretim.

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolojileri 
ve Materyalleri:

Kitabınızdaki tuvalet, banyo, ebeveyn yatak 
odası, mağazanın deneme kabini, plajdaki 
soyunma kabini ve okulun sağlık biriminin ka-
pılarını gösteren görseller (Hedef 3.6 için ha-
zırlanan görsellerden de yararlanabilirsiniz. 
Sayfa 37-38-39)

TUVALET

BANYO

ÇOCUĞUN KENDİ ODASI
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ANNE-BABA YATAK  ODASI



4545

PLAJDAKİ SOYUNMA KABİNİ
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MAĞAZA KABİNİ
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Öğretime Hazırlık:

• Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye hazır mı?/ 
Ön koşul becerilere sahip mi?

Öğrenciniz “Mahremiyet edinimini destekleyici 

davranışları, mahrem bölgeler, farklı 

ortamlardaki mahremiyet alanlarını, mahremiyet 

alanı ve mahremiyet alanı dışındaki uygun 

olan ve olmayan davranışları ayırt edebiliyor 

mu?”, “Gösterdiklerinize ve söylediklerinize 

en az 5 dk. süreyle dikkatini verebiliyor mu?”, 

“Sorularınıza ve yönergelerinize anlamlı 

tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit edebiliyor 

mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise beceriyi 

çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” ise öncelikli 

bu temel becerilerin öğretimine yer veriniz. Bu 

süreçte aile ile iş birliği yapınız.

• Öğrencinizin var olan performansının 
belirlenmesi / Öğretim öncesi 
değerlendirme

 Öğrencinizle ile bireysel olarak çalışınız.  Hedef 

davranışı çalışırken; tuvalet, banyo, öğrencinizin 

kendi odası, anne-babasının yatak odası, plajdaki 

soyunma kabini, mağaza deneme kabini ve 

okulun sağlık birimini gösteren fotoğraflar ya da 

dergi, gazete vb. araç gereçlerden bulduğunuz 

resimlerden yararlanabilirsiniz. Öğrenciniz için 

kullanacağınız fotoğrafların/görsellerinin anlaşılır 

olmasına dikkat ediniz. Öğrencinize mahremiyet 

alanlarına ilişkin hazırlanan görseli göstererek 

“………………….kullanmak istediğimizde nasıl 

davranmalıyız?” deyiniz. Öğrencinizin tepkilerini 

kayıt formuna kaydediniz. Doğru tepkileri için onu 

ödüllendiriniz. 

• Ortam düzenleme

Öğretim yapacağınız ortamı öğrencinizin 

özelliklerine göre düzenleyiniz. Öğrencinizin 

dikkatini dağıtan araç-gereçleri ortadan 

kaldırarak kullanacağınız pekiştireç ve öğretim 

materyallerini önceden hazırlayarak yanınızda 

bulundurunuz. 

• Dikkat çekme

Öğretime başlarken öğrencinizin dikkatini 

çekmek amacıyla “Çalışmaya hazır mısın? 

/ Benimle çalışmak ister misin? / Çalışmaya 

hazırsan hadi başlayalım! / Çalışmaya hazır 

görünüyorsun, hadi başlayalım!” gibi dikkat 

sağlayıcı uyaranlardan birini sununuz.

• Güdülenme

Öğrencinizi çalışmaya güdülemek amacıyla 

“Bugün seninle başkalarının özel alanına 

saygı duymayı öğreneceğiz. Başkalarının özel 

alanlarına saygı duymamız toplum içerisinde 

daha uyumlu yaşamamı için önemlidir.” 

gibi açıklamalar yaparak öğrencinize niçin 
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bu davranışı öğrenmesi gerektiğini ifade 

ediniz. Ayrıca çalışmaya katılım davranışı 

için öğrencinizi sözel olarak “Harikasın! Çok 

iyi!” şeklinde sözel ödüllendiriniz. Ardından 

“Evet, artık çalışmaya başlayabiliriz!” diyerek 

çalışmaya başlayınız.

• Gözden geçirme ve derse geçiş

Güdüleme aşamasındaki açıklamalarınızı 

yaptıktan sonra önceki bilgileriyle ilgili 

öğrencinizin düzeyine göre kısa bir konuşma 

yapınız. Öğrenciniz ifade edici dil becerilerine 

sahipse “Evinizde hangi odalar var? Bu odaları 

kimler kullanıyor?” Okulundaki odaları bana 

söyler misin? Bu odaları kimler kullanıyor? Peki 

bu odalara girerken ne yapmalıyız? gibi sorular 

sorarak öğrencinizin konuyla ilgili fikirlerini 

belirtmesini sağlayınız. Ancak öğrenciniz 

ifade edici dil becerilerine sahip değilse 

okul fotoğrafları albümünü göstererek ya da 

herhangi bir basılı kaynakta bulunan bir okul 

ya da ev resmini göstererek farklı ortamlardaki 

yaşam alanlarında neler yapılması gerektiği 

hakkında açıklamalar yapınız. Ardından “Evet, 

artık çalışmaya başlayabiliriz!” diyerek öğretime 

başlayınız.

Uygulama

Etkinlik 1: Başkalarının mahremiyetine say-
gı duyuyorum.

Öğrencinizle masada yan yana, karşılıklı ya da 

L şeklinde oturunuz. “Şimdi seninle başkalarının 

mahremiyetine nasıl saygı göstereceğimizi 

öğreneceğiz?” diyerek öğrencinizin dikkatini 

çekiniz. Öncelikle başkalarının mahremiyetine 

saygı duyma davranışına yönelik görselleri tek 

tek göstererek “Bu oda anne ve babaya aittir 

(tek ebeveynli ailelerde bakım veren ebeveynin 

odası olarak tanıtır). Anne-babanın odasının 

kapısı kapalıyken çocuklar kapıyı vurmadan 

içeri girmemelidir. Odanın kapısı kapalı iken, 

kapıya vurduğunda beklemeli, içeriden anne 

ya da babanın “Gir.” cevabını duyduktan sonra 

odaya girmelisin.” deyiniz. Ardından öğrencinize 

bu davranışı sergileyerek model olunuz. 

Rehberli uygulamalarda öğrencinizden siz ona 

görselleri gösterdiğinizde uygun olan saygı 

duyma davranışını söylemesini ve ardından 

bir rol oynama etkinliği yaparak sergilemesini 

bekleyiniz. Gerektiğinde doğru tepkide 

bulunması için ona ipuçları sununuz.  Bağımsız 

uygulamalar aşamasında ise öğrencinize 

görselleri göstererek “………………….

kullanmak istediğimizde nasıl davranmalıyız?” 

deyiniz ve öğrencinize uygun davranışı 
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sergilemesi için fırsat veriniz. Bu öğretim 

sürecini tuvalet, banyo, mağazanın deneme 

kabini, plajdaki soyunma kabini ve okulun sağlık 

birimi için de tekrarlayınız. Öğrencinizin öğretim 

sürecindeki doğru tepkilerini sözel olarak 

pekiştiriniz, ancak öğrenciniz tepkide bulunmaz 

ya da yanlış tepkide bulunursa öğretime yeniden 

dönüp basamağı tekrarlayınız. Her öğretim 

oturumunun sonunda “Benimle ne kadar güzel 

çalıştın! Harikasın!” diyerek öğrencinizin sizinle 

işbirliği içinde çalışmasını pekiştiriniz. Aynı 

öğretim sürecini ev içinde başkasının odası, 

başkasının evi, başkasının bahçesi için de 

düzenleyiniz.

Genelleme-İzleme:

Öğrenciniz hedef davranışı ölçüt karşılar düzeyde 

edindikten sonra farklı ortamlarda, farklı kişilerle 

ve farklı araç-gereçler kullanarak genelleme verisi 

toplayınız. Öğrencinizin edindiği bilgileri koruyup 

korumadığını ve günlük yaşamda hatırlayıp 

hatırlamadığını belirlemek amacıyla izleme verisi 

alınız. İzleme verilerini öğrenciniz hedef davranışı 

edindikten sonra öğrencinizin özellikleri ve 

koşullarınız doğrultusunda uygun belli aralıklarla; 

örneğin 1, 2, 4 ve 8 hafta sonra alınız.

Ölçme ve Değerlendirme:

Öğrencinizin performansını değerlendirirken 

tuvalet, banyo, ebeveyn yatak odası, mağazanın 

deneme kabini, plajdaki soyunma kabini 

ve okulun sağlık birimine ait farklı görseller 

hazırlayınız. Öğrencinize ilgili görseli göstererek 

“………………….kullanmak istediğimizde nasıl 

davranmalıyız?” deyiniz.

Öğrencinizin ifade edici dil becerisi yoksa öğ-

rencinizin önüne masanın üzerine mahremiyet 

alanında sergilenen uygun olan davranışlara ait 

görseller koyunuz. “………………….kullanmak 

istediğimizde nasıl davranmalıyız? Göster.” 

şeklinde öğrencinizin düzeyine uygun bir yöner-

ge sununuz.  Öğrencinizin tepkilerini “Başkala-

rının Özel Alanlarına Saygı Duyuyorum Kayıt 

Formuna” kaydediniz. Öğrenciniz sözel olarak 

doğru tepkide bulunursa ya da eylemi işaret 

ederek eliyle gösterirse onu sözel olarak pekiş-

tiriniz.
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“Başkalarının Özel Alanlarına Saygı Duyuyorum” Kayıt Formu

Öğrencinin Adı-Soyadı:         Öğretmenin Adı-Soyadı:

Hedef uyaran/yönerge: “………………….kullanmak istediğimizde nasıl davranmalı-
yız?”/“………………….kullanmak istediğimizde nasıl davranmalıyız? Göster.”

Özel Alanlarda 
Sergilenen Uygun 
Davranışlar

Doğru Cevap Yanlış Cevap Açıklamalar

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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ÖZ BAKIM
BECERİLERİNDE 

 BAĞIMSIZLIĞIN
 DESTEKLENMESİ 

4
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4. ÖZ BAKIM BECERİLERİNDE BAĞIMSIZ-
LIĞIN DESTEKLENMESİ

Hedef 4.1 Öz bakım desteğini sağlamada 
kendi rol ve sorumluluklarını açıklar.

Hedef Grup: Öğretmen

Etkinlik Türü: Bilgi kaynaklı

Araç-gereçler: EK 4, her katılımcı için 1 adet 
kalem, yazılı bilgilerin bulunduğu kâğıtlar 
(mesela yeni geliştirilmiş bir teknoloji ile diş 
eti temizliğini anlatan bilimsel bir açıklamayı 
içeren latince kelimelerin yer aldığı karışık bil-
gilendirme yazısı gibi.)

Etkinlik 1:

Katılımcılara aşağıdaki sorular yöneltilerek 
etkinliğe başlanır.

1. Sizce öz bakım nedir?

2. Öz bakım becerileri nelerdir?

3. Engellilerde öz bakım denince ne anlıyor-
sunuz?

4. Sizce engellilerin öğrenmesi gereken temel 
öz bakım becerileri nelerdir?

5. Özel gereksinimli çocukların ailelerine, 
hangi öz bakım becerileri konusunda bilgi 
vermelisiniz?

Eğitimci, gruptan gelen cevapları dinler ve 
gruba cevaplar için teşekkür ederek cevaplar-
daki anahtar kelimeleri tahtaya yazar. Daha 
önce hazırlanan postitler her katılımcıya 1 
tane dağıtılır ve aşağıdaki açıklama yapılır.

“Sizlere dağıtmış olduğum kağıtlara aklını-
za gelen öz bakım becerilerinden bir tanesi-
ni yazmanızı ve bu beceriyi nasıl yaptığınızı 

düşünmenizi istiyorum” der. Ardından eğitimci 
kendi elinde bulunan latince kelimelerin yer 
aldığı karışık bilgilendirme yazısını dağıtır. Bu 
yazıda yeni geliştirilmiş bir teknoloji ile diş eti 
temizliğini anlatan bilimsel bir açıklama yer al-
maktadır. Ancak ifadeler yalnızca diş hekimle-
rinin anlayabileceği düzeydedir. Eğitimci “Siz-
lere dağıtmış olduğum kağıtları okuyunuz ve 
ne anladığınızı anlatınız” der. Ardından “Gör-
düğünüz gibi kağıtlarda yazanlar bu alanda 
çalışanlar için çok açık ve anlaşılır olmasına 
karşın sizler için karmaşık ve soyut bilgiler 
içerdiğinden anlamakta güçlük çektiğiniz. Bu 
nedenle diş bakımınızı yapmakta zorlanabilir-
siniz.” şeklinde açıklama yapar.

Katılımcıların paylaşımlarının ardından “Biz-
ler için kolay olan ve sıradanlaşan günlük be-
ceriler, engelli bireylerin sınırlılıkları ile birlikte 
daha güç hale gelmektedir. Bu güçlükler içeri-
sinde engelli bireylerden günlük becerileri do-
ğal gelişim gösteren bireyler gibi yapmalarını 
beklemek gerçekçi değildir.” açıklaması ya-
pılır. Dolayısıyla öz bakım becerilerinin des-
teklenmesinde rehberlik etmenin zihin engelli 
bireylerin yaşamını kolaylaştıran bir durum ol-
duğuna vurgu yapılır. Ardından “Örneğin, tüy 
temizlemek, çamaşırını değiştirmek, banyo 
yapmak, kıyafet kombinlemek gibi beceriler 
zihin engelli bireye kazandırılması gereken 
becerilerdir. Zihin engelli bireyler için öz ba-
kım becerilerini küçük beceri adımlarına bö-
lerek yani beceri analizi yaparak desteklemek 
gerekir. Bu beceriler aynı zamanda bireyin ba-
ğımsızlaşmasını sağlayacak olan becerilerdir. 
Bu becerilerin aile tarafından engelli bireye 
nasıl kazandırılacağına ilişkin etkinlikleri aile 
kitabında bulabilirsiniz. Okul içerisinde gerekli 
olan durumlarda, beceri öğretimi yapmak için 
aşağıdaki örnek öğretim süreçlerinden fayda-
lanabilirsiniz.” şeklinde kısa bir açıklama ya-
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pılarak etkinlik sonlandırılır.

Hedef 4.2 Öz bakım becerilerinde bağımsız-
lığı destekleyici çalışmalar yapar. (Öz bakım 
becerileri farklı pek çok beceriden oluşmak-
tadır. Aşağıda öz bakım becerilerinden “külot 
giyme, banyo yapma ve tüy temizleme bece-
rilerine yönelik örnek öğretim süreçlerine yer 
verilmiştir.)

Etkinlik 1: Külotumu Giyiyorum

Öğretim Yöntem ve Teknikler: Eş zamanlı 
İpucuyla Öğretim.

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknoloji-
leri ve Materyalleri: Eğitici ve/veya öğrenci 
için birer adet külot. Eğiticinin ve öğrencinin 
mahrem bölgelerini örtmek için mayo, bikini, 
tayt vb. kıyafet. Beceri basamaklarını göste-
ren resimler (Uygulama kısmında).

Eğiticiye not: Aşağıda yer alan etkinlik, ön-
celikli olarak bakım veren kişiye, zihinsel en-
gelli bireye banyo yapma becerisini nasıl ka-
zandıracağına yönelik olarak açıklanmıştır. 

Etkinlik basamakları gerek duyulduğunda 
eğiticilerin zihinsel engelli bireylere banyo 
yapma becerisini edindirmeleri amacı ile de 
kullanılabilir.

Beceri basamakları örnek niteliğinde verilmiş 
olup, bakım veren kişi tarafından evde yapıla-
cak uygulamada, evdeki yaşam koşullarından 
(fiziki ortam) yola çıkılarak uzman desteğinde 
beceri basamakları yeniden oluşturulmalıdır.

Etkinliğin uygulanması esnasında bakım ve-
ren kişinin mahrem bölgelerini kapatacak şe-
kilde bikini, mayo, tayt türü giyecekler giymesi 
önemlidir. Aynı zamanda becerinin kazandırıl-
ması esnasında bireyin da mahrem bölgeleri-

nin aynı şekilde kapalı olmasına özen göste-
rilmelidir. 

Bu beceri, beceri basamaklarına uygun ola-
rak maket bebek üzerinde de öğretilebilir.

Öğretime Hazırlık: 

• Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye hazır mı? 
/ Ön koşul becerilere sahip mi?

Çalışma sırasında sizin ve/veya öğrencinizin 
mahrem bölgelerinin kapalı olmasına dikkat 
ediniz (bikini, mayo, tayt vb. giyerek mah-
rem bölgelerinizi kapatabilirsiniz.). Öğrenciniz 
“Yönergelere ve sorulara anlamlı tepkide bu-
lunabiliyor mu?”, “Sizi taklit edebiliyor mu?”, 
“Gösterdiklerinize ve söylediklerinize en az 5 
dk. süreyle dikkatini veriyor mu?” Bu sorulara 
yanıtınız “Evet” ise çalışmaya başlayabilirsi-
niz, “Hayır” ise öğrencinize öncelikle bu temel 
becerileri kazandırınız. Bu süreçte aile ile iş 
birliği içinde çalışmaya özen gösteriniz.

• Öğrencinizin var olan performansının be-
lirlenmesi / Öğretim öncesi değerlendirme

Öğrencinizin külot giyme becerisine ilişkin 
performansını belirlemek öğretime hangi 
basamaktan başlanacağı, hangi ipuçlarının 
kullanılarak öğretimin sunulacağı konusunda 
yönlendirici olacaktır. Bu beceri, zincirleme 
beceri olduğu için öğrencinizin külot giyme 
becerisine ilişkin performansı, beceri anali-
zi veri kayıt formunu kullanarak tek fırsat ya 
da çok fırsat tekniği ile değerlendirilmelidir. 
Bu amaçla kullanabileceğiniz örnek bir for-
ma “Ölçme ve Değerlendirme” başlığında 
yer verilmiştir. Değerlendirme sürecini birey-
sel olarak gerçekleştirilmelidir. Öğrencinize 
külodu giyerken yapması gereken aşamaları 
gerçekleştirmesi için “Külodunu giy.” deyiniz. 
Öğrencinizin örnek formda bulunan beceri 
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basamaklarından yapabildiklerine (+), yapa-
madıklarına (–) koyarak performansı değer-
lendirilmelidir.

• Ortamı düzenleme

Öğretim yapacağınız ortamı öğrencinizin 
özelliklerine göre düzenleyiniz. Öğrencinizle 
bireysel olarak ilgili hedef davranışı çalışınız. 
Öğretimi gerçekleştirmek amacıyla okulda 
mahremiyet alan olarak belirlenen herhangi 
bir odayı, sınıfı vs. kullanabilirsiniz. Öğrenci-
nizin gereksinimine ve özelliklerine, kullana-
cağınız ipucu türüne göre öğrencinizle karşı-
lıklı, yan yana ya da çapraz şekilde durunuz. 
Öğretimde kullanacağınız araç-gereçlerinizi 
ve pekiştireçlerinizi öğrencinizin dikkatini da-
ğıtmayacak şekilde yanınızda bulundurunuz.

• Dikkat çekme

Öğrencinizin dikkatini çekmek için “Hazır gö-
rünüyorsun başlayalım.” gibi dikkat sağlayıcı 
cümleler kullanınız.

• Güdülenme

Bu aşamada öğrencinizi derse güdülemek 
üzere “Genital bölgemizi kapatmak için külot 
giymemiz gerekir.” gibi açıklamalar yaparak 
öğrencinize neden bu davranışı çalıştığınızı 
ve bu davranışı öğrendiğinde neler kazana-
bileceğini ifade ediniz. Aynı zamanda çalış-
maya katılım davranışı için öğrencinizi etkili 
pekiştireçlerle pekiştiriniz.

• Gözden geçirme ve derse geçiş

Güdüleme aşamasındaki açıklamaları ta-
mamladıktan sonra önceki bilgileriyle ilgili 
öğrencinizin düzeyine göre kısa bir konuşma 
yapınız. Örneğin, öğrencinize “Genital bölge-
mizi kapatmak için külot giymemiz gerekir.” 

diyebilirsiniz.  İfade edici dil becerilerine sa-
hip öğrencilerinize “Genital bölgemizi kapat-
mak için ne yapmalıyız? Daha önce bu ko-
nuyla ilgili konuşmuştuk. Hatırlıyor musun?” 
gibi sorular sorarak öğrencinizin konuyla ilgili 
konuşmasını sağlayınız. İfade edici dil bece-
rilerine sahip olmayan öğrencilerinize öğrenci 
ders kitabında yer alan görselleri kullanarak 
açıklamalar yapınız.  Ardından “Evet artık öğ-
retime başlayabiliriz.” diyerek öğretime başla-
yınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Külotumu Giyiyorum.

Beceriyi öğretirken model olacağınız için öğ-
retimde kullanacağınız araç-gereçlerin ikişer 
tane olmasına dikkat ediniz. Öğrenciniz ile 
yan yana durunuz. “Şimdi külot giymeye baş-
layalım.” diyerek öğrencinizin dikkatini öğreti-
me çekiniz, ona sizi dikkatlice dinlemesini ve 
yaptıklarınızın aynısını yapması gerektiğini 
söyleyiniz. Ardından “Külodunu giy.” yöner-
gesini sununuz. Beceri analizindeki ilk basa-
mağa ilişkin “Külodu al.” şeklinde yönergenizi 
sununuz, hemen ardından kendi külodunuzu 
alınız (mahrem bölgeleriniz giyinik olacak şe-
kilde). Öğrencinizin Külodunu alması için 3-5 
sn bekleyiniz. Öğrenciniz külotu aldığında 
sevdiği bir şey ile (kraker, çikolata, oyun, afe-
rin vb) ya da sözel olarak onu ödüllendiriniz. 
Öğrenciniz beceri basamağını yapmaz ya da 
yanlış yaparsa “Külotu al.” dedikten sonra kü-
lotu alması için ellerinden tutarak yardım edi-
niz. Beceri analizindeki tüm basamaklar için 
aynı süreci tekrarlayınız. Her çalışmanın so-
nunda öğrencinizin sizinle işbirliği içinde ça-
lışmasını ve katılımını ödüllendiriniz. Öğretim 
süreci sona erdikten sonra öğrencinizle külot 
giyme becerisine ilişkin görseller üzerinde ko-
nuşarak çalışmaya devam ediniz.
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Külot giyme becerisinin kazandırılmasında aşağıdaki görselleri kullanabilirsiniz.

Külodu bel lastiğinden tutar.

Etiketi kendine gelecek 
şekilde çevirir.

Giymek istediği ayağını 
kendine
doğru çeker
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Külodun bacak 
boşluğuna bacağını iter

Diğer bacağını 
kendine doğru çeker.

Külodun bacak 
boşluğuna 
bacağını iter.
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Külodu kalça 
çıkıntısından çeker.

Külodu beline yerleştirir. 
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Genelleme-İzleme: 

Genelleme için farklı külot çeşitleri ile çalışma 
yapınız. Öğrencinizin külot giyme becerisini 
siz yanında olmadan, alt bölgesi çıplakken de 
gerçekleştirmesine rehberlik ediniz. Öğren-
cinizin öğrendiklerini unutmaması ve günlük 
yaşamda sürdürüp sürdüremediğinin belir-
lenmesi amacıyla izlenmesi gerekmektedir. 
İzleme çalışmasını öğrencinizin özellikleri ve 
koşullarınız doğrultusunda uygun belli aralık-
larla (örneğin; haftalık ya da aylık) yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme:

Eş zamanlı ipucuyla öğretim sürecinde öğ-
rencinize bağımsız olarak tepkide bulunma 
fırsatı sunulmadığından öğrencinizin he-
def davranışı   edinip  edinemediğini  değer-
lendirmek üzere değerlendirme (yoklama) 
oturumları düzenleyiniz. Yoklama oturumları-
nı bireysel olarak gerçekleştiriniz. Bu oturum-
larda öğrencinize “Külodunu giy.” şeklinde he-
def uyarını sununuz ve öğrencinizin yoklama 
oturumlarındaki performansını “Külot Giyme 
Becerisi Kayıt Formu” örneğini kullanarak 
değerlendiriniz. Bu oturumları her öğretim 
öncesinde gerçekleştirebileceğiniz gibi üç ya 
da dört öğretim oturumunun ardından aralıklı 
olarak da gerçekleştirebilirsiniz.
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Beceri Basamakları
*Çalışma öncesi *Çalışma sırası *Çalışma sonrası

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
Külodu bel 

lastiğinden tutar.

Etiketi kendine 
gelecek şekilde 
çevirir. (arka kısımda 
etiket yoksa bir 
işaret dikilebilir)
Giymek istediği ayağını

kendine doğru çeker

Külodun bacak boşluğuna 

bacağını iter.

Diğer bacağını kendine doğru çeker. 

Külodun bacak boşluğuna

bacağını iter. 

Külodu kalça çıkıntısına çeker. 

Külodu 

beline 

yerleştirir. 

*Bireyin performansına göre oturumların sayısını arttırılabilir. Doğru tepkiler için forma (+), 
tepkide bulunmama durumu ve yanlış tepkiler için (-) işareti koyulmalıdır.

“Külot Giyme Becerisi” Kayıt Formu
Bireyin Adı-Soyadı:         Bakım Verenin Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Külodunu giy.
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Öğrencinizin özelliklerini göz önünde bulun-
durarak hedef davranış için hazırladığınız 
beceri analizini, dikkat çekme ve güdülenme 
sürecinde yaptığınız açıklamaları, öğrencini-
ze tepkide bulunması için sunduğunuz yöner-
geyi, öğretim denemeleri sayısını, ölçütünüzü 
farklılaştırabilirsiniz. Kullanılacak olan iç ça-
maşırların temiz olmasına dikkat ediniz. Gün-
lük rutin içerisinde her sabah uyandığında, 
her banyo yaptığında ve herhangi bir deği-
şiklik durumu ihtiyacı doğduğunda (tuvaletini 
kaçırması, sıvı dökülmesi vs.)  öğrencinizin iç 
çamaşırını değiştirmesi gerektiğini öğrencini-
ze ve ailesine açıklayınız.

Hedef Davranış: Bireye banyo yapma bece-
risi kazandırır.

Öğretim Yöntem ve Teknikler: Eş zamanlı 
İpucuyla Öğretim

Öğretim Araç-Gereçleri / Öğretim 
Teknolojileri ve Materyalleri: Birer adet 
banyo havlusu, şampuan, lif ve duş jeli ya da 
sabun. Bakım verenin ve öğrencinin mahrem 
bölgelerini örtmek için mayo, bikini vb. kıya-
fet. Beceri basamaklarını gösteren resimler 
(Uygulama kısmında).

Eğiticiye not: Aşağıda yer alan etkinlik, ön-
celikli olarak bakım veren kişiye, zihinsel en-
gelli bireye banyo yapma becerisini nasıl ka-
zandıracağına yönelik olarak açıklanmıştır. 

Etkinlik basamakları gerek duyulduğunda 

eğiticilerin zihinsel engelli bireylere banyo 
yapma becerisini edindirmeleri amacı ile de 
kullanılabilir.

Beceri basamakları örnek niteliğinde verilmiş 
olup, bakım veren kişi tarafından evde yapıla-
cak uygulamada, evdeki yaşam koşullarından 
(fiziki ortam) yola çıkılarak uzman desteğinde 
beceri basamakları yeniden oluşturulabilir.

Etkinliğin uygulanması esnasında bakım ve-
ren kişinin mahrem bölgelerini kapatacak şe-
kilde bikini, mayo, tayt türü giyecekler giymesi 
önemlidir. Aynı zamanda becerinin kazandırıl-
ması esnasında bireyin da mahrem bölgeleri-
nin aynı şekilde kapalı olmasına özen göste-
rilmelidir. 

Öğretime Hazırlık: 

• Birey beceriyi öğrenmeye hazır mı? / Ön 
koşul becerilere sahip mi?

Birey “Yönergelere ve sorulara anlamlı tepki-
de bulunabiliyor mu?”, “Yapılanları taklit ede-
biliyor mu?”, “Gösterdiklerinize ve söyledik-
lerinize en az 5 dk. süreyle dikkatini veriyor 
mu?” Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise çalış-
maya başlanılabilir, “Hayır” ise bireye önce-
likle bu temel beceriler kazandırılmalıdır. Bu 
süreçte aile ile iş birliği içinde çalışmaya özen 
gösterilmelidir.

• Bireyin var olan performansının 
belirlenmesi / Öğretim öncesi değerlendirme

Bireyin banyo yapma becerisine ilişkin per-
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formansını belirlemek, öğretimin hangi ba-
samaktan başlanacağı, hangi ipuçlarını 
kullanarak öğretim sunulacağı konusunda 
yönlendirici olacaktır. Bu beceri, zincirleme 
beceri olduğu için bireyin banyo yapma be-
cerisine ilişkin performansını hazırlanacak 
beceri analizi veri kayıt formu kullanılarak tek 
fırsat ya da çok fırsat tekniği ile değerlendiril-
melidir. Bu amaçla kullanılabilecek örnek bir 
forma “Ölçme ve Değerlendirme” başlığında 
yer verilmiştir. Değerlendirme sürecin birey-
sel olarak gerçekleştirilmelidir. Bireyin banyo 
yaparken yerine getirmesi gereken aşamaları 
doğru olarak gerçekleştirebilmesi için, beceri 
basamaklarına uygun gösterim, bakım veren 
kişi tarafından gösterilmeli ve “Banyo yap” ko-
mutu ile başlanmalıdır. Bireyin örnek formda 
bulunan beceri basamaklarından yapabildik-
lerine (+), yapamadıklarına (–) işareti koyula-
rak öğretim için bireyin performansı belirlen-
melidir. 

Banyo yapma beceri basamakları

• Ortamı düzenleme

Öğretim yapılacak ortam bireyin özelliklerine 
göre düzenlenmelidir. Etkinlik, bakım veren 
kişi tarafından, bireyin yaşadığı evin banyo-
sunda yapılmalıdır. Bireyin gereksinimine, 
özelliklerine ve kullanılacak ipucu türüne göre 
bireyle karşılıklı ya da yan yana şekilde du-
rulmalıdır. Öğretimde kullanılacak araç-ge-
reçler ve pekiştireçler bireyin dikkatini dağıt-
mayacak şekilde ortamda bulundurulmalıdır. 
Kullanılacak ürünler bireyin boyuna uygun 
şekilde banyoya yerleştirilmelidir. Birey ile 

ayakta (eğer evde oturup yıkanılıyorsa otur-
ması sağlanarak) öğretim yapılmalıdır. Birey 
ayakta çalışamayacak durumda ise banyoda 
oturmasını sağlayarak çalışılabilir.

• Dikkat çekme

Bireyin dikkatini öğretime çekmek için “Hazır 
görünüyorsun başlayalım.”gibi dikkat sağlayı-
cı cümleler kullanılmalıdır.

• Güdülenme

Bireye “Sağlığımız için vücudumuzu temiz 
tutmalıyız. Temiz ve sağlıklı olabilmemiz için 
vücudumuzu düzenli olarak yıkamamız gere-
kir.” gibi açıklamalar yapılarak, bireye neden 
bu davranışın çalışıldığı ve bu davranışı öğ-
rendiğinde neler kazanabileceği ifade edilme-
lidir. Aynı zamanda çalışmaya katılım davra-
nışı için birey sözel olarak pekiştirilmelidir. 

• Gözden geçirme ve derse geçiş

Güdüleme aşamasındaki açıklamalar tamam-
landıktan sonra önceki bilgileriyle ilgili bireyin 
düzeyine göre kısa bir konuşma yapılmalıdır. 
Örneğin, “Sağlığımız için temiz olmamız ge-
rekir.” denilebilir.  İfade edici dil becerilerine 
sahip bireye “Temiz olmak için ne yapmalı-
yız? Daha önce bu konuyla ilgili konuşmuş-
tuk. Hatırlıyor musun?” gibi sorular sorarak 
bireyin konuyla ilgili konuşması sağlanır. İfa-
de edici dil becerilerine sahip olmayan bireye 
basılı kaynaklarda bulunan görseller kullanı-
larak açıklamalar yapılır.  Ardından “Evet artık 
başlayabiliriz.” diyerek öğretime başlanır.
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Uygulama:

Bireyle yan yana durunuz. Ardından “Şimdi 
banyo yapmayı öğreneceğiz.” diyerek dikkati 
çekiniz. Öğrencinize sizi dikkatlice dinlemesi-
ni ve yapılanların aynısını yapması gerektiği-
ni söyleyiniz. Ardından “Banyo yap.” diyerek 
yönerge sununuz. Beceri analizindeki ilk ba-
samağa ilişkin “Giysilerini çıkar.” yönergesi 
sununuz ve hemen ardından ilk basamağa 
model olunuz. Öğrencinizin aynı basamağı 
gerçekleştirmesi için 3-5 saniye bekleyiniz. 
Öğrenciniz giysilerini uygun şekilde çıkararak 

doğru tepki verirse sevdiği bir şey ile (kraker, 
çikolata, oyun vb.) ya da sözel olarak (afe-
rin vb.)ödüllendiriniz. Eğer birey doğru tep-
ki veremez ya da tepkisiz kalırsa yönergeyi 
tekrar ediniz ve fiziksel ipucu kullanarak bire-
yin giysilerini çıkarmasını sağlayınız. Beceri 
analizindeki tüm basamaklar için aynı süreci 
uygulayınız. Her öğretimin sonunda bireyin 
işbirliği içinde çalışması ve katılımı sağlanma-
lıdır. Öğretim süreci sona erdikten sonra bi-
reyle banyo yapma becerisine ilişkin görseller 
üzerinde konuşarak çalışmaya devam ediniz.

Giysilerini çıkarır.

Banyo yapma becerisi işlem basamakları
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Banyo yapacağı alana girer.

Musluğu açar.

Suyun sıcaklığını ayarlar.
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Başını ıslatır.

Şampuanı eline alır.

Şampuanın kapağını açar.
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Şampuandan bir miktar eline döker.

Şampuanı yerine koyar.

Elindeki şampuanı iki eline yayar.
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Ellerini başına götürür.

Başını elleri ile ovarak köpürtür.

Başını duş başlığının altına getirir.

Başını ovarak köpürtür. 
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Başını durular.

Vücudunu ıslatır.

Duş jelini alır.
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Kapağını açar.

Lifi diğer eline alır.

Duş jelinden bir miktar döker.

Duş jelini başı aşağı gelecek 
şekilde kaldırır.
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Duş jelini koyar.

Lifi ovalar.

Lifi köpürtür.

Lif ile vücudunun üst kısmını 
ovarak yıkar.
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Lif ile vücudunun alt 

kısmını ovarak yıkar. 

Lifi bırakır.

Duşun altına girer.
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Vücudunu durular.

Lifi alır.

Lifi suyun altına getirir.
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Lifi durular.

Lifi yerine koyar. 

Musluğu kapatır.

Duştan çıkar.
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Bornozu alır.

Bornozu giyer.

Giyinmek için odasına gider.
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Genelleme-İzleme: 

Farklı şampuanlar, duş jelleri/ sabunlar ile 
öğretim yapılabilir. Bireyin bakım veren kişi 
yanında olmadan, banyo yapma becerisini 
gerçekleştirebilmesini sağlamak için aileye 
rehberlik edilmelidir.)Bireyin öğrendiklerini 
unutmaması ve günlük yaşamda sürdürüp 
sürdüremediğinin belirlenmesi amacıyla iz-
lenmesi gerekmektedir. İzleme çalışmasını 
bireyin özellikleri ve koşullar doğrultusunda 
uygun belli aralıklarla (örneğin; haftalık ya da 
aylık) yapılmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme:

Bireyin başlama düzeyi, öğretim sırası ve öğ-
retim sonrası değerlendirme oturumlarındaki 
performansı “Banyo Yapma Becerisi Kayıt 
Formu” örneği kullanılarak değerlendirilir. 
Değerlendirme süreci bireysel olarak gerçek-
leştirilir. Bakımdan sorumlu kişi, gerekli ön 
hazırlıkları yapıp “Banyo yap.” yönergesinin 
ardından bireyin verdiği tepkiler(+,-) durumu-
na göre veri kayıt formuna işaretleyerek kay-
dedilir.

Beceri Basamakları Öğretim öncesi Öğretim sırası Öğretim sonrası

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
Giysilerini çıkarır. (mahrem bölgeleri giyinik olacak 
şekilde)
Banyo yapacağı alana girer.
Musluğu açar.
Suyun sıcaklığını ayarlar.
Başını ıslatır.
Şampuanı eline alır.
Şampuanın kapağını açar.
Şampuandan bir miktar eline döker.
Şampuanı yerine koyar.
Elindeki şampuanı iki eline yayar.
Ellerini başına götürür.
Başını elleri ile ovarak köpürtür.
Başını duş başlığının altına getirir.
Duşun altında başını ovarak köpürtür.
Başını durular.
Vücudunu ıslatır.
Duş jelini alır.

Banyo Yapma Becerisi” Kayıt Formu
Bireyin Adı-Soyadı:     Öğretmenin Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Banyo yap.
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar: 

Bireyin özelliklerini gözönünde bulundurarak 
hedef davranış için hazırlanan beceri analizi, 
dikkat çekme ve güdülenme sürecinde yapı-
lacak açıklamalar, tepkide bulunması için su-
nulacak yönergeyi, öğretim denemeleri sayı-
sını, ölçütleri farklılaştırılabilir. Değerlendirme 
(yoklama) ve izleme oturumlarının ne zaman 
gerçekleştirileceğine bireyin özellikleri ve ko-
şullar dikkate alınarak karar verilebilir.

Kullanılacak olan şampuanın, duş jeli ya da 
sabunun alerjenik olmayan cilt dostu ürünler-
den tercih edilmesine dikkat edilmelidir. Fizik-
sel yetersizliği olan birey varsa, örneğin elle-
rini bağımsız kullanamıyorsa elinden tutarak 
destek verilebilir.

 

*Bireyin performansına göre oturumların sayısını arttırılır. Doğru tepkiler için forma (+), tepkide bulun-
mama durumu ve yanlış tepkiler için (-) işareti konulur.

Duş jelinin kapağını açar.
Lifi diğer eline alır.
Duş jelini başı aşağı gelecek şekilde kaldırır.
Duş jelinden life bir miktar döker.
Duş jelini koyar. 
Lifi ovalar.
Lifi köpürtür.
Lif ile vücudunun üst kısmını ovarak yıkar.
Lif ile vücudunun alt kısmını ovarak yıkar.
Lifi bırakır.
Duşun altına girer.
Vücudunu durular.
Lifi alır.
Lifi suyun altına getirir.
Lifi durular.
Lifi yerine koyar.
Musluğu kapatır.
Duştan çıkar.
Havluyu alır.
Havluyu vücuduna sarar.
Giyinmek için odasına gider.
Doğru Basamak Sayısı
Doğru Basamak Yüzdesi
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Etkinlik 3: Tüylerimi Temizliyorum

Öğretim Yöntem ve Teknikler: Aşamalı Yar-
dımla Öğretim

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknolo-
jileri ve Materyalleri: Bakım veren ve zihin-
sel engelli birey için birer birer adet sentetik 
kumaştan likralı siyah bluz (vücudu saracak 
şekilde ve uzun kollu tercih edilmelidir), tüy 
dökücü sprey ve temizleyici sünger. Beceri 
işlem basamaklarını gösteren resimler (Uy-
gulama kısmında).

Eğiticiye not: Aşağıda yer alan etkinlik, önce-
likli olarak bakım veren kişinin, zihinsel engelli 
bireye tüy temizleme becerisini nasıl kazan-
dırabileceğine yönelik olarak açıklanmıştır. 
Etkinlik basamakları gerek duyulduğunda 
eğiticilerin, zihinsel engelli bireylere tüy te-
mizleme becerisini kazandırmaları amacı ile 
de kullanılabilir. 

Beceri basamakları örnek niteliğinde verilmiş 
olup, bakım veren kişi tarafından evde ya-
pılacak etkinlikte, tüy temizleme becerisinin 
beceri basamakları evdeki yaşam koşulları 
dikkate alınarak uzman desteğinde yeniden 
oluşturulmalıdır. 

Etkinliğin uygulanması esnasında bakım ve-
ren kişinin mahrem bölgelerini kapatacak şe-
kilde bikini, mayo, tayt, tişört vb tür giyecekler 
giymesi önemlidir. Aynı zamanda becerinin 
kazandırılması esnasında bireyin da mah-
rem bölgelerinin aynı şekilde kapalı olmasına 
özen gösterilmelidir.

Bu beceriler beceri basamaklarına uygun ola-

rak maket bebek üzerinde de öğretilebilir.

Öğretime Hazırlık: 

• Birey beceriyi öğrenmeye hazır mı? / Ön 
koşul becerilere sahip mi?

Birey “Yönergelere ve sorulara anlamlı tepki-
de bulunabiliyor mu?”, “Taklit edebiliyor mu?”, 
“Gösterilenlere ve söylenilenlere en az 5 dk. 
süreyle dikkatini verebiliyor mu?” Bu sorulara 
yanıtınız “Evet” ise çalışmaya başlanılabilir, 
“Hayır” ise bireye öncelikle bu temel becerile-
ri kazandırılmalıdır. Bu süreçte aile ile iş birliği 
içinde çalışmaya özen gösterilmelidir.

• Bireyin var olan performansının belirlen-
mesi / Öğretim öncesi değerlendirme

Bireyin tüy temizleme becerisine ilişkin per-
formansını belirlemek öğretime hangi basa-
maktan başlanacağı, hangi ipuçlarının kul-
lanılarak öğretimin sunulacağı konusunda 
yönlendirici olacaktır. Bu beceri, zincirleme 
beceri olduğu için bireyin tüy temizlemesine 
ilişkin performansını hazırlanacak beceri ana-
lizi veri kayıt formu kullanılarak tek fırsat ya 
da çok fırsat tekniği ile değerlendirilmelidir. 
Bu amaçla kullanılabilecek örnek bir forma 
“Ölçme ve Değerlendirme” başlığında yer ve-
rilmiştir. Değerlendirme süreci bireysel olarak 
gerçekleştirilmelidir. Bireyin performansını 
değerlendirmek için “……daki tüyleri temizle.” 
yönergesi verilmelidir. Bireyin örnek formda 
bulunan beceri basamaklarından yapabildik-
lerine (+), yapamadıklarına (–) işareti koyula-
rak performansı belirlenmelidir.

Ergenlik döneminde bireye tüy temizleme becerisi 
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kazandırmak amacı ile aşağıdaki işlem basamak-
larını gösteren görsellerden yararlanabilirsiniz.

• Ortamı düzenleme

Öğretim yapılacak ortam bireyin özelliklerine 
göre düzenlenmelidir. Bireyle bireysel olarak 
ilgili hedef davranış çalışılmalıdır. Öğretimi 
gerçekleştirmek amacıyla belirlenen banyo 
kullanılmalıdır. Bireyin gereksinimine ve özel-
liklerine, kullanılacak ipucu türüne göre birey-
le karşılıklı, yan yana ya da çapraz şekilde 
durulmalıdır. Öğretimde kullanılacak araç-ge-
reçler ve pekiştireçler bireyin dikkatini dağıt-
mayacak şekilde ortamda bulundurulmalıdır. 
Kullanılacak ürünler bireyin boyuna uygun 
şekilde yerleştirilmelidir. Birey ile ayakta öğre-
tim yapılmalıdır. Birey ayakta çalışamayacak 
durumda ise banyoda oturmasını sağlayarak 
çalışılabilir.

• Dikkat çekme

Bireyin dikkatini öğretime çekmek için “Hazır 
görünüyorsun başlayalım.” gibi dikkat sağla-
yıcı cümleler kullanılmalıdır.

• Güdülenme

Bireyi çalışmaya güdülemek amacıyla “Büyü-
düğümüzde vücudumuzun bazı bölgelerinde 
tüylenmeler olur. Temiz ve sağlıklı olabilme-
miz için tüylerimizi düzenli olarak temizleme-
miz gerekir.” gibi açıklamalar yaparak bireyi  
neden bu davranışı öğrenmesi gerektiğiniz 
ifade ediniz. Ayrıca çalışmaya katılım davra-
nışı için bireyi sözel olarak “Harikasın! Çok 
iyi!” şeklinde sözel ödüllendiriniz. Ardından 
“Evet, artık çalışmaya başlayabiliriz!” diyerek 

çalışmaya başlayınız.

• Gözden geçirme ve derse geçiş

Güdüleme aşamasındaki açıklamaları ta-
mamladıktan sonra önceki bilgileriyle ilgili 
bireyin düzeyine göre kısa bir konuşma ya-
pılmalıdır. Örneğin, “Sağlığımız için temiz 
olmamız gerekir.” denilebilir.  İfade edici dil 
becerilerine sahip bireye “Temiz olmak için 
ne yapmalıyız? Daha önce bu konuyla ilgili 
konuşmuştuk. Hatırlıyor musun?” gibi soru-
lar sorularak bireyin konuyla ilgili konuşma-
sı sağlanmalıdır. İfade edici dil becerilerine 
sahip olmayan bireye basılı kaynaklarda yer 
alan görseller kullanılarak açıklamalar yapıl-
malıdır. Ardından “Evet artık öğretime başla-
yabiliriz.” denilerek öğretime başlanır.

Uygulama:

Etkinlik 3: Tüylerimi Temizliyorum

Etkinliğe başlamadan önce bireye “Bugün 
seninle tüylerimizi temizlemeyi öğreneceğiz. 
“Şimdi tüylerimizi temizlemeye başlayalım.” 
diyerek dikkatini öğretime çekilir. “Tüylerini 
temizle.” yönergesi sunulur. Ardından beceri 
analizinin ilk basamağı olan saati alma basa-
mağı için “Saati al.” yönergesi verilir. Bireyin 
saati almasını 3-5 saniye beklenir. Birey saati 
doğru şekilde alırsa “aferin, doğru gidiyorsun. 
Saati aldın.” diyerek pekiştirme yapılır. Birey 
tepkide bulunmaz ya da yanlış tepkiye yöne-
lirse bireyin arkasına geçip ellerinden tutarak 
tam fiziksel ipucunu sunarak yardım uygula-
nır. Birey tam fiziksel yardımla tepkide bulun-
maya başladıktan sonra ipucunu silikleştirme-
li yani daha az yardım etmeyi gerektiren diğer 
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ipucu türüne geçilmelidir. Birey tam fiziksel 
yardım ile beceriyi gerçekleştirdiğinde kısmi 
fiziksel yardım uygulayarak beceriyi çalışma-
ya devam edilmelidir. Örneğin, bireyin bile-
ğinden tutarak yönlendirilebilir. Birey kısmi fi-
ziksel yardım ile tepkide bulunmaya başlarsa 
gölge şeklinde ipucu sunarak yardım edilme-
lidir. Örneğin her an dokunarak yardım ede-
cekmiş gibi bireyin eli üzerinde bakım veren 
elini tutarak bireyin tepki takip edilebilir. Eğer 
birey kısmi fiziksel yardım sunulduğunda yan-

lış tepkide bulunur ya da tepkide bulunmazsa 
tam fiziksel yardım uygulama aşamasına geri 
dönülmelidir. 

Beceri analizindeki tüm basamaklar için aynı 
süreç uygulanmalıdır. Her öğretimin sonunda 
bireyin işbirliği içinde çalışmasını ve katılımı 
pekiştirilmelidir. Aşamalı yardımla öğretimde 
öğretime mutlaka bireyin doğru tepkide bu-
lunmasını sağlayacak ipucunun kullanılması 
ile başlanılmalıdır.

Saati alır.

Saati kurar.

Tüy alma becerisi beceri basamakları
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Spreyi alır.

Kapağını açar.

Temizleyeceği koltuk 
altının kolunu kaldırır.
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Elini başının üstüne
koyar.

Elini başının üstüne
koyar.

Saat çalana kadar bekler.
(ortalama 3-5 dakika)
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Süngeri alır.

Süngeri bırakır.

Sünger ile koltuk altındaki
köpüğü silerek temizler. 
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Saati alır.

Saati kurar.

Spreyi alır.

84
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Kapağını açar.

Elini başının üstüne koyar.

Temizleyeceği diğer
kolunu kaldırır.
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Spreyi kaldırdığı 
kolunun koltuk 

altına sıkar.

Saat çalana kadar bekler.
(ortalama 3-5 dakika)

Süngeri alır.
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Sünger ile koltuk altındaki köpüğü 
silerek temizler.

Süngeri çöpe atar.
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Genelleme-İzleme: 

Kremler, farklı spreylerle çalışarak araç-gereç-
ler ile genellemenin sağlanmasına katkıda bu-
lunulur. Bireyin tüy temizleme becerisini, bakım 
veren kişi yanında olmadan, tüm vücudu çıplak 
olacak şekilde gerçekleştirmesi için bireye ve 
ailesine rehberlik edilmelidir. Bireyin öğrendikle-
rini unutmaması ve günlük yaşamda sürdürüp 
sürdüremediğinin belirlenmesi amacıyla bakım 
veren kişi tarafından takip edilmesi gerekmek-
tedir. İzleme çalışmasını bireyin özellikleri ve 
koşullarınız doğrultusunda uygun belli aralıklar-
la (örneğin; haftalık ya da aylık) yapılmalıdır.

Ölçme ve Değerlendirme: 

Bireyin başlama düzeyi, öğretim sırası ve öğre-
tim sonrası değerlendirme oturumlarındaki per-
formansı “Tüy Temizleme Becerisi Kayıt Formu” 
örneğini kullanılarak bakım veren kişi tarafından 
değerlendirilir. Değerlendirme sürecini bireysel 
olarak gerçekleştirilir. Gerekli ön hazırlıkları 
yaptıktan sonra “…..daki tüyleri temizle. ”denile-
rek süreç tekrar başlatılır. Bireyin verdiği tepkiler 
veri kayıt formuna işaretlenerek kaydedilir.

* Kayıt formu yan sayfadadır.
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Öğretim oturumlarında bireye hedef uyaran 
sunulduktan sonra bağımsız olarak tepkide 
bulunma fırsatı sunulduğundan ayrıca bir de-
ğerlendirme oturumu düzenlenmesine gerek 
yoktur. Aşamalı yardımla öğretimi diğer yanlış-
sız öğretim yöntemlerinden ayıran en önemli 
nokta öğreten kişiye birey ipucuna gereksinim 
duymadığında ya da daha ılımlı bir ipucuna ge-
reksinim duyduğunda ipucunu silikleştirme, ge-
reksinim duyduğunda ise daha önce silikleştiri-
len ipucunu tekrar sunma olanağı sağlamasıdır. 
Bireyin özelliklerini göz önünde bulundurarak 
hedef davranış için hazırlanacak beceri analizi, 
dikkat çekme ve güdülenme sürecinde yapıla-
cak açıklamalar, bireye tepkide bulunması için 
sunulacak yönerge, öğretim denemeleri sayı-
sı, ölçütler farklılaştırılabilir. Fiziksel yetersizliği 
olan birey varsa, örneğin ellerini bağımsız kul-
lanamıyorsa elinden tutarak destek verilebilir. 
Eğer sprey yerine tüy dökücü krem ile çalışırsa-
nız farklı bir beceri analiz yapmak gerekecektir. 
Daha kolay kullanım sağladığı için sprey kulla-
nımını tercih edilmelidir. Tüy dökücü spreyi kul-
lanma talimatı dikkatli bir şekilde okunmalıdır. 
Tüy dökücü sprey uygulanmadan önce bireyin 
kol bölgesinde ya da bacak bölgesinde alerji 
denemesi yapılmalıdır. Tüy dökücü sprey kutu-
sundan çıkabilecek olan temizleme çubuğunun 
cildi tahriş edebileceğine dikkat edilmelidir.  Bu 
sebeple temizleme süngeri kullanmaya dikkat 
edilmelidir.
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“Tüy Temizleme Becerisi” Kayıt Formu
Bireyin Adı-Soyadı:    Öğretmenin Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: …........ tüyleri temizle.

*Bireyin performansına göre oturumların sayısını arttırılır. Doğru tepkiler için forma (+), tepkide bulunmama duru-
mu ve yanlış tepkiler için (-) işareti konulur.
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Beceri Basamakları
Öğretim öncesi Öğretim sırası         Öğretim sonrası
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

Saati alır.
Saati kurar (ürün üstündeki bekleme süresine uygun 
olmalıdır).
Spreyi alır.
Kapağı açar.
Temizleyeceği koltuk  altının kolunu kaldırır.
Elini başının üstüne koyar.
Spreyi kaldırdığı kolunun koltuk altına sıkar.
Saat çalana kadar bekler. (ortalama 3-5 dakika)  
Süngeri alır.
Sünger ile koltuk altındaki köpüğü silerek temizler.

Süngeri bırakır.
Saati alır
Saati kurar.
Spreyi alır.
Kapağını açar.
Temizleyeceği diğer kolunu kaldırır.
Elini başının üstüne koyar.
Spreyi kaldırdığı kolunun koltuk altına sıkar.
Saat çalana kadar bekler. (ortalama 3-5 dakika)
Süngeri alır.
Sünger ile koltuk altındaki köpüğü silerek temizler.
Süngeri çöpe atar.
İpucu öncesi doğru tepki
İpucu sonrası doğru tepki
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GÜVEN
ÇEMBERİNİN
KULLANIMI

5
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5. GÜVEN ÇEMBERİNİN KULLANIMI

Hedef 5.1 Güven çemberi oluşturmaya 
rehberlik eder. 

Hedef Grup: Öğretmen

Etkinlik Türü: Bilgi kaynaklı

Araç-Gereçler: A3 kağıtları, renkli boya 
kalemleri, sakız yapıştırıcı, güven çemberinde 
yer alacak kişilerin fotoğraflarının yer aldığı 
örnek kartlar.
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Örnek:

1. Annenin tanıdık kişi olduğunu söyler/gösterir.

2. Babanın tanıdık kişi olduğunu söyler/gösterir.

3. Abinin tanıdık kişi olduğunu söyler/gösterir.
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Etkinlik 1: İlk olarak “Güven çemberi nedir 
ve neden önemlidir?” sorusuna açıklık getir-
mek üzere bir etkinlik düzenlenir. Bu amaçla 
katılımcılar 4 gruba ayrılır. Aşağıdaki sorular 
gruba yönetilerek istekli ve gönüllü olan katı-
lımcılar başta olmak üzere katılımcıların ko-
nuşmaları sağlanır. 

Soru 1: Sizce güven nedir?

Soru 2: Güven duygusu neden önemlidir?

Eğitimci, katılımcılardan almış olduğu cevap-
ları tahtaya yazar. Katılımcıların cevapları 
alındıktan sonra eğitimci izleyen satırlarda-
ki açıklamayı yaparak etkinliğe devam eder. 
“Güven ve güven duygusuna ilişkin cevapla-
rınızı hep birlikte dinledik. Şimdi sizlerle birlik-
te bir etkinlik yapacağız. Güvenilir olduğunu 
düşündüğünüz kişilerde olması gereken özel-
liklerin neler olduğunu grup içerisinde tartış-
tıktan sonra sizlere vermiş olduğum kağıtlara 
bu güvenilir kişiyi resmetmenizi istiyorum. Bu 
bir insan bedeni de olabilir, tamamen soyut 
olarak tasvir edilmiş bir resim de olabilir. Bu 
etkinlik için 10 dakikalık bir süreniz var. 10 
dakika sonunda her grup seçmiş olduğu grup 
sözcüsü aracılığıyla çizmiş oldukları resim-
leri diğer gruplara sunacaktır.’’ Eğitimci her 
gruba kağıt ve renkli kalemleri dağıtır. Etkin-
lik devam ederken eğitimci, gruplar arasında 
dolaşarak grupları desteklemeli ve sürenin 
bitimine 2 dakika kala hatırlatma yapmalıdır. 
Süre bittikten sonra gönüllü guruptan başla-
yarak sözcülerin resimlerini tahtada anlatma-
ları istenir. Her sözcüye 3 dakika süre verilir. 
Sözcüler sunumlarını bitirdiklerinde gruplar 
alkışlanır. Sunumlardan sonra resimler duva-

ra asılır. Daha sonra şu açıklama yapılır: “Her 
bireyin çevresinde güvenebileceği insanlara 
ihtiyacı vardır. Çocukların içinde bulunduğu 
tehlikelerden bahsedebileceği, tehlike anında 
yardım isteyebileceği ve kendisini tehlikeye 
sokacak davranışlar sergilemeyeceğini bildiği 
insanlardan oluşan bir güven çemberine ihti-
yacı vardır. Güven çemberinde bulunan kişiler 
çocuğun çevresine ve ihtiyaçlarına göre 2 kişi 
de olabilir 10 kişi de olabilir. Güven çemberi 
hem evde hem de okulda oluşturulmalıdır.”

Etkinlik 2:

Eğitimci gruba “Güven ve güven çemberi 
hakkında bir önceki etkinlikte çalışmalar yap-
mıştık. Bu etkinlikte ise engelli çocuklar için 
güven çemberi oluştururken nelere dikkat et-
memiz gerektiği ve güven çemberini engelli 
çocuğa nasıl anlatmamız gerektiği hakkında 
konuşacağız. Engelli çocuk için güven çem-
beri hem okulu için hem de ev ortamı için oluş-
turulmalıdır. Evde oluşturulan güven çemberi 
için aile eğitim kitabına bakınız. Okulda gü-
ven çemberi oluşturulurken en önemli husus, 
okulda kimlerin güven çemberi içerisinde yer 
alacağıdır.” şeklinde kısa bir açıklama yapar. 
Açıklamaların ardından eğitimci, “Sizce okul-
daki güven çemberinde kimler yer almalıdır?” 
sorusunu gruba yöneltir ve aldığı cevapla-
rı tahtaya yazarak etkinliğe başlar. Eğitimci, 
“Okuldaki güven çemberindeki kişilerin sahip 
olması gereken kişilik özellikleri neler olmalı-
dır?” sorusunu gruba yöneltir ve alınan cevap-
ları tahtaya yazar. Eğitimci “Okuldaki güven 
çemberinde yer alacak kişilerin seçiminde 
mutlaka bir uzmandan (Rehberlik öğretmeni, 
özel eğitim öğretmeni, pedagog vb.) yardım 
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alınmalıdır. Güven çemberinde yer alacak ki-
şiler, çocuğun bireyselleştirilmiş eğitim planı 
(BEP) toplantılarında aile ile belirlenir. Bu kişi-
ler rehberlik öğretmeni, özel eğitim öğretme-
ni, sınıf rehber öğretmeni, okul müdürü, okul 
müdür yardımcıları, çocuğun bakımından 
sorumlu kişiler, servis rehberi vb. olabilir. Ço-
cuğun güven çemberinde yer alacak kişilerin 
bu iş için gönüllü olmaları gerekmektedir.” gibi 
açıklamalar yaparak okulda güven çemberi-
nin oluşturulması sırasında dikkat edilecek 
noktalara vurgu yapar. “Peki güven çembe-
rindeki kişileri çocuklara nasıl tanıtacağız?” 
sorusunu gruba yöneltir. “Güven çemberinde 
olmayı kabul eden kişilerin fotoğraflarını çe-
kerek (2 metre mesafeden, vesikalık tarzın-
da) bu fotoğrafları bastırınız. (Fotoğrafların 
güncel olması öğrencinizin fotoğrafa baktığın-
da hiç tereddüt etmeden bu kişiyi tanımasını 
sağlayacaktır.) Fotoğrafın altına o kişinin adı-
nı ve kim olduğunu yazmak üzere beyaz bir 
alan bırakınız. Bu bilgileri beyaz alana 16-18 
punto büyüklüğünde, büyük harflerle ve kalın 
olarak yazınız. Örneğin; AYŞE – REHBERLİK 
ÖĞRETMENİ gibi.

Fotoğrafları presletmeniz kullanım esnasın-
daki yıpranmaları önleyeceği için fotoğrafla-
rın netliği de bozulmaz. Bu kişileri yapaca-
ğınız etkinlikte “güvenli kişiler, tanıdık kişiler” 
olarak tanıtınız. Güven çemberinde olmayı 
kabul eden kişilere engelli öğrencinin yardı-
ma ihtiyaç duyduğu anda kendilerinden yar-
dım isteyeceği belirtiniz.” açıklamasını yapar 
ve etkinliğin uygulanışı ile ilgili bilgi vermek 
amacıyla aşağıdaki örnek uygulamayı okur: 
“Öğrencinizi sandalyeye oturtunuz. Yanına 

oturunuz. Okuldan seçilen güven çemberin-
de yer alan kişilere ait toplam 3 adet fotoğ-
rafı masanın üzerine koyunuz. Öğrencinize 
fotoğrafları incelemesi için bir-iki dakika süre 
tanıyınız. “Şimdi bu fotoğraflarla çalışmaya 
başlayalım.” diyerek öğrencinizin dikkatini ça-
lışmaya çekiniz ve sizi dikkatlice dinlemesini, 
ardından aynısını yapması gerektiğini söyle-
yiniz. “Fotoğraflara bak.  Bu kim?” yönergesi-
ni sununuz. Yönergenin hemen ardından “Bu 
rehber öğretmenin….“kişi adı soyadı”……”-
deyiniz ve kişi etiketini “Rehber Öğretmen” 
şeklinde okuyunuz. Öğrencinizin tepkide bu-
lunması için 3-5 saniye bekleyiniz. Öğrenciniz 
doğru cevap verirse onu pekiştiriniz. Öğrenci-
niz tepkide bulunmaz ya da yanlış tepkide bu-
lunursa doğru cevabı söyleyiniz. Diğer kartlar 
için de aynı süreci uygulayınız.  Öğrenciniz 
kişileri tanıyıp söyledikten sonra “Bu kişiler 
senin okul güven çemberindedir. Güven çem-
berinde olan kişiler ihtiyaç duyduğunda sana 
yardım ederler ve seni korurlar. Sana destek 
olurlar. Yardıma ihtiyaç duyduğunda güven 
çemberindeki birisine söylemelisin.” şeklinde 
öğrencinize açıklama yapınız. Daha sonra 
eğitimci, katılımcıları ikişerli gruplara ayıra-
rak birinin eğitimci, diğerinin çocuk olmasını 
ve eğitimci rolündeki katılımcının öğrenciye 
güven çemberini tanıtmasını ister. Bu tanıtım 
için gruplara 5 dakika süre verilir. Etkinlik sı-
rasında fotoğraf olduğu varsayılan üç parça 
küçük kağıt kullanılabilir. 

Beş dakika sonunda aşağıdaki soruları sorar:

- Öğretmen rolünde iken neler hissettiniz?

- Öğrenci rolünde iken neler hissettiniz?
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Katılımcıların paylaşımlarının ardından, en-
gelli öğrenciler için güven çemberi oluştur-
manın okul içerisinde öğrencilerin kendilerini 
güvende hissetmelerinde ve doğru kişiden 
yardım istemeleri hususunda önemli bir rol 
oynadığı belirtilerek etkinlik sonlandırılır. Okul 
içerisinde gerekli olan durumlarda, beceri öğ-
retimi yapmak için aşağıdaki örnek öğretim 
süreçlerinden faydalanabilirsiniz.

Hedef 5.2 Bireye güven çemberini tanıtır.

Hedef 5.3 Gerekli durumlarda güven çembe-
rinde yer alan kişilerden yardım isteme yolla-
rını açıklar.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Eşzamanlı 
İpucuyla Öğretim.

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim Teknoloji-
leri ve Materyalleri: Güven çemberinde yer 
alacak kişilerin fotoğraflarının yer aldığı kart-
lar (Kart sayısı, güven çemberinde bulunması 
belirlenen kişi sayısı kadar olacaktır. Kişiler 
okul personelinden seçilecektir.), yardım is-
temesi gerekebileceği ortamların yer aldığı 
kartlar (sınıf, okul bahçesi, okul servisi, okul 
spor salonu vs…), yardım istemek için kulla-
nabileceği yöntemlerin görsellerinin olduğu 
kartlar (çığlık atan çocuk, düdük çalan çocuk, 
karşısındakini iten çocuk, güven çemberinde-
ki birisi ile konuşan çocuk görselleri vs.).

Yardım istemek için kullanılabilecek yöntemler.

Çığlık atmak.

Düdük çalmak.



9696

Öğretime Hazırlık:

• Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye hazır mı? 
/ Ön koşul becerilere sahip mi?

Öğrenciniz “Küçük kas becerilerine sahip 
mi?”, “Yönergelere ve sorulara anlamlı tepkide 
bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit edebiliyor mu?”, 
“Gösterdiklerinize ve söylediklerinize en az 5 
dk. süreyle dikkatini veriyor mu?”, Öğrenciniz, 
yardım istemesi gerekebileceği davranışları 
ayırt edebiliyor mu?” Bu sorulara yanıtınız 
“Evet” ise çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” 
ise öğrencinize öncelikle bu temel becerileri 
kazandırınız. Bu süreçte aile ile iş birliği içinde 
çalışmaya özen gösteriniz.

• Öğrencinizin var olan performansının be-
lirlenmesi / Öğretim öncesi değerlendirme

Öğrencinizin güven çemberi tanıtımı ve 
gerekli durumlarda yardım isteme yollarına 
ilişkin performansını belirlemek öğretime 
hangi basamaktan başlayacağınız, hangi 
ipuçlarını kullanarak öğretim sunacağınız 
konusunda yönlendirici olacaktır. Bu amaçla 
yapacağınız değerlendirmelerde öğrencinizle 
yanına oturunuz. “Bugün seninle tanıdık 
tanımadık oyunu oynayacağız.” diyerek 
değerlendirmeye geçiniz. “Şimdi masaya 
bazı fotoğraflar koyacağım. Dikkatle bakmanı 

Yardım istemek için kullanılabilecek yöntemler.

Karşısındakini
ittirmek

Güven çemberindeki
kişiye olayı anlatmak
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istiyorum.” diyerek öğrencinizin dikkatini 
çekiniz.  Masanın üzerine güven çemberinde 
yer alan ve almayan kişilerin fotoğraflarından 
oluşan 3 (2 yabancı, 1 tanıdık) adet görsel kart 
yerleştiriniz. Öğrencinizin güven çemberinde 
yer alan kişileri tanıyıp tanımadığını tespit 
etmek için bireye “Hangisi tanıdık kişi? 
Göster/Söyle.” şeklinde soru sorunuz. 
Öğrenciniz ifade edici dil becerilerine 
sahip değilse söylemesi yerine kartlara 
dokunarak göstermesini isteyebilirsiniz. 
Ardından çemberde yer alabilecek kişilerden 
yardım isteme yollarına ilişkin performans 
değerlendirmesi yapınız. Bu amaçla masanın 
üzerine öğrencinizin güven çemberinde 
yer alan ve almayan kişilerle paylaşmak 
durumunda olduğu alanları belirten görsel 
kartları yerleştiriniz. Öğrencinize bu 
kartlardan bir tanesini seçmesini söyleyiniz. 
Öğrencinizin seçmiş olduğu kartta bulunan 
ortamda ne gibi beklenmedik durumlar (örn., 
“Güven çemberinde olmayan birisi sana bir 
yiyecek ya da içecek vermek isteyebilir”, 
“Güven çemberinde olmayan birisi senden 
izin almadan sana dokunmak isteyebilir.” gibi) 
olabileceğini ifade ediniz. Ve “Beklenmedik bir 
durumla karşılaştığında güvendiğin kişiden 
nasıl yardım istersin?” yönergesini sununuz. 
Öğrenciniz ifade edici dil becerilerine sahip 
değilse uygun yardım isteme yollarına ilişkin 
görseller ile ilişkisiz görsellere ihtiyacınız 
olacaktır. Öğrencinize “Beklenmedik bir 
durumla karşılaştığında güvendiğin kişiden 
nasıl yardım istersin? Göster.” yönergesini 
sunarak ondan bu görseller arasından 
doğru görseli göstermesini isteyebilirsiniz. 

Değerlendirme sürecini bireysel olarak 
gerçekleştiriniz. Öğrenciniz doğru tepkide 
bulunduğunda kayıt formunda ilgili maddelerin 
karşısına (+), tepkide bulunmadığında ve 
yanlış tepkide bulunduğunda (–) işareti 
koyunuz.

• Ortam düzenleme

Öğretim yapacağınız ortamı öğrencinizin 
özelliklerine göre düzenleyiniz. Öğrencinizle 
bireysel olarak ilgili hedef davranışı 
çalışınız. Öğretimi gerçekleştirmek amacıyla 
okulda mahremiyet alanı olarak belirlenen 
herhangi bir odayı, sınıfı vs. kullanabilirsiniz. 
Öğrencinizin gereksinimine ve özelliklerine, 
kullanacağınız ipucu türüne göre öğrencinizle 
karşılıklı, yan yana ya da çapraz şekilde 
durunuz. Öğretimde kullanacağınız araç-
gereçlerinizi ve pekiştireçlerinizi öğrencinizin 
dikkatini dağıtmayacak şekilde yanınızda 
bulundurunuz.

• Dikkat çekme

Öğrencinizin dikkatini öğretime çekmek 
amacıyla; “Hazır görünüyorsun başlayalım.” 
gibi dikkat sağlayıcı cümleler kullanınız. 

• Güdülenme

Bu aşamada öğrencinizi derse güdülemek 
üzere “Kendini güvende hissetmen ve kendin 
için güvenli bir ortam oluşturabilmen için 
güvenebileceğin kişilerden oluşan bir güven 
çemberine sahip olmalısın. Kendini güvende 
hissetmen için yardım istemen gereken 
durumları ve güven çemberinde yer alan 
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kişilerden nasıl yardım isteyeceğini bilmelisin. 
Şimdi seninle birlikte güven çemberinde 
bulunan kişileri ve bu kişilerden nasıl yardım 
isteyeceğini öğreneceğiz.” gibi açıklamalar 
yaparak öğrencinize neden bu davranışı 
çalıştığınızı ifade ediniz. “Bunları bilmen 
senin daha güvenden olmanı sağlayacaktır”. 
şeklinde açıklama yapınız. Aynı zamanda 
çalışmaya katılım davranışı için öğrencilerinizi 
etkili pekiştireçlerle pekiştiriniz.

• Gözden geçirme ve derse geçiş

Öğrencinizin önceki bildikleri ile ilgili düzeyine 
göre kısa bir konuşma yapınız. Örneğin; 
“Özel bölgelerini öğrenmiştin, vücudumuzdaki 
özel bölgeleri haydi tekrar söyleyelim. 
Ağız, genital bölge, popo, kadınlarda göğüs 
vücudumuzdaki özel bölgelerdi. Onları nerede 
açıp kapatacağını da öğrenmiştin. Nerelerde 
özel bölgelerimizi açıp kapatıyoruz? Banyoda, 
tuvalette, yatak odamızda, soyunma kabininde 
değil mi? Bunları yaparken sana kim yardım 
ediyordu? Öğretmenin. Peki öğretmenin 
okulda olmadığında sana kim yardım edecek? 
Hangi durumlarda yardım istemelisin? İşte 
şimdi sana ne zaman yardım isteyeceğini 
ve kimlerin yardım edeceğini öğreneceğiz.” 
diyebilirsiniz. İfade edici dil becerilerine sahip 
olmayan öğrencilerinize basılı kaynaklarda 
bulunan görselleri kullanarak açıklamalar 
yapınız.  Ardından “Evet artık çalışmaya 
başlayabiliriz.” diyerek öğretime başlayınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Yardım gereken durumları ve 
yardım isteme yollarımı öğreniyorum.

Öğrencinizle yan yana, karşılıklı ya da L 
şeklinde oturunuz. Üç (1 adet tanıdık, 2 adet 
tanıdık olmayan kişi) adet fotoğrafı masanın 
üzerine koyunuz. Öğrencinize fotoğrafları 
incelemesi için birkaç dakika süre tanıyınız. 
“Şimdi bu fotoğraflarla çalışmaya başlayalım.” 
diyerek öğrencinizin dikkatini öğretime çekiniz 
ve sizi dikkatlice dinlemesini söyleyiniz. 
Ardından “Fotoğraflara bak.  Hangisi tanıdık 
kişi söyle.” yönergesi sununuz ve tanıdık 
olan kişi fotoğrafını göstererek öğrencinize 
ipucu sununuz. Aynı anda fotoğraf üzerinde 
bulunan satırda yazan kişi etiketini “Rehber 
öğretmen, müdür, sınıf öğretmeni, özel eğitim 
öğretmeni” şeklinde okuyunuz.” Öğrencinizin 
tepkide bulunması için 3-5 saniye bekleyiniz. 
Öğrenciniz doğru tepkide bulunursa onu 
pekiştiriniz. Öğrenciniz tepkide bulunmaz 
ya da yanlış tepkide bulunursa doğru yanıta 
model olunuz. Ardından güven çemberinde 
bulunan kişilerden yardım isteme yollarının 
öğretimine geçiniz ve kartları tek tek ele alarak 
“Karta bak.  Burası neresi?” yönergesini 
sununuz. Ardından kart üzerinde bulunan 
satırda yazan yer etiketini “Park, okul servisi, 
ev, bahçe vs.” şeklinde okuyunuz. Hemen 
ardından ise “Parkta karşılaşabileceğin 
beklenmedik durumlar nelerdir?” sorusunu 
sorunuz. “Parkta oyun oynarken biri sana 
şeker ya da yiyecek uzatabilir. Sana başka 
bir yere gitmeyi teklif edebilir, özel bölgelerine 
dokunmak isteyebilir” deyiniz. “Beklenmedik 
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bir durumla karşılaştığında güvendiğin kişiden 
nasıl yardım istersin?” sorusunu sorunuz, 
ardından yapması gerekenleri gösteriniz 
(Rahatsız eden kişiyi gösterebilirsin, onun 
kim olduğunu söyleyebilirsin, kişinin ne 
yaptığını gösterebilirsin/söyleyebilirsin, kişinin 
kaçtığı yönü işaret edebilirsin). Öğrencinizin 
tepkide bulunması için 3-5 saniye bekleyiniz. 
Öğrenciniz doğru tepkide bulunursa onu 
pekiştiriniz. Öğrenciniz tepkide bulunmaz 
ya da yanlış tepkide bulunur ise doğru 
tepkiye model olunuz. Son olarak: “Güven 
çemberinde olan kişiler seni beklenmedik 
hareketlerden korur. Sana destek olur. 
Beklenmedik hareketlerden herhangi birisi 
oluştuğunda güven çemberindeki birisine 
bunu az önce söylediğim yollardan birisi ile 
belirtmen gerekir.” şeklinde ifade ederek 
öğretimi sonlandırabilirsiniz. 

Genelleme-İzleme:

Öğrencinizin edindiği beceriyi farklı ortam, 
kişi ve durumların varlığında sergilemeye 
devam edip etmediğini belirlemek üzere ge-
nelleme oturumları düzenleyiniz. Bu oturum-
larda öğretimden bir süre sonra öğrencinizin 
tanıdığı fakat güven çemberinde olmayan 
kişileri ayırt edip edemediğini ve beklenme-
dik bir durumla karşılaştığında uygun şekilde 
yardım isteyip istemediğini belirleyebilirsiniz. 
Bu amaçla bir gezi ya da piknik gibi kalabalık 
bir yere gittiğinizde öğrencinizin tanımadığı 
bir kişinin ondan uygun olmayan bir şey is-
temesini sağlayarak yaptığınız öğretimleri öğ-
rencinizin bulunabileceği her ortamda gerçek-
leştirip gerçekleştirmediğini belirleyebilirsiniz. 

Öğrencinizin öğrendiklerini unutup unutma-
dığının ve günlük yaşamda sürdürüp sürdü-
remediğinin belirlenmesi amacıyla izlenmesi 
gerekmektedir. İzleme oturumlarını öğrenci-
nizin özellikleri ve koşullarınız doğrultusunda 
uygun belli aralıklarla, örneğin haftalık ya da 
aylık yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme:

Eş zamanlı ipucuyla öğretim sürecinde bağım-
sız olarak tepkide bulunma fırsatı sunulma-
dığından öğrencinizin hedef davranışı edinip 
edinemediğini değerlendirmek üzere değerlen-
dirme (yoklama) oturumları düzenleyiniz. Yokla-
ma oturumlarını bireysel olarak gerçekleştiriniz. 
Bu oturumlarda öğrencinizin güven çemberin-
de yer alan kişileri tanıyıp tanımadığını değer-
lendirmek üzere “Hangisi tanıdık kişi? Göster/
Söyle.” biçiminde hedef uyarını sununuz. Öğ-
rencinizin çemberde yer alabilecek kişilerden 
yardım isteme yollarına ilişkin performansını 
belirlemek üzere ise “Beklenmedik bir durumla 
karşılaştığında güvendiğin kişiden nasıl yardım 
istersin?” hedef uyaranı sununuz. Öğrenciniz 
ifade edici dil becerilerine sahip değilse uygun 
yardım isteme yollarına ilişkin görseller ile ilişki-
siz görsellere ihtiyacınız olacaktır. Öğrencinize 
“Beklenmedik bir durumla karşılaştığında gü-
vendiğin kişiden nasıl yardım istersin? Göster.” 
yönergesini sunarak ondan bu görseller arasın-
dan tercih yapmasını isteyebilirsiniz. Öğrencini-
zin öğretim öncesi, sırası ve sonrasındaki per-
formansını “Güven Çemberinde Yer Alan Kişiler 
Ve Yardım İsteme Yolları Kayıt Formu” örneğini 
kullanarak değerlendiriniz.
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“Güven Çemberinde Yer Alan Kişiler ve Yardım İsteme Yolları” Kayıt Formu

Öğrencinin Adı-Soyadı:   Öğretmenin Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Hangisi tanıdık kişi? Göster/Söyle.

Beklenmedik bir durumla karşılaştığında güvendiğin kişiden nasıl yardım istersin? Göster/Söyle.

*Öğrencinizin performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru tepkiler için forma (+), tepkide 
bulunmama durumu ve yanlış tepkiler için (-) işareti koyunuz.

Hedef Tepkiler

Öğretim öncesi Öğretim sırası Öğretim sonrası

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

1. Güvendiği kişileri göste-
rir/söyler.

2. Rahatsız eden kişiyi gös-
terir.

3. Onun kim olduğunu 
söyler.

4. Kişinin ne yaptığını gös-
terir/söyler.

5. Kişinin kaçtığı yönü işa-
ret eder.

Doğru Tepki Sayısı

Doğru Tepki Yüzdesi
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar:

Öğrencinizin özelliklerini göz önünde bulun-

durarak hedef davranış için hazırladığınız 

beceri analizini, dikkat çekme ve güdülenme 

sürecinde yaptığınız açıklamaları, öğrencini-

ze tepkide bulunması için sunduğunuz yöner-

geyi, öğretim denemeleri sayısını, ölçütünüzü 

farklılaştırabilirsiniz. “Güven Çemberinde Yer 

Alan Kişiler ve Yardım İsteme Yolları Kayıt 

Formu’nda bulunan basamakları güven çem-

berindeki kişi sayısı kadar artırınız. Güven 

çemberinde yer alacak kişileri özenle seçiniz. 

Güven çemberinde yer alan kişileri çalışırken 

hazırladığınız fotoğrafları, kişilerin gerçek ve 

6 ay içinde çekilmiş fotoğraflarından hazırla-

maya dikkat ediniz. Hazırladığınız kartların 

zarar görmemesi adına kartları presleterek 

kullanabilirsiniz. Pres yaptıramadığınız du-

rumda fotoğraf boyutunda mukavva keserek 

kişi fotoğrafını mukavvaya yapıştırınız. Tüm 

yüzeyi bantlayarak kartların uzun süre kul-

lanımını sağlayabilirsiniz. Kişi fotoğraflarının 

altında kişilerin yakınlık derecesini gösteren 

isim etiketi yazılması için beyaz bir satır bı-

rakınız. Satıra kişi kim ise onu ve yakınlık de-

recesini yazınız. Örneğin; öğretmen fotoğrafı-

nın altına beyaz zemin üzerine siyah kalemle 

“ELİF – SINIF ÖĞRETMENİ” sözcüğünü ya-

zınız. Bu uygulamayı tüm kartlar için yapınız. 

Güven çemberinde yer alan kişileri yapaca-

ğınız öğretimin içeriği hakkında bilgilendiri-

niz. Öğrenciniz, güven çemberinde yer alan 

başka biri ile de kişi tanıma öğretimi yaparken 

kayıt formunu çalışan kişiye veriniz. Öğretim 

sırasında öğrenciniz her doğru tepki verdiğin-

de öğrencinizi pekiştiriniz. Pekiştireç, öğren-

cinizin sevdiği ve öğretime dikkatle devam 

etmesini sağlayacak her şey olabilir. Örneğin; 

öğrencinize aferin, süpersin, çok iyi gidiyor-

sun gibi cümlelerle destek verebilir, öğretim 

bitimde sevdiği bir etkinliği yapacağınızı söy-

leyebilir ya da sevdiği yiyecekten küçük bir 

parça vererek öğrencinizi pekiştirebilirsiniz. 

Bu oturumları her öğretim öncesinde gerçek-

leştirebileceğiniz gibi üç ya da dört öğretim 

oturumunun ardından aralıklı olarak da ger-

çekleştirebilirsiniz. Değerlendirme (yoklama) 

ve izleme oturumlarını ne zaman gerçekleş-

tireceğinize öğrencinizin özellikleri ve koşul-

larınızı dikkate alarak karar veriniz. Pekişti-

reçleri öğrencinize uygun şekilde seçmeye ve 

kullanmaya özen gösteriniz.
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KÖTÜ
DOKUNMANIN

 ÖNLENMESİ VE
 KÖTÜ DOKUNMAYA
 KARŞI MÜDAHALE 

6
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6. KÖTÜ DOKUNMANIN ÖNLENMESİ VE 
KÖTÜ DOKUNMAYA KARŞI MÜDAHALE

Hedef 6.1 İyi ve kötü dokunmayı açıklar.

Hedef 6.2 Kötü dokunmaya maruz kalınan 
durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.

Hedef Grup: Öğretmen

Etkinlik Türü: Bilgi kaynaklı

Araç-gereçler: https://youtu.be/YD-HaiksC0I

Etkinlik 1: Eğitimci “Şimdi sizlerle tavşan ve 
tilki isimli bir oyun oynayacağız. Oyunu oyna-
yabilmek için hep birlikte bir çember olalım.” 
diyerek grubun çember olmasını sağlar. Ar-
dından aşağıdaki basamakları izleyerek oyu-
nu oynatır.

• Çember olunur.

• İki gönüllü seçilir.

• Diğerlerinin ikili eş olmaları söylenir.

• İkili eş olanlar yüzleri aynı yöne bakacak 
şekilde yan yana ve el ele tutuşarak dururlar. 
Her ikili grup bir yuvayı temsil etmektedir. 

• Yuvalar arasında en az iki kişi geçecek ka-
dar boşluk olmalıdır.

• Gönüllülerin birinin tavşan, diğerinin tilki ol-
duğu söylenir.

• Tilki, tavşanı yakalama amacındadır. Tavşan 
kaçma amacındadır.

• Tilki, tavşana dokunduğunda rol değişir (tilki 
tavşan, tavşan tilki olur.).

• Tavşan kaçarken yuvalarda duran kişilerden 
birisinin eline dokunduğunda yuvanın diğer 
tarafındaki kişi tavşan olur ve yuvadan uzak-
laşarak tilkiden kaçmaya başlar.

• Tavşanın eline dokunmadığı yuvanın üyesi 
tavşan olarak oyuna dahil olur.

• Gruptan birkaç kişi tilki ve tavşan olunca 
oyun tamamlanır.

• Katılımcılar tekrar eski yerlerine otururlar.

Katılımcılara oyuna katıldıkları için teşekkür 
edilir ve aşağıdaki sorular sorularak devam 
edilir. 

1. Dokunma denildiğinde ne anlıyorsunuz?

2. Sizce iyi dokunma nedir?

3. Sizce kötü dokunma nedir?

4. Peki sizce iyi ve kötü dokunma nasıl ayırt 
edilir?

Eğitimci, katılımcıların cevaplarını dinler ve 
“Vücudumuzda özel bölgelerimiz bulunmakta-
dır. Bu bölgelerimiz ağız, genital bölge, popo 
ve kadınlarda göğüs bölgesidir. Bu bölgelere 
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bir başkası dokunamaz. Bu bölgelere yapılan 
dokunmalar kötü dokunma olarak ifade edil-
mektedir. Çocuklar genellikle samimi arka-
daşlarına dokunma izni vermektedirler. Ancak 
zaman içinde bu iznin kötüye kullanılmaması 
için çocuklara iyi-kötü dokunmayı ayırt etme-
nin öğretilmesi yerinde olacaktır. Ek olarak 
bu tarz bir dokunmanın kendine yapılması 
halinde öğrenciye, bu durumu hemen güven 
çemberindeki yetişkinlerden birine rapor et-
mesi gerektiği de öğretilmelidir.” açıklamasını 
yapar. Ardından “Kötü dokunmaya maruz kal-
dığını ifade eden bir öğrenciniz olduğunda ne 
yaparsınız?” sorusu gruba yöneltir ve izleyen 
satırlardaki açıklama yapılır. Öğrenciye be-
denine dokunulmadan önce ondan izin isten-
mesi gerektiği öğretilmelidir. Ancak izin alınsa 
bile özel bölgelerine kimsenin dokunamaya-
cağı açıklanmalıdır. Ayrıca maruz kaldığı kötü 
dokunmayı engellemek için;

1. İterek hayır demeli. Eğer konuşamıyor ise 
çığlık atmalı veya bağırmalı.

2. Yana çekilmeli. (Geriye çekildiğinde denge-
sini kaybedip düşmemesi için)

3. Yana çekildikten sonra koşarak uzaklaş-
malı.

4. Güven çemberinde olan bir yetişkine haber 
vermeli ve

5. Bunları yapamadan yakalanır ise saldırga-

nı ısırmalı ya da tırnaklamalıdır.

Eğitimci, bu açıklamaların ardından “Bizler 
öğretmenler olarak kötü dokunmaya maruz 
kalınan durumları bildirmekle yükümlü bu-
lunmaktayız. Kötü dokunmanın gerçek olup 
olmadığını sorgulamaksızın, ispata gerek 
duymadan gerekli müdahale yollarını izleme-
miz gerekmektedir. Sizce bu müdahale yolları 
nelerdir?” diye sorarak katılımcılara söz hakkı 
verir. Katılımcılardan alınan cevaplar tahta-
ya kısaca not edilir. Katılımcıların cevapları 
bittikten sonra katılımcılara cevapları için te-
şekkür edilir ve aşağıdaki açıklama ile etkinlik 
sonlandırılır. “Öğrenci kötü dokunmaya ma-
ruz kaldığını ifade ediyorsa bu konu ile ilgili 
olarak okul rehber öğretmenine, rehber öğret-
men yoksa okul müdürüne durumla ilgili bilgi 
vermeniz gerekmektedir. Kötü dokunma ile 
ilgili soru sormanız, olayın ayrıntılarını öğren-
meye çalışmanız ya da dedektiflik yapmanız 
öğrenciyi olumsuz yönde etkileyeceğinden 
dolayı bu tür davranışlarda bulunulmamalıdır.  
Bilgi verme yükümlülüğünüzü yerine getirdik-
ten sonra konunun gizliliğine özen gösteriniz. 
Rehberlik servisi yoksa ve okul idaresinden 
gerekli destek görülemedi ise 155 ve 183 hat-
larını arayarak bildirimde bulunmanız kamu 
görevlisi olarak sizlerin yükümlülüğüdür.”

NOT: Etkinlik sonunda katılımcılara https://
youtu.be/YD-HaiksC0I linkinde yer alan vide-
oyu izletiniz.
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Hedef 6.2 Bireye kötü dokunmaya maruz 
kalınan durumlarda yapılması gerekenleri 
açıklar.

Hedef 6.3 Bireye kötü dokunmaya maruz 
kalınan durumlarda gerekli olan müdahale 
yöntemlerini tanıtır.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Eş zamanlı 
ipucuyla öğretim

106

İyi Ve Kötü Dokunma Örnek Kartları
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Öğretim Araç-Gereçleri / Öğretim 
Teknolojileri ve Materyalleri: Mahrem böl-
geleri çalışırken kullandığınız özel bölgelerini 
kapatacak şekilde iç çamaşırı giymiş kız ve 

erkek çocuk resimlerini kullanabilirsiniz. Re-
simler ikişer adet olmalıdır. Kitabınızda iyi ve 
kötü dokunma örneklerini kullanabilirsiniz.

107

İyi Ve Kötü Dokunma Örnek Kartları
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İyi Dokunma Örnekleri
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Kötü Dokunma Örnekleri
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Öğretime Hazırlık:

• Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye hazır mı? 
/ Ön koşul becerilere sahip mi?

Öğrenciniz, “Yönergelere ve sorulara 
anlamlı tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi 
taklit edebiliyor mu?”, “Gösterdiklerinize ve 
söylediklerinize en az 5 dk. süreyle dikkatini 
veriyor mu?”, “Özel bölgelerini tanıyor 
mu?”, “Güven çemberinde yer alan kişileri 
tanıyor mu? ”Bu sorulara yanıtınız “Evet” 
ise çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” ise 
öğrencinize öncelikle bu temel becerileri 
kazandırınız. Bu süreçte aile ile iş birliği içinde 
çalışmaya özen gösteriniz.

• Öğrencinizin var olan performansının be-
lirlenmesi / Öğretim öncesi değerlendirme

Öğrencinizin iyi-kötü dokunmayı ayırt etme 
ve kötü dokunmanın yaşanması durumunda 
yapılması gerekenlere ilişkin performansını 
belirlemek öğretime hangi basamaktan 
başlayacağınız, hangi ipuçlarını kullanarak 
öğretim sunacağınız konusunda yönlendirici 
olacaktır. Öğrencinizin ilk olarak iyi ve kötü 
dokunmayı ayırt etmeye ilişkin performansını 
değerlendiriniz. Öğrencinizle yan yana, 
karşılıklı ya da L şeklinde oturunuz. Ardından 
öğrencinize “Kötü dokunma/iyi dokunma 
nedir?” sorusunu sorunuz. Öğrencinizin 
tepkisini kaydediniz. Öğrencinizin tepkisinin 

ardından “Şimdi masaya bazı resimler 
koyacağım. Dikkatlice bakmanı istiyorum.” 
deyiniz ve “Bu resimdeki dokunma nasıl 
bir dokunmadır?” yönergesini sununuz. 
Öğrencinizin ifade edici dil becerisi yoksa bir 
iyi dokunma, bir de kötü dokunmaya ilişkin 
resmi yan yana koyunuz ve “Hangisi kötü 
dokunmadır/İyi dokunmadır? Göster.” deyiniz. 
Öğrencinizin tepkisini kaydediniz. Son 
olarak öğrencinizin kötü dokunmaya maruz 
kaldığında ne yapması gerektiğine ilişkin 
performansını değerlendiriniz. Bu amaçla 
“Kötü dokunma karşısında ne yapmalıyız?” 
sorusunu sorunuz. Öğrenciniz doğru tepkide 
bulunduğunda kayıt formunda ilgili maddelerin 
karşısına (+), tepkide bulunmadığında ve 
yanlış tepkide bulunduğunda (–) işareti 
koyunuz.

• Ortam düzenleme

Öğretim yapacağınız ortamı öğrencinizin 
özelliklerine göre düzenleyiniz. Öğrencinizle 
bireysel olarak ilgili hedef davranışı çalışınız. 
Öğretimi gerçekleştirmek amacıyla okulda 
mahremiyet alanı olarak belirlenen herhangi bir 
odayı, sınıfı vs. kullanabilirsiniz. Öğrencinizin 
gereksinimine ve özelliklerine, kullanacağınız 
ipucu türüne göre öğrencinizle karşılıklı, 
yan yana ya da çapraz şekilde durunuz. 
Öğretimde kullanacağınız araç-gereçlerinizi 
ve pekiştireçlerinizi öğrencinizin dikkatini 
dağıtmayacak şekilde yanınızda bulundurunuz.

110
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• Dikkat çekme

Öğrencinizin dikkatini öğretime çekmek 
amacıyla “Hazır görünüyorsun öğretime 
başlayalım.” gibi dikkat sağlayıcı cümleler 
kullanınız.

• Güdülenme

Bu aşamada öğrencinizi derse güdülemek 
üzere “Kendini güvende hissetmen ve 
güvenli bir ortam oluşturabilmen için kötü 
dokunmalardan kendini koruman önemli. 
Şimdi seninle birlikte kötü dokunmayı ve 
biri sana kötü dokunduğunda ne yapacağını 
öğreneceğiz.” gibi açıklamalar yaparak 
öğrencinize neden bu davranışı çalıştığınızı 
ifade ediniz. Aynı zamanda öğretime 
katılım davranışı için öğrencilerinizi etkili 
pekiştireçlerle pekiştiriniz.

• Gözden geçirme ve derse geçiş

Öğrencinizin önceki bildikleri ile ilgili düzeyine 
göre kısa bir konuşma yapınız. Öğrenciniz 
ifade edici dil becerilerine sahipse “Neler 
kötü dokunmalar olabilir? Birlikte düşünelim 
mi?” gibi sorular sorarak öğrencinizin konuyla 
ilgili konuşmasını sağlayınız. İfade edici dil 
becerilerine sahip olmayan öğrencilerinize 
basılı kaynaklarda bulunan görselleri 
kullanarak açıklamalar yapınız.  Ardından 
“Evet artık çalışmaya başlayabiliriz.” diyerek 
öğretime başlayınız.

Uygulama:

Etkinliğin 1: İyi ve Kötü Dokunmayı Ayırt 
Ediyorum ve Kötü Dokunmayla Başa Çıkı-
yorum

Özel bölgeleri (genital bölge, popo ve 
kadınlarda göğüs) giyinik kadın ve erkek resmi 
hazırlayınız. Resimlerden ikişer tane olmasına 
özen gösteriniz. İki resmi kendi önünüze, 
diğer iki resmi öğrencinizin önüne masaya 
koyunuz. “Önündeki resimlere bak, bir kadın 
ve bir erkek var. Şimdi seninle bu kadın ve 
erkeğin özel bölgelerini işaretleyeceğiz. Önce 
ben resimler üzerinde işaretleme yapacağım, 
Sonra sen.” deyiniz, bir kırmızı kalemi kendi 
elinize alarak diğer kırmızı kalemi öğrencinize 
veriniz. Ardından yönergeyi sununuz “Bu 
çocuğun özel bölgeleri nereler, işaretle.” 
Kendi önünüzdeki resimlerdeki özel bölgeleri, 
özel bölgelerin adlarını da söyleyerek kırmızı 
kalemle yuvarlak içine alınız. Ardından 
öğrencinizi kendi önündeki resimler üzerinde 
özel bölgeleri işaretlemeleri için yönlendiriniz. 
Öğrencinizin doğru tepkilerini pekiştiriniz. 
Öğrenciniz tepkide bulunmadığında ya da 
yanlış tepkide bulunduğunda öğrencinizin 
önünde duran resim üzerinde özel bölgeleri 
bir kez daha gösteriniz. İşaretlemeleri 
tamamladıktan sonra özel bölgeler üzerine 
konuşunuz: “Bu bölgelere senden başka hiç 
kimse dokunamaz. Bu bölgelere başkasının 
dokunması kötü dokunmadır.” diyerek 
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iyi ve kötü dokunmaya geçiş yapınız. Bu 

amaçla yürüteceğiniz çalışmada iyi ya da 

kötü dokunma örneğinin olduğu bir resmi 

öğrencinize gösteriniz ve “Bu resimdeki 

dokunma nasıl bir dokunmadır?” yönergesini 

sununuz. Hemen ardından doğru cevabı 

söyleyiniz. Öğrencinizin doğru tepkide 

bulunması için 3-5 saniye bekleyiniz. 

Öğrencinizin ifade edici dil becerisi yoksa 

bir iyi dokunma, bir de kötü dokunmaya 

ilişkin resmi yan yana koyunuz ve “Hangisi 

kötü dokunmadır/iyi dokunmadır? Göster.” 

yönergesini sununuz. Hemen ardından 

doğru tepkiye model olunuz. Öğrencinizin 

tepkide bulunması için 3-5 saniye bekleyiniz. 

Öğrencinizin doğru tepkilerini pekiştiriniz. 

Öğrenciniz tepkide bulunmadığında ya da 

yanlış tepkide bulunduğunda doğru tepkiye 

model olunuz.

Resimlerden yola çıkarak çocuğa kötü 

dokunma anlatılmalıdır. Anlatırken “özel 

bölgeler olan ağzına, popona, -kadınlarda- 

göğsüne, genital bölgene” senden başka 

kimse dokunamaz. Eğer dokunur ise bu kötü 

bir dokunmadır. Sadece güven çemberinde 

olan kişiler yanındayken, sen muayene 

olurken doktor bu bölgelere dokunabilir.” 

şeklinde anlatımlar yapılabilir. 

Ardından kötü dokunmanın yaşanması 
halinde yapılması gerekenlerin öğretimine 
geçiniz: 

“Kötü dokunmaya maruz kaldığında yardım 
istemelisin. Yardım istemezsen karşındaki 
kişi sana zarar verebilir? diyerek öğrencinizin 
dikkatini öğretime çekiniz, öğrencinize 
sizi dikkatlice dinlemesini, ardından sizin 
yaptığınızın aynısını yapmasını söyleyiniz. 
“Sana kötü dokunma sırasında ne yapman 
gerektiğini göstereceğim. Beni dikkatlice 
dinle.” diyerek ilk kuralın öğretimine geçiniz. 
“Sana biri kötü dokunursa ne yapmalısın?” 
diyerek yönergenizi sununuz. Öğrencinize 
“İterek hayır derim.” deyiniz ve bu davranışı 
nasıl sergileyeceğine ilişkin model olunuz. 
Öğrencinizin tepkide bulunması için 3-5 saniye 
bekleyiniz. Öğrenciniz tepkide bulunursa 
pekiştiriniz. Öğrenciniz tepkide bulunmaz ya 
da yanlış tepkide bulunursa kuralları tekrar 
sayarak model olunuz. Tüm kurallar için aynı 
süreci uygulayınız.

Kuralları sıra ile sayamayan öğrenciniz ile 
aşağıdaki şekilde çalışabilirsiniz: 

“Sana kötü dokunma sırasında ne yapman 
gerektiğini göstereceğim. Beni dikkatlice 
dinle.” diyerek öğrencinize neler yapacağını 
kural halinde söyleyiniz. Kurallar aşağıdaki 
gibidir:
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“Birisi bana kötü dokunursa ilk önce ne 
yaparım.” deyiniz. Ardından ne yapması 
gerektiğine “Birisi bana kötü dokunma 
yaparsa ilk önce iterek hayır derim.” diyerek 
model olunuz. Şimdi sıra sende “Birisi sana 
kötü dokunursa ilk önce ne yaparsın. Söyle.” 
deyiniz, öğrencinizin tepkide bulunması 
için 3-5 saniye bekleyiniz. Öğrenciniz doğru 
tepki verirse pekiştirerek diğer kurala model 
olunuz. Öğrenciniz tepkide bulunmaz ya da 
yanlış tepkide bulunursa bu basamağa tekrar 
model olunuz. 

Ardından “İterek hayır dedikten sonra ne 
yaparım.” deyiniz ve “Yana çekilirim.” diyerek 
davranışı nasıl sergileyeceğine model olunuz. 
Şimdi sıra sende “İterek hayır dedikten sonra 
ne yaparsın?” deyiniz ve öğrencinizin tepki 
vermesini 3-5 saniye bekleyiniz. Öğrenciniz 
doğru tepki verirse pekiştirerek diğer kurala 
model olunuz. Öğrenciniz tepkide bulunmaz 
ya da yanlış tepkide bulunursa bu basamağa 
tekrar model olunuz. 

Ardından “Yana çekildikten sonra ne 
yaparım?” deyiniz ve “Koşarak uzaklaşırım.” 
diyerek davranışı nasıl sergileyeceğine model 
olunuz. Şimdi sıra sende “Yana çekildikten 
sonra ne yaparsın?” deyiniz ve öğrencinizin 
tepki vermesini 3-5 saniye bekleyiniz. 
Öğrenciniz doğru tepki verirse pekiştirerek 
diğer kurala model olunuz. Öğrenciniz tepkide 
bulunmaz ya da yanlış tepkide bulunursa bu 

basamağa tekrar model olunuz. 

Ardından “Koşarak uzaklaştıktan sonra ne 
yaparım?” deyiniz ve “Tanıdık kişiye söylerim.” 
diyerek davranışı nasıl sergileyeceğine 
model olunuz. Şimdi sıra sende “Koşarak 
uzaklaştıktan sonra ne yaparsın?” deyiniz 
ve öğrencinizin tepki vermesini 3-5 saniye 
bekleyiniz. Öğrenciniz doğru tepki verirse 
pekiştirerek diğer kurala model olunuz. 
Öğrenciniz tepkide bulunmaz ya da yanlış 
tepkide bulunursa bu basamağa tekrar model 
olunuz. 

Son olarak “Peki yakalanırsam ne yaparım?” 
deyiniz ve “Isırırım ya da tırnaklarım.”  diyerek 
davranışı nasıl sergileyeceğine model 
olunuz. Şimdi sıra sende “Peki yakalanırsan 
ne yaparsın?” deyiniz ve öğrencinizin tepki 
vermesini 3-5 saniye bekleyiniz. Öğrenciniz 
doğru tepki verirse pekiştirerek diğer kurala 
model olunuz. Öğrenciniz tepkide bulunmaz 
ya da yanlış tepkide bulunursa bu basamağa 
tekrar model olunuz. 

Tuzak çalışması:

Öğretimden bir süre sonra iyi-kötü dokunmayı 
ayırt etme ve kötü dokunmanın yaşanması 
durumunda yapılması gerekenlerin 
öğrenilip öğrenilmediğine ilişkin öğrencinizin 
performansını değerlendirmek üzere tuzak 
öğretimler yapabilirsiniz. Bu süreçte uygulama 
başlığında yer verilen basamakları aynen 
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tekrarlayabilirsiniz. Bu tekrar çalışmasını 
güven çemberinde olmayan bir tanıdığınız ile 
yapınız. Kişinin bu isteğini dile getirmesinin 
ardından öğrencinizin tepkilerini kaydediniz. 
Öğrenciniz öğretimi yapılan basamakları 
sergileyerek tepkide bulunmuyorsa öğretim 
sürecini tekrarlayınız.

Genelleme-İzleme:

Öğrencinizin edindiği beceriyi farklı ortam, kişi 
ve durumların varlığında sergilemeye devam 
edip etmediğini belirlemek üzere genelleme 
oturumları düzenleyiniz. Bu amaçla bir gezi 
ya da piknik gibi kalabalık bir yere gittiğinizde 
öğrencinizin güven çemberinde olmayan sizin 
tanıdığınız bir kişinin ondan uygun olmayan 
bir şey istemesini sağlayarak yaptığınız 
öğretimleri öğrencinizin bulunabileceği her 
ortamda gerçekleştirip gerçekleştirmediğini 
belirleyebilirsiniz. Öğrencinizin öğrendiklerini 
unutup unutmadığının ve günlük yaşamda 
sürdürüp sürdüremediğinin belirlenmesi 
amacıyla izlenmesi gerekmektedir. İzleme 
oturumlarını öğrencinizin özellikleri ve 
koşullarınız doğrultusunda uygun belli 
aralıklarla, örneğin haftalık ya da aylık yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme:

Eşzamanlı ipucuyla öğretim sürecinde 
bağımsız olarak tepkide bulunma fırsatı 
sunulmadığından öğrencinizin hedef davranışı 

edinip edinemediğini değerlendirmek 
üzere değerlendirme (yoklama) oturumları 
düzenleyiniz. Bu oturumları her öğretim 
öncesinde gerçekleştirebileceğiniz gibi üç ya 
da dört öğretim oturumunun ardından aralıklı 
olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Yoklama 
oturumlarını bireysel olarak gerçekleştiriniz. 
Öğrencinizin öğretim öncesi, sırası ve sonrası 
performansını “İyi ve Kötü Dokunmayı 
Ayırt Ediyorum ve Kötü Dokunmayla Başa 
Çıkıyorum Kayıt Formu” örneğini kullanarak 
değerlendiriniz. Gerekli ön hazırlıkları 
yaptıktan sonra “Kötü dokunma nedir?” 
sorusunu sorunuz. Öğrencinizin tepkisini 
kaydediniz. Öğrencinizin tepkisinin ardından 
“Şimdi masaya bazı resimler koyacağım. 
Dikkatle bakmanı istiyorum.” deyiniz ve “Bu 
resimdeki dokunma nasıl bir dokunmadır?” 
yönergesini sununuz. Öğrencinizin ifade edici 
dil becerisi yoksa bir iyi dokunma, bir de kötü 
dokunmaya ilişkin resmi yan yana koyunuz ve 
“Hangisi kötü dokunmadır? Göster.” deyiniz. 
Öğrencinizin tepkisini kaydediniz. Son 
olarak öğrencinizin kötü dokunmaya maruz 
kaldığında ne yapması gerektiğine ilişkin 
performansını değerlendiriniz. Bu amaçla 
“Kötü dokunma karşısında ne yapmalıyız?” 
sorusunu sorunuz. Öğrenciniz doğru tepkide 
bulunduğunda kayıt formunda ilgili maddelerin 
karşısına (+), tepkide bulunmadığında ve 
yanlış tepkide bulunduğunda (–) işareti 
koyunuz.
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Hedef Davranışlar
Öğretim 
öncesi

Öğretim sırası Öğretim sonrası

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2
1.Ağıza dokunmanın kötü dokunma oldu-
ğunu söyler./Kötü dokunmanın olduğu res-
mi gösterir.
2.Genital bölgeye dokunmanın kötü do-
kunma olduğunu söyler./Kötü dokunmanın 
olduğu resmi gösterir.
3.Popoya dokunmanın kötü dokunma ol-
duğunu söyler./Kötü dokunmanın olduğu 
resmi gösterir.
4.Göğüs bölgesine dokunmanın kötü do-
kunma olduğunu söyler./Kötü dokunmanın 
olduğu resmi gösterir.
5.Kötü dokunma karşısında ne yapması 
gerektiğini gösterir/söyler.
5.1. İterek hayır der.
5.2. Yana çekilir. 
5.3. Koşarak uzaklaşır.
5.4.Tanıdık kişiye haber verir.
5.5. Yakalanırsa ısırır ya da tırnaklar.
Doğru Basamak Sayısı
Doğru Basamak Yüzdesi

“İyi ve Kötü Dokunmayı Ayırt Ediyorum ve Kötü Dokunmayla Başa Çıkıyorum” Kayıt Formu
Öğrencinin Adı-Soyadı:          Öğretmenin Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Kötü dokunma/İyi dokunma nedir?
Bu resimdeki dokunma nasıl bir dokunmadır?/ Hangisi kötü dokunmadır? Göster.
Kötü dokunma karşısında ne yapmalıyız?

*Öğrencinizin performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru tepkiler için forma (+), tepkide 
bulunmama durumu ve yanlış tepkiler için (-) işareti koyunuz.

Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar: 

Öğrencinizin özelliklerini göz önünde bulun-
durarak dikkat çekme ve güdülenme sürecin-
de yaptığınız açıklamaları, öğrencinize tep-
kide bulunması için sunduğunuz yönergeyi, 
öğretim denemeleri sayısını, ölçütünüzü fark-
lılaştırabilirsiniz. Öğretim sırasında öğrenciniz 
her doğru tepki verdiğinde öğrencinizi pekiş-

tiriniz. Pekiştireç, öğrencinizin sevdiği ve öğ-
retime dikkatle devam etmesini sağlayacak 
her şey olabilir. Örneğin; öğrencinize “Aferin, 
süpersin, çok iyi gidiyorsun.” gibi cümlelerle 
destek verebilir, öğretim bitimde sevdiği bir et-
kinliği yapacağınızı söyleyebilir ya da sevdiği 
yiyecekten küçük bir parça vererek öğrencini-
zi pekiştirebilirsiniz.





KİŞİSEL
ALAN
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7. KİŞİSEL ALAN VE KORUNMASI

Hedef 7.1 Bireye kişisel alanın korun-

masına yönelik davranışları açıklar.

Hedef 7.2 Bireye başkasının kişisel ala-

nının korunmasına yönelik davranışları 

açıklar.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Eş-

zamanlı ipucuyla öğretim, doğrudan an-

latım, gösterip yaptırma, model olma, 

soru-cevap

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğretim 
Teknolojileri ve Materyalleri: Tebe-

şir, resimli kartlar (Aşağıda bu amaçla 

kullanabileceğiniz resim betimlemeleri 

bulunmaktadır).
118

Kendisinin ve başkasının kişisel alanını 
korumaya yönelik uygun davranışlar 
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Kendisinin ve başkasının kişisel alanını 
korumaya yönelik uygun olmayan 

davranışlar
Öğretime Hazırlık: 

• Öğrenci beceriyi öğrenmeye hazır 
mı? / Ön koşul becerilere sahip mi?

Öğrenciniz “Küçük kas becerilerine 

sahip mi?”, “Yönergelere ve sorulara 

anlamlı tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi 

taklit edebiliyor mu?”, “Gösterdiklerinize 

ve söylediklerinize en az 5 dk. süreyle 

dikkatini veriyor mu?” Bu sorulara yanıtınız 

“Evet” ise çalışmaya başlayabilirsiniz, 

“Hayır” ise öğrencinize öncelikle bu temel 

becerileri kazandırınız. Bu süreçte aile ile 

iş birliği içinde çalışmaya özen gösteriniz.

• Öğrencinin var olan performansı-
nın belirlenmesi / Öğretim öncesi 
değerlendirme

Öğrencinizle yan yana, karşılıklı ya da 

L şeklinde oturunuz. Öğrencinize gün 

içinde tanıdığı farklı insanlarla karşılaşıp 

selamlaşabileceğini, tanımadığı 

insanların sıra beklerken, otobüse 

binerken, seyahat ederken kendisine 

yaklaşabileceğini söyleyiniz. Ardından 

öğrencinizin önüne masanın üzerine 

kendisinin ve başkasının kişisel alanını 

korumaya yönelik uygun davranışlar 

sergileyen çocuk resmi ile kendisinin ve 
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başkasının kişisel alanını korumaya yönelik 

uygun olmayan davranışlar sergileyen çocuk 

resmi koyunuz. Öğrencinize “Önünde duran 

resimli kartlara dikkatlice bak, kendisinin ve 

başkasının kişisel alanına uygun şekilde 

davranan çocuğun olduğu resmi göster.” 

deyiniz. Bu aşamanın ardından “Başkaları 

sana ne kadar yaklaşabilir? Sen onlara ne 

kadar yaklaşabilirsin? Göster/Söyle.” deyiniz. 

Değerlendirme sürecini bireysel olarak 

gerçekleştiriniz. Öğrenciniz doğru tepkide 

bulunduğunda kayıt formunda ilgili maddelerin 

karşısına (+), tepkide bulunmadığında ve 

yanlış tepkide bulunduğunda (–) işareti 

koyunuz.

• Ortam düzenleme

Öğretim yapacağınız ortamı öğrencinizin 

özelliklerine göre düzenleyiniz. Öğrencinizle 

bireysel olarak ilgili hedef davranışı çalışınız. 

Öğretimi gerçekleştirmek amacıyla okulda 

mahremiyet alanı olarak belirlenen herhangi bir 

odayı, sınıfı vs. kullanabilirsiniz. Öğrencinizin 

gereksinimine ve özelliklerine, kullanacağınız 

ipucu türüne göre öğrencinizle karşılıklı, 

yan yana ya da çapraz şekilde durunuz. 

Öğretimde kullanacağınız araç-gereçlerinizi 

ve pekiştireçlerinizi öğrencinizin dikkatini 

dağıtmayacak şekilde yanınızda bulundurunuz.

• Dikkat çekme

Öğrencinin dikkatini çalışmaya çekmek 

amacıyla “Şimdi seninle çalışmaya başlıyoruz. 

Hazır görünüyorsun hadi başlayalım.” gibi 

dikkat sağlayıcı cümleler kullanınız.

• Güdülenme

Öğrencinize, gün içinde karşılaştığı tanıdıkları 

ile selamlaşırken, metroda, otobüste seyahat 

ederken veya otobüse binmek için sıra 

beklerken kendisinin ve başka insanların 

kişisel alanlarını koruması gerektiğini 

açıklayınız. Ardından kendi kişisel alanımızı 

korumamızın, başka insanlarla aramıza bir 

kol boyu mesafe bırakmamızın güvenliğimiz 

için gerekli olduğunu ve bizi tehlikelerden 

koruyacağını söyleyiniz. Bu tür açıklamalar 

yaparak öğrencinize neden bu davranışı 

çalıştığınızı ifade ediniz. Aynı zamanda 

çalışmaya katılım davranışı için öğrencinizi 

etkili pekiştireçlerle pekiştiriniz.

• Gözden geçirme ve derse geçiş

Güdüleme aşamasındaki açıklamaları 

tamamladıktan sonra önceki bilgileriyle ilgili 

öğrencinizin düzeyine göre kısa bir konuşma 
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yapınız. İfade edici dil becerilerine sahip 

öğrencilerinize “Özel (mahrem) bölgelerimiz 

nerelerdir? Daha önce bu konuyla ilgili 

çalışmalar yapmıştık. Hatırlıyor musun?” 

gibi sorular sorarak onların konuyla ilgili 

konuşmalarını sağlayınız. İfade edici dil 

becerilerinde güçlük yaşayan öğrencilerinize 

konuyla ilgili basılı kaynaklardaki görselleri 

kullanarak açıklamalar yapınız. Ardından 

“Evet artık çalışmaya başlayabiliriz.” diyerek 

derse geçiş yapınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Kişisel Alanları Tanıyorum

Bu etkinliği grup etkinliği olarak planlayınız. 

Sınıf tahtasına kendisinin ve başkasının kişisel 

alanını korumaya yönelik uygun davranışlar 

sergileyen çocuk resmi ile kendisinin ve 

başkasının kişisel alanını korumaya yönelik 

uygun olmayan davranışlar sergileyen çocuk 

resmini asınız. Ardından bir öğrencinizin 

adını söyleyerek “……… dikkatlice buraya 

bak, kendisinin ve başkasının kişisel alanına 

uygun şekilde davranan çocuğun olduğu 

resmi göster.” deyiniz. Hemen ardından 

resmi gösteriniz. Öğrencinizin de resmi 

göstermesi için 3-5 saniye bekleyiniz. Tüm 

resim setleri için aynı süreci uygulayınız. 

Öğrencinizin doğru tepkilerini pekiştiriniz. 

Öğrenciniz tepkide bulunmadığında ya da 

yanlış tepkide bulunduğunda doğru tepkiye 

model olunuz. Bu çalışmanın ardından iki 

öğrenci seçiniz, her iki öğrencinin yüzlerinin 

size dönük olmasını ve kendi aralarında 

bir kol mesafesi kadar boşluk olmasını 

sağlayınız.  Bunu gerçekleştiremeyecek 

durumda olan öğrencilerinize model olunuz. 

Sonra her bir öğrencinizden kullandığı eli 

ileriye doğru uzatmasını ve kendi etrafında 

çember çizecek şekilde dönmesini isteyiniz. 

Ardından öğrencilerinizden yüzleri tekrar 

size dönecek şekilde durmalarını isteyiniz. 

Sonrasında öğrencilerinizden kendi 

etraflarında oluşturmuş oldukları alanı 

bir renkli tebeşir ile çizmelerini isteyiniz. 

Çizmekte zorlanan öğrencinize model olunuz, 

yine de çizemezse fiziksel olarak öğrencinizin 

çizmesine yardımcı olunuz. Öğrenciye bu 

çizmiş olduğu alanın kendi kişisel alanı 

olduğunu söyleyiniz. Tanıdığı insanlarla 

selamlaşırken (tokalaşırken) bu çizmiş 

olduğu mesafede durarak selamlaşması 

gerektiğini ona söyleyiniz. Burada kimlerin 

yer alabileceğini öğrencilerinize sorunuz. 

Doğru tepkileri pekiştiriniz. Bu kişisel alanda 
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kimlerin yer almasının öğrencilerinizi rahatsız 

etmeyeceğini sorunuz. Doğru tepkileri 

pekiştiriniz. Daha sonra her iki öğrencinizi 

yüzleri size dönük, aralarında 10 cm mesafe 

kalacak şekilde yan yana getiriniz. Bu 

mesafe içinde birbirlerinin yüzlerine bakacak 

şekilde dönmelerini isteyiniz. Sonrasında bu 

mesafenin hem kendisinin hem de başkasının 

kişisel alanlarının dışında bir mesafe olduğunu 

söyleyiniz. Burada kötü dokunuşların 

olabileceğini, kendisinin güvende olabilmesi 

için bir kol boyu mesafede durması gerektiğini 

söyleyiniz. Ayrıca insanlarla konuşurken de 

bu kişisel alan mesafesinin dışına gitmemesi 

gerektiğini söyleyiniz.

Genelleme-İzleme:

Öğrenciniz hedef davranış ölçütünü karşılar 

düzeyde edindikten sonra doğal ortamlarda 

ve farklı kişilerin varlığında genelleme 

verisi toplayınız, bu amaçla öğrencilerinizin 

ailesinden destek isteyebilirsiniz.

Öğrencinin edindiği becerileri unutup 

unutmadığının ve günlük yaşamda sürdürüp 

sürdüremediğinin belirlenmesi amacıyla 

izlenmesi gerekmektedir. İzleme çalışmasını 

edinim gerçekleştikten sonra öğrencinin 

özellikleri ve koşullarınız doğrultusunda 

uygun belli aralıklarla, örneğin haftalık ya da 

aylık yapınız. 

Ölçme ve Değerlendirme: 

Öğrencinizin önüne masanın üzerine 

kendisinin ve başkasının kişisel alanını 

korumaya yönelik uygun davranışlar 

sergileyen çocuk resmi ile kendisinin ve 

başkasının kişisel uygun olmayan davranışlar 

sergileyen çocuk resmi koyunuz. Öğrencinize 

“Önünde duran resimli kartlara dikkatle bak, 

kendisinin ve başkasının kişisel alanına 

uygun şekilde davranan çocuğun olduğu 

resmi göster.” deyiniz. Daha sonra “Başkaları 

sana ne kadar yaklaşabilir? Sen onlara ne 

kadar yaklaşabilirsin? Göster/Söyle” deyiniz. 

Öğrencinizin tepkilerini “Kişişel Alanların 

Korunması Kayıt Formuna” kaydediniz. 

Değerlendirme sürecini bireysel olarak 

gerçekleştiriniz. Öğrenciniz doğru tepkide 

bulunduğunda kayıt formunda ilgili maddelerin 

karşısına (+), tepkide bulunmadığında ve 

yanlış tepkide bulunduğunda (–) işareti 

koyunuz.
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar: 

Öğrencinizin özelliklerini göz önünde bulun-

durarak dikkat çekme ve güdülenme süre-

cinde yaptığınız açıklamaları, öğrencinizin 

tepkide bulunması için sunduğunuz yönerge-

yi, öğretim denemeleri sayısını, ölçütünüzü 

farklılaştırabilirsiniz. Öğrenciniz model olma 

ile doğru tepkide bulunamadığında öğrenci-

nize fiziksel yardımda bulunarak onun hedef 

davranışı gerçekleştirmesini sağlayınız. Daha 

sonra fiziksel yardımı silikleştiriniz. Değerlen-

dirme (yoklama) ve izleme oturumlarını ne 

zaman gerçekleştireceğinize öğrencinizin 

özellikleri ve koşullarınızı dikkate alarak ka-

rar veriniz. Pekiştireçleri öğrencinizin özellik-

lerine uygun şekilde seçmeye ve kullanmaya 

özen gösteriniz.

Doğru Tepkiler
Öğretim öncesi Öğretim sırası Öğretim 

Sonrası
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

1. Resim seti
2. Resim seti
3. Resim seti
4. Kişisel alanını gösterir/söyler.
5. Sosyal alanını gösterir/söyler.
Doğru Basamak Sayısı

“Kişişel Alanların Korunması” Kayıt Formu
Öğrencinin Adı-Soyadı:        Öğretmenin Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Kendisinin ve başkasının kişisel alanına uygun şekilde davranan 
çocuğun olduğu resmi göster./Başkaları sana ne kadar yaklaşabilir?  Sen onlara ne kadar 
yaklaşabilirsin?

*Öğrencinizin performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru tepkiler için forma (+), tepkide 
bulunmama durumu ve yanlış tepkiler için (-) işareti koyunuz.
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CİNSEL
GELİŞİME

 UYGUN VE GÜVENLİ
 DAVRANIŞLARIN
 KAZANDIRILMASI VE
 DESTEKLENMESİ 

8
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8. CİNSEL GELİŞİME UYGUN VE GÜVENLİ 
DAVRANIŞLARIN KAZANDIRILMASI VE 
DESTEKLENMESİ 

Hedef 8.1 Güvenli olan ve olmayan cinsel 
davranışları açıklar.

Hedef 8.5 Koruyucu sağlık tedbirlerini sıralar.

Hedef Grup: Öğretmen

Etkinlik Türü: Bilgi Kaynaklı

Araç-gereçler: A4 kağıt, kalem.

Etkinlik 1:

Eğitimci “Uygun olan davranış denildiğinde 
aklınıza ilk gelen nedir?” sorusu ile etkinliğe 
giriş yapar. Ardından katılımcılardan gelen 
cevapları alarak “Peki ergenlik dendiğinde 
aklınıza ilk gelen nedir? Lütfen tek kelimeyle 
ifade ediniz.” diyerek katılımcılardan gelen 
cevapları dinler ve yorum yapmadan 
katılımcılara teşekkür eder. “Şimdi ergenlik 
ve ergenlik döneminde meydana gelen 
değişiklikler ile ilgili bir çalışma yapacağız.” 
diyerek grubu 4’e böler. Grubu 4’e bölmek için 
herkese sırası ile A, B, C, D harflerini vererek 
A’lardan bir grup, B’lerden bir grup, C’lerden 
bir grup ve D’lerden bir grup oluşturur. A 
grubuna “ergenlik dönemindeki fiziksel-
hormonal değişimlerin ne olduğu” konusunu 
verir. B grubuna “ergenlik dönemindeki 
fiziksel-hormonal değişimlere bağlı riskli 
cinsel davranışların neler olabileceği” 
konusunu verir. C grubuna “ergenlik 
dönemindeki sosyal-duygusal değişimlerin 
ne olduğu” konusunu verir. D grubuna 
“ergenlik dönemindeki sosyal-duygusal 
değişimlere bağlı riskli cinsel davranışların 
neler olabileceği” konusunu verir. Gruplara 
her grupta farklı renk olmak üzere büyük boy 

kartonlar verilir. Bütün gruplara 10 dakika süre 
verilir. Süre bitiminde her grubun hazırlamış 
olduğu listeyi sunacağı söylenir. Sunum için 
gruplara 3’er dakika süre verilir. Grupların 
sunumlarının ardından “Peki güvenli olan 
cinsel davranışlar nelerdir?” sorusu sorulur 
ve katılımcıların cevapları dinlenir. Eğitimci 
aşağıdaki açıklamayı yapar: 

“Ergenlik dönemindeki zihinsel engelli bireyler 
bilişsel ve motor beceriler olarak normal 
gelişim gösteren akranlarından daha yavaş 
gelişim gösterse de cinsel gelişim alanında 
akranlarıyla hemen hemen aynı gelişim 
özelliklerini göstermektedirler. Zihinsel 
engelli bireyler söz konusu olduğunda 
zaten ergenlik döneminde yaşanması 
muhtemel riskli davranışların kontrolü daha 
da güçleşmekte ve bu durum bireyi cinsel 
istismara açık hale getirebilmektedir. Hem 
zihinsel engelli bireylere hem de normal 
gelişim gösteren bireylere örtülülük, gizlilik 
ve dokunulmazlık kapsamında uygun 
olmayan cinsel davranışlardan kaçınma 
becerileri öğretilmelidir. Uygun olmayan 
cinsel davranışlar öpüşme, izinsiz fiziksel 
temas, izinli olsa bile özel bölgelere dokunma 
ya da kendisine dokunulmasına izin verme, 
mahremiyet alanı dışındaki yerlerde 
gerçekleşen soyunma, özel bölgelerine 
dokunma, kişisel alan ihlali vb. şekillerde 
görülebilir. Uygun olmayan cinsel davranışlarla 
karşılaşıldığında sakinliğinizi koruyarak, 
sesinizi yükseltmeden ve davranışla ilgili 
herhangi bir yorum yapmadan (ayıp, günah 
gibi) öğrencinizin dikkatini başka bir yöne 
(ilgi duyduğu konu, eşya ya da etkinlik vb.) 
çekerek davranışı durdurabilirsiniz. 

Uygun olmayan cinsel davranışlar neticesinde 
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birtakım sağlık sorunları da 
yaşanabilir. Öğrencinizin hijyen 
kurallarına uymadan öz bakımını 
yapması, başkalarını öpmesi ya 
da dokunması birtakım bulaşıcı 
sağlık sorunlarını da beraberinde 
getirebilir. Bununla ilgili öğrenciniz 
ve ailesini rutin kontroller için aile 
hekimine veya uzman hekime 
yönlendirebilirsiniz.”

Hedef 8.2 Bireye cinsel gelişime 
uygun ve güvenli davranışları ka-
zandırmaya yönelik çalışmalar 
yapar.

Bu hedefe yönelik farklı hedef 
davranışların çalışılması 
mümkündür. Ancak bu 
bölümde tuvaletle sergilenmesi 
gereken uygun davranışların 
kazandırılmasına yönelik örnek 
bir etkinliğe yer verilmiştir. 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: 
Doğrudan öğretim

Öğretim Araç-Gereçleri/Öğre-
tim Teknolojileri ve Materyal-
leri: Uygun ve güvenli davranış-
lar ile uygun ve güvenli olmayan 
davranışları gösteren resimler, 
örnek olay senaryoları, örnek ola-
yın görselleri.

Uygun ve güvenli olan davranışlara ilişkin 
resimli kartlar 
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Uygun ve güvenli olmayan davranışlara 
ilişkin resimli kartlar

128

Öğretime Hazırlık:

• Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye 
hazır mı? / Ön koşul becerilere sa-
hip mi?

Öğrenciniz “Yönergelere ve sorulara 

anlamlı tepkide bulunabiliyor 

mu?”, “Sizi taklit edebiliyor mu?”, 

“Gösterdiklerinize ve söylediklerinize 

en az 5 dk. süreyle dikkatini 

veriyor mu?”, “Okuduğu/okunan 

metin ile ilgili sorulan soruları 2-3 

kelimelik yanıtlar verebiliyor mu?” 

Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise 

çalışmaya başlayabilirsiniz, “Hayır” 

ise öğrencinize öncelikle bu temel 

becerileri kazandırınız. Bu süreçte 

aile ile iş birliği içinde çalışmaya 

özen gösteriniz.

• Öğrencinizin var olan perfor-
mansının belirlenmesi / Öğretim 
öncesi değerlendirme

Öğrencinizle yan yana, karşılıklı ya 

da L şeklinde oturunuz. Öğrencinizin 

önüne cinsel gelişime uygun olan 

ve olmayan davranışları içeren 

resimli kartları koyarak “Önünde 

duran resimli kartlara dikkatlice bak, 

başkalarının kullandığı bir tuvalette 

sergilememiz gereken uygun olan 

davranışları içeren kartı göster.” 
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deyiniz. Ardından “Farklı ortamlardaki 

tuvaletlerde sergilememiz gereken uygun 

olan davranışlar nelerdir?” diye sorunuz. 

Öğrenciniz doğru tepkide bulunduğunda 

kayıt formuna (+), tepkide bulunmadığında 

ya da yanlış tepkide bulunduğunda (–) 

koyarak değerlendirmeyi tamamlayınız. 

• Ortam düzenleme

Öğretim yapacağınız ortamı öğrencinizin 

özelliklerine göre düzenleyiniz. Öğrencinizle 

bireysel olarak ilgili hedef davranışı çalışınız. 

Öğretimi gerçekleştirmek amacıyla okulda 

mahremiyet alanı olarak belirlenen herhangi 

bir odayı, sınıfı vs. kullanabilirsiniz. 

Öğrencinizin gereksinimine ve özelliklerine, 

kullanacağınız ipucu türüne göre 

öğrencinizle karşılıklı, yan yana ya da çapraz 

şekilde durunuz. Öğretimde kullanacağınız 

araç-gereçlerinizi ve pekiştireçlerinizi 

öğrencinizin dikkatini dağıtmayacak şekilde 

yanınızda bulundurunuz.

• Dikkat çekme

Öğrencinizin dikkatini çalışmaya çekmek 

amacıyla “Şimdi seninle çalışmaya 

başlıyoruz. Hazır görünüyorsun hadi 

başlayalım.” gibi dikkat sağlayıcı cümleler 

kullanınız.

• Güdülenme

Öğrencinize “uygun ve güvenli olan 

cinsel davranışları yaptığı zaman kendini 

tanıdığı veya tanımadığı insanlara karşı 

koruyabileceğini” söyleyiniz. Öğrencinize 

sosyal alanlarda tuvaleti geldiği zaman 

kıyafetinin ne kadarının açılması gerektiğini 

bilmesinin onun güvenliği için önemli 

olduğunu açıklayınız.

• Gözden geçirme ve derse geçiş

Güdüleme aşamasındaki açıklamaları 

tamamladıktan sonra önceki bilgileriyle ilgili 

öğrencinizin düzeyine göre kısa bir konuşma 

yapınız. “Daha önce bu konuyla ilgili 

çalışmalar yapmıştık. Hatırlıyor musun?” 

gibi sorular sorarak onların konuyla ilgili 

konuşmalarını sağlayınız. İfade edici dil 

becerilerine sahip olmayan öğrencinize 

konuyla ilgili basılı kaynaklardaki görselleri 

kullanarak açıklamalar yapınız. Ardından 

“Evet artık çalışmaya başlayabiliriz.” diyerek 

derse geçiş yapınız.

Uygulama:

Etkinlik 1: Güvenli Olan ve Olmayan Cin-
sel Davranışları Öğreniyorum

Öğrencinize “Bugün seninle uygun ve 

güvenli davranışların neler olduğunu 

öğreneceğiz. Beni dikkatlice dinle. Sosyal 

ortamlarda (park, okul, piknik alanı, AVM, 

misafirlik, spor salonu, yüzme havuzu, 

genel tuvaletler gibi) tuvaletin geldiği 
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zaman tuvalete gitmelisin. Tuvaletin kapısı 

kapalı ise kapıya vurmalı içeride biri 

yoksa içeri girmelisin. İçeride biri varsa o 

çıkana kadar beklemelisin. İçeri girdiğinde 

alt kıyafetlerini (pantolonunu-eteğini, iç 

çamaşırını aşağı indirmeli ve tuvaletini 

yapmalısın. Tuvaletini yaptıktan sonra 

özel bölgeni temizlemelisin. Kıyafetlerini 

tekrar giymelisin. Sifonu çekmelisin. Sonra 

tuvaletten dışarı çıkmalısın.” şeklinde kısa 

açıklama yapınız. Ardından “Şimdi sana 

kısa bir öykü okuyacağım, beni dikkatlice 

dinle.” deyiniz. Öyküyü iki kez sesli olarak 

öğrenciye okuyunuz. Daha sonra öykü 

anlama sorularını kendiniz cevaplayınız. 

“Ali neredeyken tuvaleti geldi? Söyle.” diye 

1. soruyu okuyunuz. Sonra hemen “Ali 

okul kantinindeyken tuvaleti geldi.” diyerek 

sorunun cevabını veriniz. Diğer sorular için 

de aynı süreci tekrarlayınız. Öğrencinizin 

okuma becerisi varsa “Şimdi sıra sende.” 

diyerek öğrencinize de öyküyü okutunuz 

ve daha sonra ondan anlama sorularını 

cevaplamasını isteyiniz. Öğrencinizin 

doğru cevaplarını pekiştiriniz, yanlış cevap 

verdiğinde ya da tepkisiz kaldığında öğretimi 

tekrarlayınız. Bu oturumlardan sonra 2. 

oturum olan rehberli uygulama kısmına 

geçiniz. Bu oturumda ipucunu geri çekerek 

sadece öyküyü öğrencinize okuyunuz ya da 

okutunuz ve anlama sorularını kendisinin 

cevaplamasını isteyiniz. Öğrencinizin 

doğru cevaplarını pekiştiriniz, yanlış cevap 

verdiğinde, tepkisiz kaldığında veya eksik 

cevaplarda ise model olma oturumuna geri 

dönerek öğretimi tekrarlayınız. 

Rehberli uygulamalardan sonra bağımsız 

uygulamalar basamağına geçiniz. Bu 

oturumda ipucunu tamamen geri çekerek 

öğrencinizin bağımsız olarak hedef davranışı 

gerçekleştirmesini isteyiniz. Öğrencinizin 

öğretim sürecindeki doğru cevaplarını 

pekiştiriniz, yanlış cevap verdiğinde ya da 

tepkisiz kaldığında ya da eksik cevaplarda 

ise rehberli uygulamalar oturumuna geri 

dönerek öğretimi tekrarlayınız.
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1

3

2

Kısa Öykü Örneği

Ali, 3. sınıfa gidiyordu. Teneffüs 
zili çalınca arkadaşları ile birlik-
te okul kantinine gitti.

Ali kantinden çıktı. Hızlıca okul 
tuvaletine gitti.

Tost sırası beklerken tuvaleti 
geldi.
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5

4

6

Tuvaletin kapısını çaldı. İçeriden 
ses gelmedi.

Tuvaletin içine girdi.

Kapıyı kapattığından emin oldu. 



133133

7

9

8

Pantolonunu sıyırdı.

İç çamaşırını indirdi.

Tuvaletini yaptı.
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10

12

11

Özel bölgesini sildi.

Pantolonunu giydi.

Sifonu çekti.

134
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Öyküyü Anlama Soruları
1. Ali neredeyken tuvaleti geldi? Söyle.
2. Ali tuvaleti gelince nereye gitti? Söyle.
3. Ali tuvalete girmeden ne yaptı? Söyle.
4. Ali tuvalete girince ilk ne yaptı? Söyle.
5. Ali tuvaletini yaptıktan sonra neler yaptı? Söyle.
6. Ali tuvaletini yaparken hangi davranışta bulunsaydı, bu uygun olmayan 
bir davranış olurdu? Söyle
7. Sen Ali’nin yerinde olsan tuvaletin geldiğinde nasıl davranırdın? Söyle

135

13

14

Ellerini yıkadı.

Tuvaletten çıktı.
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Diğer davranış örüntüleri için farklı öykü 

örnekleri ve bu öykülere yönelik okuduğunu 

anlama soruları hazırlayarak öğretime devam 

ediniz.

Genelleme-İzleme:

Öğrencinizden doğal ortamlarda genelleme 

verisi toplayınız, bu amaçla öğrencilerinizin 

ailesinden destek isteyebilirsiniz. Öğrencini-

zin edindiği becerileri unutup unutmadığının 

ve günlük yaşamda sürdürüp sürdüreme-

diğinin belirlenmesi amacıyla izlenmesi ge-

rekmektedir. İzleme çalışmasını edinim ger-

çekleştikten sonra öğrencinin özellikleri ve 

koşullarınız doğrultusunda uygun belli aralık-

larla, örneğin haftalık ya da aylık yapınız. Ge-

nelleme yapmak için aşağıdaki resimli kartları 

kullanabilirsiniz.

Cinsel Gelişime Uygun ve Güvenli
Davranışlar

Evin tuvaletine girince kapıyı kapatmak. Evin tuvaletine girince kapıyı açık bırakmak.

Cinsel Gelişime Uygun ve Güvenli
Olmayan Davranışlar
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Cinsel Gelişime Uygun ve Güvenli
Davranışlar

Okulda alt kıyafetini (pantalonunu / eteğini / iç 
çamaşırını) giydikten sonra tuvaletten dışarı 
çıkmak.

Parkta tuvaletimiz geldiğinde tuvalete gitmek.

Okulda alt kıyafetini (pantalonunu / eteğini / 
iç çamaşırını) giymeden tuvaletten dışarı çık-
mak.

Parkta tuvaletimiz geldiğinde tuvalet ihtiyacı-
mızı tuvalet dışında gidermek.

Cinsel Gelişime Uygun ve Güvenli
Olmayan Davranışlar
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Cinsel Gelişime Uygun ve Güvenli
Davranışlar

Piknikte tuvaletini tuvalete yaptıktan sonra sifo-
nu çekmek ve tuvaleti temiz bırakmak.

Misafirlikte tuvaleti geldiğinde alt kıyafetini 
(pantalonunu / eteğini / iç çamaşırını) tuvalette 
aşağıya indirmek.

Piknikte tuvaletini tuvalete yaptıktan sonra tuva-
leti pis bırakmak.

Misafirlikte tuvaleti geldiğinde alt kıyafetini 
(pantalonunu / eteğini / iç çamaşırını) tuvaletin 
dışında aşağıya indirmek.

Cinsel Gelişime Uygun ve Güvenli
Olmayan Davranışlar

Ölçme ve Değerlendirme: 

Öğrencinizin başlama düzeyi, öğretim sırası 
ve öğretim sonrası değerlendirme oturumla-
rındaki performansını değerlendirmek üzere 
öğrencinize “Önünde duran resimli kartla-
ra dikkatlice bak, başkalarının kullandığı bir 
tuvalette sergilememiz gereken uygun olan 
davranışları içeren kartı göster.” deyiniz.  Ar-
dından “Farklı ortamlardaki tuvaletlerde ser-

gilememiz gereken uygun olan davranışlar 
nelerdir?” yönergesini sunarak öğrencinizin 
performansını “Cinsel Gelişime Uygun ve 
Güvenli Davranışların Kazandırılması Kayıt 
Formuna” kaydediniz. Değerlendirme süreci-
ni bireysel olarak gerçekleştiriniz. Öğrenciniz 
doğru tepkide bulunduğunda kayıt formunda 
ilgili maddelerin karşısına (+), tepkide bulun-
madığında ve yanlış tepkide bulunduğunda 
(–) işareti koyunuz.
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“Cinsel Gelişime Uygun ve Güvenli Davranışların Kazandırılması” Kayıt Formu
Öğrencinin Adı-Soyadı:    Öğretmenin Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Başkalarının kullandığı bir tuvalette sergilememiz gereken uygun 
olan davranışları içeren kartı göster./Farklı ortamlardaki tuvaletlerde sergilememiz gereken 
uygun olan davranışlar nelerdir?

*Öğrencinizin performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru tepkiler için forma (+), tepkide 
bulunmama durumu ve yanlış tepkiler için (-) işareti koyunuz

Hedef Tepkiler
Öğretim öncesi Öğretim sırası Öğretim sonrası
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

Evin tuvaletinde uygun olan ve uygun 
olmayan davranışlara ait çocuk resimleri

Okuldaki tuvalette uygun olan ve uygun 
olmayan davranışlara ait çocuk resimleri

Parkın tuvaletinde uygun olan ve uygun 
olmayan davranışlara ait çocuk resimleri

Piknikteki tuvalette uygun olan ve uygun 
olmayan davranışlara ait çocuk resimleri

Misafirlikteki tuvalette uygun olan ve uygun 
olmayan davranışlara ait çocuk resimleri

Farklı ortamlardaki tuvaletlerde sergilenme-
si gereken uygun olan davranışları söyler.

Farklı ortamlardaki tuvaletlerde sergilenme-
si gereken uygun olan davranışları sergiler.
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar: 

Öğrencinizin sosyal alanlarda mahremiyeti 
ve örtülülüğünü koruması için ona teneffüs-
te tuvalete gitmesini hatırlatınız. Yıl içerisin-
de yapacağınız gezi, gözlem ve etkinlikler ile 
sosyal alanlarda yapılacak olan çalışmalar 
için seçilen ortamlarda tuvalet olmasına dik-
kat ediniz.

Hedef 8.3 Bireye uygun olmayan cinsel dav-
ranışlarla başa çıkma becerisi kazandırmaya 
yönelik çalışmalar yapar.

Hedef 8.4 Sosyal paylaşım alanlarında uygun 
olmayan cinsel davranışlara karşı yapılacak-
ları açıklar.

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Eşzamanlı 
İpucuyla Öğretim

Öğretim Araç-Gereçleri / Öğretim Tekno-

lojileri ve Materyalleri: Kitabınızdaki resimli 
kartlar 

Öğretime Hazırlık:

• Öğrenciniz beceriyi öğrenmeye hazır mı? 

/ Ön koşul becerilere sahip mi?

Öğrenciniz “Yönergelere ve sorulara anlamlı 
tepkide bulunabiliyor mu?”, “Sizi taklit edebili-
yor mu?”, “Gösterdiklerinize ve söylediklerini-

ze en az 5 dk. süreyle dikkatini veriyor mu?”, 
“Bu sorulara yanıtınız “Evet” ise çalışmaya 
başlayabilirsiniz, “Hayır” ise öğrencinize ön-
celikle bu temel becerileri kazandırınız. Bu 
süreçte aile ile iş birliği içinde çalışmaya özen 
gösteriniz.

• Öğrencinizin var olan performansının 

belirlenmesi / Öğretim öncesi değerlen-

dirme

Öğrencinizle yan yana oturunuz. Öğrencinizin 
önüne uygun olan ve olmayan cinsel davra-
nışları temsil eden (Örneğin tuvalette kabi-
nin kapısı kapalı iken özel bölgesini kaşıyan/
iç çamaşırını düzelten çocuk resmi ile farklı 
sosyal ortamlarda özel bölgesini kaşıyan/
iç çamaşırını düzelten çocuk resmi) resimli 
kartları koyarak “Önünde duran resimli kart-
lara dikkatlice bak, uygun olan/olmayan cin-
sel davranışları içeren kartı göster.” deyiniz. 
Ardından öğrencinize “Parkta/okul bahçesin-
de özel bölgen kaşındığı/iç çamaşırını dü-
zeltmen gerektiği zaman ne yaparsın?” diye 
sorunuz. Öğrenciniz doğru tepkide bulundu-
ğunda kayıt formuna (+), tepkide bulunmadı-
ğında ya da yanlış tepkide bulunduğunda ise 
(–) koyarak değerlendirmeyi tamamlayınız. 
Bu amaçla kullanabileceğiniz örnekler aşağı-
da yer almaktadır:
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Uygun ve güvenli olan davranışlara ilişkin 
resimli kartlar 

Özel bölgesini tuvalette 
kabinin kapısı kapalıyken 

kaşımak.

Özel bölgesini tuvalette 
kabinin kapısı kapalıyken 

kaşımak, iç çamaşırını 
düzeltmek.

İç  çamaşırını tuvalette 
kabinin kapısı kapalıyken 

düzeltmek.
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Uygun ve güvenli olmayan davranışlara 
ilişkin resimli kartlar

Özel bölgesini mahremiyet 
alanı dışında kaşımak.

Özel bölgesini mahremiyet 
alanı dışında kaşımak, iç 

çamaşırını düzeltmek.

İç  çamaşırını mahremiyet 
alanı dışında düzeltmek.
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• Ortam Düzenleme

Öğretim yapacağınız ortamı öğrencinizin 

özelliklerine göre düzenleyiniz. Öğrencinizle 

bireysel olarak ilgili hedef davranışı çalışınız. 

Öğretimi gerçekleştirmek amacıyla okulda 

mahremiyet alanı olarak belirlenen herhangi 

bir odayı kullanabilirsiniz. Öğrencinizin gerek-

sinimine ve özelliklerine, kullanacağınız ipucu 

türüne göre öğrencinizle karşılıklı, yan yana ya 

da çapraz şekilde durunuz. Öğretimde kulla-

nacağınız araç-gereçlerinizi ve pekiştireçlerini-

zi öğrencinizin dikkatini dağıtmayacak şekilde 

yanınızda bulundurunuz.

• Dikkat Çekme

Öğrencinizin dikkatini çalışmaya çekmek ama-

cıyla “Şimdi seninle çalışmaya başlıyoruz. Ha-

zır görünüyorsun hadi başlayalım.” gibi dikkat 

sağlayıcı cümleler kullanınız.

• Güdülenme

Öğrencinize parkta, otobüste, sınıfta, serviste, 

yolda, AVM’de, misafirlikte, okul koridorunday-

ken özel bölgeleri kaşındığı ya da iç çamaşı-

rı rahatsız ettiği zaman tuvalete veya varsa 

banyoya gidip kapıyı kapatarak özel bölgesini 

kaşıyabileceğini ya da iç çamaşırını düzeltebi-

leceğini söyleyiniz.  

• Gözden geçirme ve derse geçiş

Güdülenme aşamasındaki açıklamaları ta-

mamladıktan sonra önceki bildikleri ile ilgili 

öğrencinizin düzeyine göre kısa bir konuşma 

yapınız. Öğrencinize uygun olmayan cinsel 

davranışlarla başa çıkmanın önemini açıkla-

dıktan sonra öğretime geçiniz. 

Uygulama:

Etkinliğin 1:Uygun Olmayan Cinsel Davra-
nışlarla Başa Çıkıyorum

Öğrenciniz ile masada yan yana, karşılıklı ya 

da L şeklinde oturunuz. Öğrencinize “Sosyal 

ortamlarda bulunurken (parkta, AVM’ de, okul 

koridorunda, sınıfta, misafirlikte, bahçede vb.) 

özel bölgen (popon, genital organın,kadınlarda 

göğüs) kaşındığı/ iç çamaşırın rahatsız ettiği 

zaman tuvalete girip kapıyı kapatarak, misafir-

likte banyoya girerek özel bölgeni kaşımalısın/ 

iç çamaşırını düzeltmelisin. Daha sonra ellerini 

yıkamalısın” dedikten sonra öğrencinizin önü-

ne sosyal ortamda özel gölgesini kaşıyan ço-

cuk resmi ile banyoda özel bölgesini kaşıyan 

çocuk resmi koyulur. “Önündeki resmi dikkat-

lice incele.” denir. Ardından “Önündeki resimli 

kartlara bak, uygun olan/olmayan cinsel dav-

ranışları içeren kartı göster.” yönergesini sunu-

nuz. Hemen ardından doğru resimli kartı işaret 

ediniz. Öğrencinizin tepkide bulunması için 3-5 

saniye bekleyiniz. Öğrencinizin tepkisine uy-
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gun tepkide bulununuz. Bu etkinliğin ardından 

öğrencinize uygun olan cinsel davranışı içeren 

görseli göstererek resim üzerinde açıklamala-

rınızı tekrarlayınız. Ardından rol oynama çalış-

maları yaparak öğrencinizin edindiği beceriyi 

uygulamasını sağlayınız.

Genelleme-İzleme:

Öğrencinizin farklı ortamlarda (evde, misafir-

likte, gittiği farklı eğitim kurumlarında vs.) ve 

farklı kişilerin varlığında (baba, anne, kardeş, 

öğretmen (branş) vs.) aynı çalışmayı yapma-

sını sağlayınız. Bu şekilde sosyal paylaşım 

alanlarında ortaya çıkan uygun olmayan cin-

sel davranışlara müdahale edilerek genellen-

mesinin yapılması sağlanacaktır. Öğrencinizin 

öğrendiklerini unutup unutmadığının ve günlük 

yaşamda sürdürüp sürdüremediğinin belirlen-

mesi amacıyla izlenmesi gerekmektedir. İzle-

me çalışmasını öğrencinizin özellikleri ve ko-

şullarınız doğrultusunda uygun belli aralıklarla, 

örneğin haftalık ya da aylık yapınız. İzleme 

çalışmasında öğrenci velisinin gözlemlerinden 

de yararlanabilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme:

Öğrencinizin başlama düzeyi, öğretim sırası 

ve öğretim sonrası değerlendirme oturumla-

rındaki performansını “Uygun Olmayan Dav-

ranışlarla Başa Çıkma Kayıt Formu” örneğini 

kullanarak değerlendiriniz. Değerlendirme sü-

recini bireysel olarak gerçekleştiriniz.
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Açıklamalar ve Dikkat Edilecek Hususlar: 

Öğrenciniz sosyal paylaşım alanlarında özel 
bölgelerine vurma ya da bulunduğu sıraya ya-
tarak sürtünme hareketi yapıyorsa ellerini kul-
lanabileceği sevdiği bir etkinliğe onu yönlendi-
rebilir ya da elleri cebinde yürüyüş yapmasını 

önerebilirsiniz. Öğrencinize sosyal paylaşım 
alanlarında, tanımadığı kişilere yönelik uygun 
olmayan cinsel içerikli konuşma davranışları-
nın hem karşısındaki kişiyi rahatsız edebile-
ceği hem de kendisi için tehlikeli bir davranış 
olabileceği belirtmelisiniz.

“Uygun Olmayan Davranışlarla Başa Çıkma” Kayıt Formu
Öğrencinin Adı-Soyadı:    Öğretmenin Adı-Soyadı:
Ölçüt: %100
Hedef Uyaran/Yönerge: Önünde duran resimli kartlara dikkatlice bak, uygun olan/olmayan 
cinsel davranışları içeren kartı göster./ ……………. özel bölgen kaşındığı/iç çamaşırını 
düzeltmen gerektiği zaman ne yaparsın?

*Öğrencinizin performansına göre oturumların sayısını arttırınız. Doğru cevaplar için forma (+), cevap 
vermeme durumu ve yanlış cevaplar için (-) işareti koyunuz.

Uygun Olan ve Olmayan Davranışlar
Öğretim öncesi Öğretim sırası Öğretim sonrası
1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

Parkta/okul bahçesinde özel bölgesi ka-
şındığı/iç çamaşırını düzeltmesi gerektiği 
zaman ne yapacağını ifade eder.
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CİNSEL
İSTİSMARA

 YÖNELİK UYGUN
 OLMAYAN
 İSTEKLERLE
 BAŞA ÇIKMA
 BECERİLERİ

9
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9. CİNSEL İSTİSMARA YÖNELİK UYGUN 
OLMAYAN İSTEKLERLE BAŞA ÇIKMA 
BECERİLERİ

Hedef 9.1 Kişiler arası iletişimde uygun olan 
ve olmayan davranış kalıplarını açıklar.

Hedef 9.2 Uygun olmayan isteklerle başa çık-
ma yöntemlerini açıklar.

Hedef 9.3 Basılı ve elektronik araçlar ile inter-
netin nasıl güvenli kullanılacağını açıklar. 

Hedef Grup: Öğretmen

Etkinlik Türü: Bilgi kaynaklı

Etkinlik 1:

Eğitimci “Sizlerle iletişim ile ilgili bir oyun oy-
nayarak etkinliğimize başlayacağız” diyerek 
katılımcıların ikişerli grup olmalarını ister. İki-
şerli gruptaki kişilerin sırt sırta olacak şekilde 
oturmalarını sağlar. Daha sonra her gruptan 
bir kişiye önceki sayfalarda bulunan çizimler-
den birisini verir. Gruptaki diğer kişiye de boş 
bir kağıt ve kalem verir. 

Eğitimci “Elinde çizim olan kişiler, eşine bu 
çizimlerde ne olduğunu tarif ederek aynısını 
çizdirmeye çalışacaklardır. Çizim yapacak 
olan kişiler çizdiren kişiye hiçbir şekilde soru 
soramayacak ve söyleyemeyeceklerdir. Çizim 
için her grubun 4 dakikası vardır. Ben söyle-
meden lütfen çizimlerinizi göstermeyiniz.” di-
yerek etkinliği başlatır. 4 dakika sonunda eği-
timci, sürenin bittiğini söyleyerek: “Şimdi aynı 

etkinliği tekrar yapacağız fakat bu sefer çizim 
yapan kişi de konuşabilecek ve soru sorup 
cevap verebilecek. Yine 4 dakikalık süreniz 
olacak. Süreniz başladı.” der ve etkinliği de-
vam ettirir.4 dakikalık süre bittiğinde eğitimci, 
eşlerin çizimleri birbirilerine göstermelerini is-
ter. İlk çizim ve ikinci çizim arasındaki farklar-
dan yola çıkarak aşağıdaki soruları sorar.

1. İlk çizimde çizen kişi konuşamaz iken neler 
hissettiniz?

2. İkinci çizimde çizen kişi konuşabilirken ne-
ler hissettiniz?

Hem çizenlerden hem de çizdiren kişilerden 
paylaşımlarını dinleyen eğitimci etkili iletişim 
becerilerinin gereklerinden bahseder. Daha 
sonra eğitimci, “Öğrencilerimiz ve çocukları-
mız ile etkili bir iletişim kurabilmek için karşı-
lıklı olarak birbirimizi dinlememiz gerekmek-
tedir. İletişim engellerinden arındırılmış bir 
öğretmen-öğrenci veya çocuk-ebeveyn ilişkisi 
öğrencilerimizin kendilerini daha iyi ifade ede-
cekleri bir ortam yaratacaktır. Kendini ifade 
edecek güvenli bir ortam bulan çocuk, başına 
gelen durumları anlatmaktan çekinmeyecek-
tir. Zihinsel engelli bir çocuğun maruz kaldığı 
cinsel istismar olaylarının ortaya çıkmasında-
ki en önemli unsur da ebeveyn ve öğretmen-
leri ile kurduğu sağlıklı iletişimdir. O yüzden 
çocuğa, uygun olmayan herhangi bir istekle 
karşılaştığında bunu hemen güven çemberin-
deki kişilere söylemesi gerektiği öğretilmelidir. 
Çocuğun konuya ilişkin açıklamaları da anla-
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yışla karşılanmalı, yargılamadan sakince din-
lenilmelidir.” şeklinde bir açıklama yapar.

Ardından eğitimci açıklamalarına devam 
eder: “Zihinsel engelli öğrencilerimizin uy-
gun olmayan isteklerle karşılaştığı bir başka 
ortam da internet ortamıdır. İnternet ortamı 
gerçek hayattan farklı olarak daha korunaksız 
ve istismara açıktır. Öğrencilerimizin internet-
te karşılaşabileceği olası uygun olmayan du-
rumları şu şekilde sıralayabiliriz.

- Bireyin başkalarının cinsel içerikli konuşma-
larına maruz kalması

- Bireye bir başkasının kendi özelbölgelerini 
göstermesi

- Röntgencilik, teşhircilik

- Bireyin gözü önünde cinsel ilişki yaşanması 
ve bireyin bunu izlemesinin sağlanması

- Bireyden özel bölgelerini göstermesinin is-
tenmesi

- Bireye cinsel içerikli ögelerin gösterilmesi, 
pornografik filmlerin izletilmesi ya da fotoğraf-
ların gösterilmesi

- Bireyin pornografik aktiviteler için kullanıl-
ması

Öğrencimizi bu gibi uygun olmayan durumlar-
dan koruyabilmek için internet kullanım kural-
larını öğretmemiz gerekir. Bu kurallar;

- Kişisel bilgilerini gizli tut.

- Şifreni sadece güven çemberinde olan kişi-
lerle paylaş.

- İnternet ortamında sadece tanıdığın kişilerle 
arkadaş ol.

- İnternet ortamında sadece tanıdığın kişilerin 
takip isteğini kabul et.

- Sadece gerçek hayatta tanıdığın kişilere, 
üzerinde kıyafetin varken çekilen fotoğraf ve 
videolarını gönder.

- Sadece gerçek hayatta tanıdığın kişilerin fo-
toğraf ve videolarını kabul et.

- İşin bitince internet hesabından çıkış yap.

olarak sıralanabilir.

Öğrencinize gerek gerçek hayatta gerekse 
internette uygun olmayan davranışlara ma-
ruz kaldığında bu durumu güven çemberin-
de olan birisi ile paylaşması gerektiğini ve bu 
konularda “SIR” diye bir şeyin olamayacağı-
nı mutlaka öğretiniz. Öğrencinizin, kuralları 
unutmaması ve interneti her kullandığında 
kuralları doğru ve eksiksiz bir biçimde uygu-
layabilmesi için bakım veren kişilere internet 
kullanım kurallarını bir kağıda yazarak çocu-
ğun istediği her an bakabileceği bir yere as-
malarını önerebilirsiniz.
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10. İHMAL/İSTİSMARIN ÖNLENMESİ 
VE İHMAL İSTİSMAR DURUMLARINA        
MÜDAHALE YÖNTEMLERİ

Hedef 10.1 İhmal ve cinsel istismar davranış-

larını tanımlar.

Hedef 10.2 Bireyde, ihmal ve cinsel istismar 

davranışlarına ilişkin farkındalık çalışmaları 

yapar.

Hedef 10.3 İhmal ve cinsel istismara uğrayan 

bireydeki belirtileri açıklar.

Hedef Grup: Öğretmen 

Etkinlik Türü: Bilgi kaynaklı 

Araç-gereçler: Gruba dağıtılacak cümlelerin 

olduğu Tablo-1. Doğru-Yanlış Tablo- 2..Açık-

lamalar Tablo-3. 2 adet farklı renkte fon karto-

nu, bant, yapıştırıcı, makas, cümle kağıtları-

nın içine konulacağı küçük bir torba/kutu/zarf 

Eğitimci etkinliğe başlamadan önce Tablo-1 

de yer alan cümleleri keserek torba/kutu/zar-

fın içine koyar. Fon kartonlarından birinin üs-

tüne “DOĞRU” birinin üstüne “YANLIŞ” başlı-

ğını yazar. 

Etkinlik 1:

Bildiğimiz Yanlışlar

Eğitimci gruba “Bugün sizlerle ihmal/istis-

marın önlenmesi ve ihmal/istismar durum-

larına müdahale ile ilgili etkinlik yapacağız” 

der. Tablo-1 de verilen cümleleri keserek her 

bir katılımcıya dağıtır. Katılımcılara aldıkları 

cümleleri düşünmeleri için birkaç dakika süre 

verilir. Bu sırada sınıfın uygun bir alanına 

Tablo-2 örneği verilen doğru/yanlış tablosu-

nu asar. Katılımcılar aldıkları cümleleri uygun 

buldukları tabloya yapıştırır. Eğitimci “Doğru” 

tablosundaki cümleleri Tablo-3’ten yararlana-

rak katılımcılarla birlikte değerlendirir. Yapılan 

değerlendirmeye göre cümle uygunsa yerin-

de kalır, değilse gereken açıklama yapılarak 

uygun tarafa yapıştırılır.
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Tablo-1

1. Çocuk evde yalnız kalabilir.

2. Çocuğu ortaokula başlayıncaya kadar 
ailesi yıkayabilir.

3. Çocuğun temel ihtiyaçları karşılanmadan 
okula gönderilmesi ihmaldir.

4. İstediği zaman ailesi çocuğu izinsiz öpebilir.

5. Çocuk korktuğu zaman anne-babasıyla 
birlikte uyuyabilir.

6. Öğretmen, çocuğun cinsel istismara 
uğradığına dair şüphe duyduğunda rehberlik 
servisine acilen bilgi verir.

7. Öğretmen ihmal/istismarı fark ettiğinde 
önce aileye bilgi vermelidir.

8. Çocuğun duygularında (sakinken öfkeli, 
dışadönükken içedönük vb.), yemek ve uyku 
düzeninde ani değişimler gözlemlendiğinde 
ihmal ya da istismar durumlarından şüphe 
edilebilir.

9. Çocuğun fotoğrafları sosyal medyada 
izinsiz paylaşılabilir. 

10. Çocuk ihmal veya cinsel istismara 
uğradığını ifade ettiğinde ihbar/şikâyet edilir.

11. Bakım veren kişilerin çocuğu terk ettiğinde 
hapis cezası alacağını bilirim.

12. Çocuğa, izin verdiği herkes dokunabilir.

13. Bakım veren kişiler çocuğu müsait bir 
tanıdıklarına bırakabilir.

14. Çocuğa güven çemberi içerisinde yer 
almayan kişiler de dokunabilir.

15. Öğretmen çocuğun vücudunun çeşitli 
yerlerinde morluklar görmesi, çocuğun 
iştahının kesildiğini, sinir krizleri geçirdiğini 
veya ani duygu değişimleri olduğunu 
gözlemlemesi durumunda aileye haber verir.

16. Güven çemberinde yer alan bireyler 
çocuğun özel bölgelerine dokunabilir.

17. Bakım verenlerin çocuğu izin alarak 
dudaklarından öpmesi yanlıştır.

18. Çocuğa cinsel içerikli yayın izlettirilmesi 
cinsel istismar davranışıdır.

19. Yetişkinlerin mahrem bölgelerini 
çocuğa göstermesi ve mahrem bölgelerine 
dokundurması cinsel istismar davranışıdır.

20. Öğretmen olarak ihmal ve cinsel istismar 
durumunu tespit ettiğimde durumu emniyet 
güçlerine bildiririm.

21. Başkası çocuğa dokunmak istediğinde 
“Bana bunu yapma” der. Buna rağmen devam 
ediyorsa kendini korumak amacıyla hafifçe 
iter.

22. İstediği zaman öğretmeni çocuğu izinsiz 
öpebilir.
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Tablo-2

Doğru Yanlış

Çocuğun temel ihtiyaçları karşılanmadan okula 
gönderilmesi ihmaldir. 

Çocuk evde yalnız kalabilir.

Öğretmen çocuğun cinsel istismara uğradığına 
dair şüphe duyduğunda rehberlik servisine acilen 
bilgi verir.

Çocuğu ortaokula başlayıncaya kadar ailesi 
yıkayabilir.

Çocuğun duygularında (sakinken öfkeli, 
dışadönükken içedönük vb.), yemek ve uyku 
düzeninde ani değişimler gözlemlendiğinde 
ihmal ya da istismar durumlarından şüphe edile-
bilir.

İstediği zaman ailesi çocuğu izinsiz öpebilir. 

Çocuk ihmal veya cinsel istismara uğradığını 
ifade ettiğinde ihbar/şikâyet ederim.

Çocuk korktuğu zaman anne-babasıyla birlikte 
uyuyabilir.

Bakım veren kişilerin çocuğu terk ettiğinde hapis 
cezası alacağını bilirim.

Öğretmen ihmal/istismarı fark ettiğinde önce 
aileye bilgi vermelidir.

Güven çemberinde yer alan bireyler çocuğun 
özel bölgelerine dokunabilir.

Çocuğun fotoğrafları sosyal medyada izinsiz 
paylaşılabilir.

Bakım verenlerin çocuğu izin alarak dudak-
larından öpmesi yanlıştır.

Çocuğa izin verdiği herkes dokunabilir. 

Çocuğa cinsel içerikli yayın izlettirilmesi cinsel 
istismar davranışıdır.

Bakım veren kişiler çocuğu müsait bir tanıdıkları-
na bırakabilir.

Yetişkinlerin mahrem bölgelerini çocuğa göster-
mesi ve mahrem bölgelerine dokundurması 
cinsel istismar davranışıdır.

Çocuğa güven çemberi içerisinde yer almayan 
kişiler de dokunabilir.

Öğretmen olarak ihmal ve cinsel istismar duru-
munu tespit ettiğimde durumu emniyet güçlerine 
bildiririm.

Öğretmen çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde 
morluklar görmesi, çocuğun iştahının kesildiğini, 
sinir krizleri geçirdiğini veya ani duygu değişim-
leri olduğunu gözlemlemesi durumunda aileye 
haber verir.

Başkası çocuğa dokunmak istediğinde “Bana 
bunu yapma” der. Buna rağmen devam ediyorsa 
kendini korumak amacıyla hafifçe iter.

İstediği zaman öğretmeni çocuğun izinsiz öpe-
bilir.

Çocuğa cinsel içerikli yayın izlettirilmesi cinsel 
istismar davranışıdır.
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Tablo-3: Açıklamalar

1. Çocuk evde yalnız kalabilir: Zihinsel en-
gelli bir çocuğun gözetimsiz yalnız bırakılma-
sı ihmal davranışına girer.

2. Çocuk ortaokula başlayıncaya kadar ai-
lesi yıkayabilir: 36-60 ay arasında çocuğun 
yıkanma becerisini kazanarak kendi başına 
yardım almadan banyo yapması beklenir. Ba-
kım verenler çocuğun yardım istemesi duru-
munda yalnızca sırt bölgesinin temizliği için 
eldiven kullanarak yardımcı olabilirler.

3. Çocuğun temel ihtiyaçları karşılanma-
dan okula gönderilmesi ihmaldir: Çocuğun 
okula gelmeden önce öz bakım, beslenme 
gibi ihtiyaçlarının karşılanmış olması gerekir.

4. İstediği zaman ailesi çocuğu izinsiz öpe-
bilir: Çocuğu öpmeden önce bakım verenle-
rin de izin alması gerekir. İzin vermediği du-
rumlarda çocuk zorlanmaz.

5. Çocuk korktuğu zaman anne-babasıyla 
birlikte uyuyabilir: Çocuk 1 yaşına geldiğin-
de anne babasının odasından ayrılarak kendi 
odasında yalnız yatmaya başlamalıdır. Çocuk 
korkup anne-babanın odasına geldiğinde ço-
cuğun endişesi hakkında onunla konuşmak, 
evin güvenli bir yer olduğuna ikna etmek, daha 
sonra onu odasına götürüp orada uyumasını 
sağlamak gerekir. Bu konuda anne babanın 
tutarlı davranışlar göstermesi önerilmektedir.

6. Öğretmeni çocuğun cinsel istismara uğ-

radığına dair şüphesi olduğunda rehberlik 
servisine acilen bilgi verir: Şüphe durumun-
da öğretmen sürecin daha iyi yönetilebilmesi 
için durumla ilgili rehberlik servisine bilgi verir. 

7. Öğretmen ihmal/istismarı fark ettiğinde 
önce aileye bilgi vermelidir: Öğretmen ya-
sal sorumlulukları gereği ihmal ve istismar du-
rumlarında öncelikle emniyet birimlerine bilgi 
vermek zorundadır. 

8. Çocuğun duygularında (sakin iken öfke-
li, dışadönük iken içedönük vb.), yemek ve 
uyku düzeninde ani değişimler gözlemle-
diğinde ihmal ya da istismar durumların-
dan şüphe edilebilir: İhmal ve istismar du-
rumlarında bireyler çeşitli travmatik tepkiler 
gösterebilir. Uyku, yemek düzeninde değişim-
ler, duygusal durumlarında değişimler olabilir. 
Ancak bu değişimler mutlaka ihmal ve istis-
marın olduğunu göstermeyebilir.

9. Çocuğun fotoğrafları sosyal medyada 
izinsiz paylaşılabilir: Kişisel verilerin korun-
ması kanununa göre hiçbir bireyin fotoğraf 
veya video gibi şahsi verileri paylaşılamaz.

10. Çocuk ihmal veya cinsel istismara uğ-
radığını ifade ettiğinde ihbar/şikâyet ede-
rim: Bakım verenler çocuğun istismara uğra-
dığının bilgisini aldığında bu durumu emniyet 
güçlerine bildirmekle yükümlüdür. İşlenmekte 
olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen 
kişi 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırı-
lır. Mağdurun 15 yaşını bitirmemiş bir çocuk, 
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bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan 
ya da hamileliği nedeniyle kendisini savuna-
mayacak durumda bulunan kimse olması ha-
linde yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza 
yarı oranında arttırılır (TCK’nın 278. maddesi-
nin 1 ve 3. Bendleri).

11. Bakım veren kişi olarak çocuğu terk 
ettiğinde hapis cezası alacağımı bilirim: 
Koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bu-
lunan bir kimseyi kendi haline terk eden kişi 
3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile ceza-
landırılır.

12. Çocuğa izin verdiği herkes dokunabilir. 
Çocuğa güven çemberinde yer alan kişiler de 
dâhil olmak üzere hiçbir birey dokunamaz, sa-
rılamaz, öpemez. Güven çemberindeki kişiler 
de çocuktan izin alarak dokunabilir. Çocuk bu 
kişilere de izin vermezse bu tür davranışlar 
için ısrar edilmez, zorlanmaz.

13. Bakım veren kişiler çocuğu müsait bir 
tanıdıklarına bırakabilir: Çocuk yalnızca gü-
ven çemberi içerisinde yer alan kişilere bıra-
kılabilir. Bu kişiler dışında hiçbir kişiye bırakı-
lamaz.

14. Çocuğa güven çemberi içerisinde yer 
almayan kişiler de dokunabilir: Çocuğa 
güven çemberinde yer alan kişiler de dahil 
olmak üzere hiçbir birey dokunamaz, sarıla-
maz, öpemez. Güven çemberindeki kişiler de 
çocuktan izin alarak dokunabilir. Çocuk bu ki-
şilere de izin vermezse bu tür davranışlar için 

ısrar edilmez, zorlanmaz.

15. Öğretmen çocuğun vücudunun çeşit-
li yerlerinde morluklar görmesi, çocuğun 
iştahının kesildiği, sinir krizleri geçirdiği 
veya ani duygu değişimleri olduğunu göz-
lemlemesi durumunda aileye haber verir: 
Çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde mor-
luklar görülmesi, iştahının kesildiği, sinir kriz-
leri geçirdiği veya ani duygu değişimleri oldu-
ğunu öğretmenin gözlemlemesi durumunda 
aileye haber verilmesi beklenilmeden hemen 
ilgili kurumlara bildirimde bulunulması yasal 
zorunluluktur.

16. Güven çemberinde yer alan bireyler 
çocuğun özel bölgelerine dokunabilir: 
Güven çemberinde yer alan kişiler de dâhil 
olmak üzere hiçbir birey çocuğun vücuduna 
dokunamaz. Ancak temizlik, alt değiştirme 
gibi durumlarda güven çemberinde yer alan 
kişiler izin alarak çocuğun bu ihtiyaçlarını kar-
şılayabilir. Sağlık personelinin muayene ama-
cıyla çocuğa dokunması gereken durumlarda 
güven çemberindeki kişilerden en az birinin 
çocuğun yanında olması gerekir.

17. Bakım verenlerin çocuğu dudağından 
izin alarak öpmesi yanlıştır: Güven çembe-
rinde olanlar da dahil olmak üzere hiç kimse 
tarafından çocuk dudağından öpülmez.

18. Çocuğa cinsel içerikli yayın izlettiril-
mesi cinsel istismar davranışıdır: Çocukla-
ra pornografik yayın izletmek bir cinsel istis-
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mar davranışıdır.

19. Yetişkinlerin mahrem bölgelerini çocu-
ğa göstermesi ve mahrem bölgelerine do-
kundurması cinsel istismar davranışıdır.

20. Öğretmen olarak ihmal ve cinsel istis-
mar durumunu tespit ettiğimde öncelikle 
durumu emniyet güçlerine bildiririm: İhmal 
ve cinsel istismar durumunun tespit edilme-
si halinde bakım verenler kendileri herhangi 
bir araştırmaya girmeden ve zaman kaybet-
meden durumu güvenlik güçlerine bildirmekle 
yükümlüdürler.

21. Başkası çocuğa dokunmak istediğinde 
“Bana bunu yapma” der. Buna rağmen de-
vam ediyorsa kendini korumak amacıyla 
hafifçe iter.

22. İstediği zaman öğretmeni çocuğu izin-
siz öpebilir. Öğrenciler bazen öğretmenlerine 
sarılmak isteyebilir, bazen öpmek isteyebilir. 
Bu durumlarda uygun bir ses tonu kullanarak 
“Bana sarılmak istediğinde benden izin alman 
gerekir.” diyebilirsiniz. Bu konuda okul perso-
nelinin tamamının aynı tutum içinde olması 
ortak dil açısından çok önemlidir.

Hedef 10.4 İhmal ve cinsel istismar durumla-
rında izlenecek yolları açıklar.

Hedef 10.5 İhmal ve cinsel istismar durum-
larında uygun müdahale yöntemlerini açıklar.

Hedef Grup: Öğretmen 

Etkinlik Türü: Bilgi kaynaklı 

Araç-Gereçler: EK 1 (Soru Formu, katılımcı 
sayısı kadar çoğaltılır), EK 2 (Cevap Formu, 
katılımcı sayısı kadar çoğaltılır), kalemler

Etkinlik 1:

Eğitimci “Zaman zaman ihmal/istismar vaka-
ları yaşanabilmektedir. Çoğu zaman bu du-
rumlarda ne yapacağınızı, nasıl bir yol izle-
yeceğinizi bilemeyebilirsiniz.  İhmal/istismar 
durumlarını bazen çocuk gelip anlatabilmek-
teyken bazen de öğretmen çocuğu gözlemle-
yip çocuğun söyledikleri veya yaptıklarından 
yola çıkarak tespit edebilmektedir. Normal 
gelişim gösteren çocuklara göre zihinsel en-
gelli çocuklar ihmal/ istismar durumunu ifade 
etmekte daha fazla güçlük yaşayabilmekte-
dir. Öğretmenin çocukları iyi tanıması, onları 
iyi gözlemlemesi, iyi ilişkiler kurması, koşul-
suz kabul etmesi çocuktaki değişimleri fark 
etmesini ve çocuğun kendini ifade etmesini 
kolaylaştırır. Bugün sizlerle ihmal ve istisma-
rın tespitinde ve şüphe duyulması durumun-
da izlenecek yollar konusunda bir çalışma 
yapacağız.  Şimdi sizlere soruların olduğu bir 
A4 kağıdı dağıtacağım.  Soruların altında yer 
alan boşluğa soruların cevaplarını yazmanızı 
istiyorum.” der ve EK 1’de yer alan soru for-
munu dağıtır. Grubun formu cevaplamasının 
ardından eğitimci EK 2 ‘de yer alan cevap for-
munu grup ile paylaşır. Çalışma sonunda kısa 
bir özet yapılarak çalışma sonlandırılır.
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1.   Cinsel istismar konusunda zihinsel engelli çocuklar yalan söyler mi?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

2.   Cinsel istismar durumunda gizlilik ilkesi neyi ifade etmektedir?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

3.   Cinsel istismar vakalarında bildirim sorumluluğu kime aittir?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

4.   Cinsel istismar vakalarından sonra çocuklarda ne gibi davranışlar gözlemlenir?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

5.   Zihinsel engelli çocuklar dikkat çekmek için cinsel istismarla ilgili hikaye anlatır mı?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

6.   Cinsel istismar şüphesi olduğunda öğretmen olarak ne yapmanız gerekir?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

7.   Cinsel istismar durumlarında hangi kurumlara veya telefonlara bildirimde bulun-
manız gerekir?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

8.   Öğretmenin, cinsel istismarını anlatan çocuğa yaşadıkları ile ilgili ayrıntılı sorular 
sorması nelere yol açar?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

EK 1 SORU FORMU
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9.   Cinsel istismar vakalarında aileye ne zaman bilgi verilir? 

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

10.   Cinsel istismar vakasının yasal takibini yapmak kimin görevidir?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

11.   Cinsel istismar vakalarında bildirimde bulunurken öğretmen kendi güvenliğin-
den tedirgin olursa ne yapılabilir?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

12.   Cinsel istismar suçuna yönelik yaptırımlar nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

13.   Cinsel istismar durumunun yetkili kurumlara zamanında bildirilmemesinin ya-
sal yaptırımı nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

14.   Cinsel istismar vakasından sonra öğretmenin öğrenciyle derste iletişiminde 
dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................

15.   Cinsel istismar vakalarında çocuğun can güvenliği tehlikedeyse öğretmen bu du-
rumla ilgili ne yapabilir?

………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………………..................
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CEVAPLAR FORMU

1.   Cinsel istismar konusunda zihinsel engelli çocuklar yalan söyler mi?

Çocuklar izlediği cinsel içerikli öğeleri veya duydukları cinsel içerikleri anlatabi-

lirler ancak ihmal/istismar ile ilgili anlattıklarından daha ayrıntılı söz edebilirler 

ve yaşanmadan bilinemeyecek ayrıntılara değinebilirler. Çocukların anlattıkla-

rını hayal ürünü olarak düşünmemek gerekir. Soyut işlemler dönemine gelme-

miş bir çocuğun ihmal/ istismar gibi bir vakayı zihninde canlandırması beklenir 

bir durum değildir.
2.   Cinsel istismar durumunda gizlilik ilkesi neyi ifade etmektedir?

Mağdur çocuğun yaşadıklarının okul personeli tarafından sohbet konusu yapıl-

maması gerekir. Gerekli yerlere bildirimin ardından konunun gizlilik ilkesi göz 

önünde bulundurularak çocuğa yardım sunacak kişiler dışında hiç kimse ile bilgi 

paylaşımı yapılmamalıdır. Yalnızca ilgili rehber öğretmeni ve okul müdürünün bil-

mesi yeterlidir.

3.   Cinsel istismar vakalarında bildirim sorumluluğu kime aittir?

Cinsel istismar vakasını duyan ilk kişi kim ise bildirim sorumluluğu o kişiden 

itibaren hiyerarşik bir şekilde devam eder.

4.   Cinsel istismar vakalarından sonra çocuklarda ne gibi davranışlar gözlemlenir?

Korku, depresyon, kızgınlık, düşmanlık, uygunsuz cinsel davranışlar, beden-

sel sorunlar, bayılma, uyuşma, davranış bozuklukları, yeme içme bozukluğu, 

uyku bozuklukları, konsantrasyon bozukluğu, öz bakım becerilerinde farklı-

laşma, kendinin kirli veya pis olduğunu ifade etme, kendi ile ilgili suçlayıcı 

ifadeler kullanma, içe kapanıklık, farklılaşan duygu durumları ( birden ağlama, 

birden gülme vb.) , akademik becerilerde gerileme, daha öncesinde yokken 

artık evlilikle ilgili ifadeler kullanma, müstehcen kelimeler kullanma, teşhircilik, 

vücudunda somatik ağrı bozukluğu ( fizyolojik bir sebep olmaksızın kişinin 

bedensel yakınmaları) vb.
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5.   Zihinsel engelli çocuklar dikkat çekmek için cinsel istismarla ilgili hikaye anlatır mı?

Soyut işlemler dönemine gelmemiş bir çocuğun ihmal/ istismar gibi bir vakayı 

zihninde canlandırması beklenir bir durum değildir.
6.   Cinsel istismar şüphesi olduğunda öğretmen olarak ne yapmanız gerekir?

Öğretmen cinsel istismar şüphesi olduğunda bunu hiç zaman kaybetmeden 

okul rehberlik servisine bildirmek zorundadır. Eğer okulda rehber öğretmen 

yoksa okul müdürü ile beraber, gizlilik ilkesine dikkat ederek bunu gerekli ku-

rumlara bildirmek zorundadır.

7.   Cinsel istismar durumlarında hangi kurumlara veya telefonlara bildirimde bulun        

      manız gerekir?

- 155

- 156

- 183

- ÇİM (Çocuk İzleme Merkezi)

- Cumhuriyet Savcılığı

- Çocuk Şube

-  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl/İlçe Müdürlüğü

8.   Öğretmenin, cinsel istismarını anlatan çocuğa yaşadıkları ile ilgili ayrıntılı sorular 

       sorması nelere yol açar?

Çocuğun yaşamış olduğu travmayı yeniden yaşamasına, o olayla ilgili ayrıntıları 

unutamamasına, çocuğun daha çok suçluluk duymasına sebep olabilir. Olay hak-

kında bildirimden sonra sadece gerekli kurumlardaki sorumlu personel tarafından 

çocuğa sorular sorulmalıdır. Çocuğa ayrıntılı sorular sorulmamalıdır (ne giymiştin, 

neredeydin, kimleydin, niye daha önce söylemedin, buna neden olacak bir şey 

yaptın mı, neden karşı koymadın vb.).
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9.   Cinsel istismar vakalarında aileye ne zaman bilgi verilir? 

Cinsel istismar vakalarında ilk önce aileye bilgi verilmez. Önce gerekli kurum-

lara bilgi verilir. Aileye bilgi verecek olan öğretmen değil vakanın bildirildiği 

kurumdur.
10.   Cinsel istismar vakasının yasal takibini yapmak kimin görevidir?

Yasal bildirimi yapan görevli yaşanan vakayla ilgili işlem yapılıp yapılmadığını 

sözlü veya yazılı olarak sorabilir.

11.   Cinsel istismar vakalarında bildirimde bulunurken öğretmen kendi güvenliğin

        den tedirgin olursa ne yapılabilir?

Gizli tanık ceza muhakemesinde dinlenen tanığın kim olduğunun sanık tara-

fından öğrenilmesi, tanık veya yakınları açısından “ağır ve ciddi bir tehlike” 

teşkil ediyorsa; tanık, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında “gizli tanık” 

olarak dinlenebilir. Gizli tanık soruşturma aşamasında bizzat savcılık tarafın-

dan, kovuşturma aşamasında ise mahkeme tarafından dinlenir. Kolluğun (po-

lis, jandarma vb.) gizli tanık dinleme yetkisi yoktur. Bir tanığın gizli tanık olarak 

dinlenip dinlenmeyeceği hukuki değerlendirme gerektiren bir karardır.

12.   Cinsel istismar suçuna yönelik yaptırımlar nelerdir?

Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis 

cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde 

üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (Ek cümle: 24/11/2016-

6763/13 md.) Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek 

ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az ola-

maz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruş-

turma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine 

bağlıdır.
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13.   Cinsel istismar durumunun yetkili kurumlara zamanında bildirilmemesinin ya 

        sal yaptırımı nelerdir?

Türk Ceza Kanunu’nun 279. maddesi gereğince “ Kamu adına soruşturma 

ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak 

öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hu-

susta gecikme gösteren kamu görevlisi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.”
14.   Cinsel istismar vakasından sonra öğretmenin öğrenciyle derste iletişiminde 

        dikkat etmesi gereken noktalar nelerdir?

Öğrencinin olumsuz etkilememesi için vaka bildirimlerinden sonra öğretmenin 

öğrenciyle diğer öğrencilerle kurduğu gibi normal ilişkisine devam etmesi, öğ-

renciye destekleyici bir yaklaşım sunması, sürekli travmatik vakayı gündeme 

getirme, öğrenciye acıma duygularını ifade etme gibi yaklaşımlar ortaya koy-

maması gerekmektedir.

15.   Cinsel istismar vakalarında çocuğun can güvenliği tehlikedeyse öğretmen bu du 

         rumla ilgili ne yapabilir?

Çocuğun can güvenliği tehlikedeyse bildirimin yapıldığı tutanağa bu durum da 

yazılır ve çocuk için gerekli olan barınma ve korunma tedbirlerinin ivedilikle 

alınması gerekir.
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11. ENGELLİ BİREYLER VE EVLİLİK 
DURUMUNA İLİŞKİN REHBERLİK 

Hedef 11.1 Engelli bireylere dair temel yasal 
süreçleri açıklar.

Hedef 11.2 Yasal sürecin başlatılmasını 
gerektirecek durumları açıklar.

Hedef 11.3 Engelli bireylerin evlenmesine 
ilişkin yasal düzenlemeleri açıklar.

Hedef 11.4 Bireyin evlenmesi durumunda 
yaşanabilecek problemler konusunda 
rehberlik çalışmaları yapar.

Hedef Grup: Öğretmen 

Etkinlik Türü: Bilgi kaynaklı

Araç-Gereçler: EK 1 (Özel eğitime gereksinim 
duyan bireylere dair temel yasal süreçler), EK 
2 (Yasal sürecin başlatılmasını gerektirecek 
durumlar), EK 3 (Özel eğitime gereksinim 
duyan bireylerin evlenmesine ilişkin yasal 
düzenlemeler), EK 4 (Bireyin evlenmesi 
durumunda yaşanabilecek problemler ve 
bu konuda rehberlik çalışmaları), makas, 
yapıştırıcı, yapışkan kağıt, boya, fon kartonu 
(4 adet).

Etkinlik 1:

Engelli Bireylerin Evliliğine İlişkin Yasal 
Süreç

Uygulayıcı “Özel eğitime gereksinim duyan 
bireylere yönelik temel yasal süreçler 

bulunmaktadır. Bu yasaları grup çalışması 
yoluyla tekrar edelim.  Büyük grup 4 alt gruba 
bölünecektir” der ve katılımcıları 4 gruba 
böler. 1. gruba “EK 1”, 2. gruba “EK 2”, 3. 
gruba “EK 3”, 4. gruba “EK 4” dağıtılır. 30 
dakika süre verilerek gruplardan konuları 
ile ilgili afiş/poster/kısa film hazırlamaları 
istenir. Daha sonra her grup hazırladıklarını 
büyük gruba sunar ve kendilerine verilen 
bilgi metnini grup sözcüsü tarafından büyük 
gruba okur. Eğitimci konu hakkında genel bir 
değerlendirme yaparak etkinliği sonlandırır.

EK 10

Engelli bireylere dair temel yasal süreçler

Ayırt Edebilme Gücü: Kişinin, makul 
surette hareket edebilme, fiillerinin sebep ve 
sonuçlarını idrak edebilme yeteneğine ayırt 
etme gücü denir (kişilerin yaşadığı toplumun 
kültürel özelliklerine ve yasalarına uygun 
şekilde hareket edebilme; yaptıklarının sebep 
ve sonuçlarını fark edebilme yeteneğine Ayırt 
Etme Gücü denir.).

Akıl Hastalığı: Bir akıl hastalığının fiil ehliyetini 
etkileyebilmesi için, ayırt etme gücünü, 
yani kişinin makul surette hareket edebilme 
yeteneğini etkileyecek nitelikte olması gerekir. 
(Bir akıl hastalığının kişinin yaptıklarının sebep 
ve sonuçlarını fark edemeyecek durumda 
olmasını ifade etmektedir.) Bakılacak husus, 
hastalığın belirli bir işlemi yaparken, hastanın 
ayırt etme gücünü etkileyecek derecede olup 
olmadığıdır. Önemli olan yapılan eylemde 
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hastanın yaptıklarının sebep ve sonuçlarını 
ayırt etme becerisinin ne düzeyde olduğudur. 
Akıl hastalığının ayırt etme gücünü kaldıracak 
nitelikte olmasının istisnası evlenmede 
görülür. Ayırt etme gücünü ortadan kaldırıp 
kaldırmadığına bakılmaksızın (bireyin 
yaptıklarındaki sebep ve sonuçları ayırt 
etmesine bakılmaksızın), sağlık kurulu raporu 
ile evlenmek için bir tıbbi sakınca bulunmadığı 
belgelenmedikçe, her türlü akıl hastalığı kesin 
evlenme engeli olarak öngörülmüştür. 

Akıl Zayıflığı: Akli melekelerin (akli yeterliğin) 
yeteri kadar gelişmemiş ya da sonradan 
zayıflamış olmasına akıl zayıflığı denir. Akıl 
zayıflığının da fiili ehliyetini etkileyebilmesi 
için ayırt etme gücünü yok edecek nitelikte 
olması gerekir. Kısıtlanan kimse vesayet 
altına konulur ve kendisine bir vasi atanır. 
Örneğin kişi akıl hastası olmasına rağmen, 
işlerini kendisi görebiliyorsa, sürekli korunma 
ve bakıma muhtaç değilse ya da başkalarının 
güvenliğini tehlikeye sokmuyorsa, sırf akıl 
hastası (ya da akıl zayıfı) diye kısıtlanmaz.

Hak ehliyeti: Hak ehliyeti, tam ve sağ doğum 
ile elde edilen, bu sebeple her insanın sahip 
olduğu hak ve borçlara ehil olma (sahip olma) 
durumudur. 

Fiil ehliyeti: Bireyin, kendi fiili sonucunda hak 
edinebiliyor olma ya da borç altına girebilme 
durumudur.

Kısıtlanma (Vesayet): Ergin olan ve velayet 
altında olmayan bir kişinin, fiil ehliyetinin (hak 

edinebilme ve borç altına girebilme) doğrudan 
ve öncelikli olarak kendisinin ve dolaylı olarak 
da başkalarının hukuksal koruma ihtiyacıyla 
ve kanunda yer alan sebeplere dayalı olarak 
mahkeme kararıyla sınırlandırılmasıdır.

Mutlak Butlan: Sürekli olarak ayırt etme 
gücünden yoksunluk durumudur (sürekli 
olarak kişinin yaptıklarının sebep ve 
sonuçlarını ayırt edememe durumudur).

Vasi: Engelli bireyin yasal temsilcisini ifade 
eder.

EK 11

Yasal sürecin başlatılmasını gerektirecek 
durumlar

Türk Ceza Kanunu incelendiğinde, bir kişinin 
cinsel bütünlüğüne fiziksel ya da söz ile 
saldırıda bulunulması suçları; Cinsel Saldırı 
(TCK md. 102), Çocukların Cinsel İstismarı 
(TCK md. 103), Reşit Olmayanla Cinsel İlişki 
(TCK md. 104) ve Cinsel Taciz (TCK md. 105) 
olarak düzenlenmiş olup, bu suçların hepsi 
kasten işlenebilmektedir. Diğer bir deyişle, 
cinsel suçları işleyen failin, fiilin anlam ve 
sonuçlarını bilmesi ve hareketlerini buna göre 
yönlendirmesi gerekmektedir. 

Hiç şüphesiz, cinsel bütünlüğe karşı 
işlenmiş suçlarda korunan hukuki değer 
kişinin cinsel dokunulmazlığıdır. Aşağıda 
detaylıca inceleyeceğimiz suçlara konu fiiller, 
mağdurun vücudu üzerinde gerçekleştirilen 
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cinsel davranışlar veya sözler ile cinsel 
dokunulmazlık ihlal edilmektedir. Aynı 
zamanda dolaylı olarak korunan hukuki değer 
ise, cinsel dokunulmazlığın ihlali dolayısıyla 
meydana gelebilecek fiziksel ve ruhsal 
bütünlüktür. 

Türk Ceza Kanunu’nda cinsel içerikli suçlar 
kasten işlenebilen suçlar olarak düzenlendiği 
için, ihmal dolayısıyla cinsel saldırı ya da 
cinsel istismara uğrayan mağdur veya mağdur 
çocuğun ailesine, cinsel saldırı veya cinsel 
istismara iştirak etmedikleri sürece ceza 
verilmemektedir. Zihinsel engelli bireylerin 
cinsel davranış veya sözel yolla cinsel 
bütünlüğünü zedeleyen suçları cinsel saldırı 
(TCK md. 102) ve çocukların cinsel istismarı 
(TCK md. 103) olarak aşağıda inceleyeceğiz.

Cinsel Saldırı Suçu

“(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut 
dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun 
şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır. Cinsel davranışın 
sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki 
yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim 
sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi 
durumunda, on iki yıldan az olmamak 
üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin 
eşe karşı işlenmesi hâlinde, soruşturma 
ve kovuşturmanın yapılması mağdurun 
şikâyetine bağlıdır.

(3) Suçun;

a) Beden veya ruh bakımından kendisini 
savunamayacak durumda bulunan kişiye 
karşı,

b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet 
ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak 
suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın 
hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı 
ya da üvey baba, üveyana,üvey kardeş, evlat 
edinen veya evlatlık tarafından,

d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından 
birlikte,

e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama 
zorunluluğunun bulunduğu ortamların 
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, 
işlenmesihâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilen cezalar yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel saldırı içinbaşvurulan cebir ve 
şiddetin kasten yaralama suçununağır 
neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca 
kasten yaralama suçunailişkinhükümler 
uygulanır.

(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata 
girmesi veya ölümühâlinde, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına hükmolunur.”

Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesi 
uyarınca, cinsel davranışlar ile bir kişinin 
vücut dokunulmazlığını ihlal eden kişinin, 
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mağdurun şikâyeti üzerine, cezalandırılacağı 
öngörülmüştür.  Bu suç tipinde yaptırım altına 
alınan fiil, cinsel arzuları tatmin amacına 
yönelik cinsel davranışlarla mağdurun 
vücuduna temas etmek suretiyle ortaya çıkan 
fiillerdir. Örneğin, mağdurun belinden tutarak 
sarılması, mağdurun da karşı koyup tekme 
atması da Yargıtay’ın yerleşik içtihadına göre 
cinsel saldırı oluştuğu yönünde olup, fail; 
cinsel saldırı suçunun basit hali dolayısıyla 
cezalandırılır. Suçun basit usulünde 
soruşturma mağdurun şikâyetine tabidir. 

Bununla birlikte, bu suçun fiilin vücuda 
organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle 
gerçekleştirilmesi ise ağırlaştırıcı sebep 
olarak kanunda düzenlenmiştir. Kanun 
“organ” terimiyle sadece “cinsel organ”ları 
kast etmemekte, herhangi bir organ da 
(parmak, vb.) dâhil edilmesi söz konusu 
suç kapsamında değerlendirilmektedir. Aynı 
zamanda, sokulan cismin katı veya sıvı 
olmasının bir önemi olmamakla birlikte, suç ile 
mağdurun acı hissetmesi de aranmamaktadır. 
Vücuda organ veya sair cisim sokulması, 
fail tarafından yapılabileceği gibi, cebir veya 
tehdit ile bizzat mağdura da yaptırılabilir. Bu 
aşamada soruşturmanın başlatılması için 
mağdurun şikâyeti aranmamaktadır. 

Suçun nitelikli halleri incelendiğinde ise, cinsel 
saldırı niteliğini taşıyan fiillerin beden veya ruh 
bakımından kendisini savunamayacak kişilere 
karşı işlenmesi halinde de faile verilecek 
ceza yarı oranında arttırılacaktır. Beden ve 

ruh bakımından kendini savunamayacak kişi 
teriminde dikkat edilmesi gereken husus, 
mağdurun suç teşkil eden cinsel içerikli fiile 
karşı koyma olanağını ortadan kaldıracak bir 
durumda olmasıdır. Söz konusu halin kalıcı 
veya geçici olması önem teşkil etmemektedir. 

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

“(1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci 
cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu 
cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz 
yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık 
düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (Ek 
cümle: 24/11/2016-6763/13 md.). Mağdurun 
on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde 
verilecek ceza, istismar durumunda on 
yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az 
olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun 
failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve 
kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin 
veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel 
istismar deyiminden; 

a) On beş yaşını tamamlamamış veya 
tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam 
ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş 
olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü 
cinsel davranış,

b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile 
veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı 
olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır.
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(2) (Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/13 
md.) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair 
bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi 
durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak 
üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun 
on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde 
verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

(3) Suçun;

a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama 
zorunluluğunda bulunduğu ortamların 
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın 
hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı 
ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya 
evlat edinen tarafından,

d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile 
veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, 
bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan 
kişiler tarafından,

e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin 
sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle, 
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre 
verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) 
bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle 
ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah 
kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde, 
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı 
oranında artırılır.

(5) Cinsel istismar için baş vurulan cebir 
ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır 
neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca 
kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler 
uygulanır.

(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata 
girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına hükmolunur.”

Yukarıdaki maddeden de görüleceği 
üzere, “Çocukların Cinsel İstismarı” suçu 
Türk Ceza Kanunu’nun 103. maddesinde 
düzenlenmiş olup, kanun üçlü bir ayrıma 
gitmiştir. Buna göre, mağdur çocuğun on beş 
yaşını tamamlamamış olması, on beş yaşını 
tamamlamamış olması ya da tamamlamış 
olmasına rağmen fiilin hukuki anlam ve 
sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş 
olan çocuk ayrımını yapmıştır. Mağdur, on beş 
yaşını tamamlamış ise, bu suçun oluşması 
için cebir, tehdit, hile ya da iradeyi etkileyen 
başka bir neden aranmaktadır. Bununla 
birlikte kanun koyucu, madde içerisinde on 
iki yaşını tamamlamamış mağdur çocuğu 
da ayrıca koruyarak, cezanın arttırılacağını 
öngörmüştür. Bu suç ile korunan hukuki değer, 
mağdur çocuğun yararıdır. Kanun koyucu, 
cinsel istismar suçunda mağdur çocuğu 
cinsel davranışlar ile muhatap olmaması 
için on beş yaş altı çocukların rızasına itibar 
etmeyerek, hem dışarıya hem de kendisine 
karşı korumuştur. 103. maddenin birinci fıkrası 
ile yaptırım altına alınan fiil, çocuğun cinsel 
davranışlar ile istismar edilmesi olup, üç yıldan 
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sekiz yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. 
Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir 
cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi 
durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak 
üzere hapis cezasına hükmolunmaktadır. 
Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış 
olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan 
az olamaz, denilerek hüküm verilmiştir. 

Suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte, 
insanların toplu olarak yaşama zorunluluğu 
olan yerlerde bundan faydalanılarak, üçüncü 
derece kayın hısımlığı da dahil olmak üzere 
kan veya hısım bağı olunması ya da üvey 
anne, baba, kardeş ve benzeri hısımlık 
kullanılmak suretiyle ya da kamu görevinin 
ya da hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıkla 
veya vasi, eğitici, öğretici, doktor ve benzeri 
gibi koruma ve gözetme yükümlülüğüne 
aykırı olarak işlenilmesi halinde de verilecek 
ceza yarı oranında arttırılmaktadır. Suç 
sonucu mağdur çocuk bitkisel hayata girmiş 
ya da hayatını kaybetmiş ise, verilecek 
ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 
olmaktadır. 

Cinsel Taciz Suçu

“(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz 
eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti 
üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis 
cezasına veya adlî para cezasına fiilin 
çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan 
üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

a) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin 

ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan 
faydalanmak suretiyle,

b) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu 
aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, 
bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan 
kişiler tarafından,

c) Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı 
kolaylıktan faydalanmak suretiyle,

d) Posta veya elektronik haberleşme 
araçlarının sağladığı kolaylıktan 
faydalanmak suretiyle,

e) Teşhir suretiyle, işlenmesi hâlinde 
yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı 
oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; 
işi bırakmak, okuldan veya ailesinden 
ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza 
bir yıldan az olamaz.”

Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi 
uyarınca, bir kişiye fiziksel temasta 
bulunmadan, kişinin cinsel bütünlüğüne 
karşı, söz ve davranışlarla bir saldırıda 
bulunan kişilerin, mağdurun şikayeti 
üzerine cezalandırılacağı düzenlenmiştir. 
Fiilin çocuğa karşı işlenmesi ağırlaştırıcı 
sebeptir. Cinsel taciz suçu üzerine mağdur, 
okulundan veya ailesinden ayrı kalmak 
zorunda bırakılmış ise, verilecek ceza bir 
yıldan az olamaz. 
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EK 12

Engelli bireylerin evlenmesine ilişkin ya-
sal düzenlemeler

Evlenme ehliyeti, Medeni Kanun’da, 
genel hak ehliyetinden ayrı ve biraz farklı 
düzenlenmiştir. Önce, evlenme için asgari 
bir yaş öngörülmüştür. Bu yaşın altında 
olan kimseler yönünden bir hak ehliyetsizliği 
vardır. Bu kimselerin yasal temsilcinin irade 
açıklaması ile de evlenmeleri mümkün 
değildir. İşte evlenme için öngörülen yaşa 
gelmemiş olanların evlenme yönünden hak 
ehliyetine sahip olmamalarının sebebi budur. 
Daha açık bir deyişle, burada şartları aynı 
olduğu için hem hak ehliyetsizliği hem de 
fiil ehliyetsizliği vardır. Kanunda öngörülen 
evlenme yaşının üzerinde olan, fakat ayırt 
etme gücüne sahip olmayan kimselerin de 
evlenme ehliyeti yoktur. Buna karşılık evlenme 
yaşının üstünde olup da ayırt etme gücüne 
sahip bulunanların, ergin olup olmadıklarına, 
kısıtlı olup olmadıklarına göre uygulanacak 
hükümler değişmektedir. Ayırt etme gücüne 
sahip, 18 yaşını doldurarak ergin olan ve 
kısıtlı bulunmayanlar, evlenme ehliyetine 
tam olarak sahip iken; ayırt etme gücüne 
sahip kısıtlılar ve evlenme yaşını geçmiş 
küçükler (ergin olmayanlar) sınırlı bir evlenme 
ehliyetine sahiptirler. Özetle, tam ya da sınırlı 
evlenme ehliyetine sahip olabilmenin diğer 
şartlar yanında; iki temel şartı, yaş ve ayırt 
etme gücüne sahip olmaktır.

Evlenme yaşına gelmiş olma, tek başına 

evlenebilmek için yeterli değildir. Bunun ya-
nında, MK 125, “Ayırt etme gücüne sahip 
olmayanlar evlenemez” hükmünü getirerek, 
evlenebilmenin ikinci şartı olarak ayırt etme 
gücüne sahip olmayı aramıştır. Bilindiği gibi, 
ayırt etme gücü nisbi bir kavramdır ve yapı-
lan işin sebep ve sonuçlarını anlayabilecek 
durumda olmayı ifade eder. Evlenme açı-
sından ayırt etme gücü evlenmenin anlam 
ve amacını anlayabilecek, evlenmeye bağlı 
yükümlülük ve ödevleri kavrayabilecek ye-
teneğe sahip olmaktır. Yukarıda da belirtildi-
ği gibi, MK 125’e göre, ayırt etme gücünden 
yoksun kimseler evlenirlerse de bu evlenme 
hükümsüzdür. Ancak, hükümsüzlüğün türü, 
ayırt etme gücünden yoksunluğun, sürekli mi 
(daimi) yoksa geçici mi olduğuna göre değişir. 
Bunun üzerinde hükümsüzlük bahsinde duru-
lacaktır. Ancak burada, aradaki farka kısaca 
değinmek gerekirse; sürekli olarak ayırt etme 
gücünden yoksunluğun sonucu mutlak butlan 
iken; sadece evlenme merasimi yapılırken 
geçici olarak (örneğin; evlenme merasimi sı-
rasından taraflardan biri sarhoştur) ayırt etme 
gücünden yoksunluk, nisbi butlan sonucunu 
doğurur. Akıl hastaları, evlenmelerinde tıb-
bi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kuru-
lu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. 
Burada sözü edilen akıl hastalığı, ayırt etme 
gücünü sürekli ortadan kaldırmayan akıl has-
talığıdır. Çünkü, akıl hastalığı ayırt etme 
gücünü sürekli ortadan kaldırıyorsa, MK 
125’e göre kişi zaten evlenme ehliyetine 
sahip değildir.
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EK 13 

Bireyin Evlenmesi Durumunda Yaşanabi-
lecek Problemler ve Bu Konuda Rehberlik 
Çalışmaları

Bireylerin evlenme ve cinsel birlikteliklerine 
ilişkin hakları öncelikli olarak Türk Medeni 
Kanunu’nun 118. ve 160. maddeleri arasın-
da düzenlenmektedir. Ancak bu maddelere 
geçmeden önce, ayırt etme gücü ve ehliyet 
kavramlarını tanımlamak gerekmektedir. Türk 
Medeni Kanunu’muz iki adet ehliyet türünü 
düzenlemiştir; hak ehliyeti ve fiil ehliyeti. Hak 
ehliyeti, tam ve sağ doğum ile elde edilen, 
bu sebeple her insanın sahip olduğu hak ve 
borçlara ehil olma ehliyetidir. Aynı şekilde, 
bütün insanlar hukuk düzeninin sınırları için-
de, haklara ve borçlara ehil olmada eşittirler 
diyerek Türk Medeni Kanunu, Anayasa’nın 
eşitlik maddesine atıf yapmaktadır. Fiil ehliye-
ti ise Türk Medeni Kanunu’nda negatif olarak 
düzenlemiştir. Birey, kendi fiili sonucunda hak 
edinebiliyor ya da borç altına girebiliyorsa fiil 
ehliyetine sahiptir. Türk Medeni Kanunu’nun 
10. maddesi iki olumlu bir de olumsuz olmak 
üzere fiil ehliyetinin koşullarını düzenlemiştir. 
Olumlu koşullar ergin olmak ve ayırt etme gü-
cüne sahip olmak; olumsuz koşulu ile kısıtlı 
olmamaktır. Bizim konumuzla alakalı olarak 
açıklanması gereken hususlar, “ayırt etme 
gücü” ve “kısıtlılık” kavramlarıdır. İlk olarak 
“ayırt etme gücü” kavramını açıklayacak olur-
sak; ayırt etme gücü bireyin makul surette ha-
reket edebilme, fiillerinin sebep ve sonuçlarını 

idrak edebilme yeteneğine denir. Bu tanım-
dan da anlaşılacağı üzere ayırt etme gücünün 
iki unsuru vardır: bilinç ve irade. Bilinç, kişinin 
hareketlerinin sebep ve sonuçlarını değer-
lendirebilme yeteneğidir. Burada hareketinin 
tüm sonuçlarını anlamış olması gerekemez. 
Varmak istediği sonucu bilmesi ve buna göre 
hareket etmesi yeterlidir. İrade ise, kişinin de-
ğerlendirdiği bir hususu gerçekleştirebilmek 
için harekete geçebilmesidir. Ayırt etme gücü, 
Türk Medeni Kanunu’nun 13. Maddesi’nde 
olumsuz olarak tanımlanmıştır. Diğer bir de-
yişle, ayırt etme gücünün bireylerde kural ola-
rak bulunduğunu kabul eden kanun koyucu, 
hangi hallerde bireylerin ayırt etme gücünden 
yoksun olduğunu sıralamıştır. Buna göre, ya-
şının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, 
akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer 
sebeplerden biriyle akla uygun biçimde dav-
ranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, 
bu Türk Medeni Kanunu’na göre ayırt etme 
gücüne sahiptir. Üzerinde durulması gereken 
diğer hususlar “akıl zayıflığı” ve “akıl hastalı-
ğı” kavramıdır. Akıl hastalığı, bireyin akli du-
rumunu etkileyici zihin veya beyin hastalıkları 
olarak tanımlanabilir. Ancak belirtmekte fayda 
vardır ki, tıbbın akıl hastalığı olarak kabul et-
tiği her hastalık fiil ehliyeti yönünden önemli 
değildir. Bir akıl hastalığının fiil ehliyetini et-
kileyebilmesi için ayırt etme gücünü, yani bi-
reyin makul surette hareket edebilme yetene-
ğini etkileyecek nitelikte olması gerekir. Akıl 
zayıflığı ise, bireyin akli melekelerinin yeterli 
kadar gelişmemiş veya sonradan zayıflamış 
olması olarak tanımlanmaktadır. Bu durumun 



176176

da fiil ehliyetini etkileyebilmesi için ayırt etme 
gücünü yok edecek nitelikte olması gerekir. 
Nitekim, ayırt etme gücü nisbi bir kavramdır. 
Yani, ayırt etme gücünün var olup olmadığı 
her olayda ayrı ayrı tespit edilmesi gerekir. İn-
celenmesi gereken nokta, bireyin genel olarak 
makul surette hareket edip etmediği veya her 
zaman dış etkenlere karşı koyacak iradi güce 
sahip olup olmadığı değildir; saptanması ge-
reken nokta, kişinin söz konusu işlem sırasın-
da ayırt etme gücüne sahip olup olmadığıdır. 
Akıl hastalığı ve ayırt etme gücü kavramları-
nın Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmesi, 
fiil ehliyeti ve vesayet maddelerinin haricinde, 
evlenme hususunda da karşımıza çıkmak-
tadır. Evliliğin hukuki anlam ve sonuçları 
konusunda ayırt etme gücüne sahip ol-
mayanlar evlenme hukuki işlemi için tam 
ehliyetsizdir, diğer bir deyişle evlenemez 
(TMK md. 125), kısıtlı bireyler ise evlenme 
konusunda sınırlı ehliyetsizdirler, yasal 
temsilcisinin izni olmadıkça evlenemezler 
(TMK md. 127). Bu bağlamda, evlenmek 
isteyen akıl hastalığına sahip bireyin sağ-
lık kurulu raporu ile evlenmek için bir tıbbi 
sakınca bulunmadığını belgelemesi gere-
kir.Aksi takdirde bütün bu sayılan minval-
deki evlenmeler, Türk Medeni Kanunu’na 
göre mutlak butlanla geçersizdir. Vesayeti 
gerektiren haller, Medeni Kanun’da küçüklük 
ve kısıtlılık adlı iki ana başlıkta düzenlenmiş-
tir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı, savurgan-
lık, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, özgürlüğü 
bağlayıcı ceza ve istek üzerine kısıtlanma 
olarak düzenlenmiştir. Diğer bir deyişle, bu 

hallerin harici durumlarda kısıtlanma talep 
edilemez. Bu alt başlıklardan konumuzla ilgi-
li olan kısıtlanma sebepleri, akıl sağlığı veya 
akıl zayıflığına bağlı vesayet ve istek üzerine 
kısıtlanmadır. Akıl hastalığı veya akıl zayıf-
lığı sebebiyle kısıtlanma, Türk Medeni Ka-
nunu’nun 405. maddesinde düzenlenmiştir. 
Buna göre, “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı 
sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması 
ve bakımı için kendisine sürekli yardım gere-
ken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye 
sokan her ergin kısıtlanır.” denmektedir. İlk 
olarak akıl hastalığı ve akıl zayıflığının ne ol-
duğunu biyolojik şart ve sosyal şart olarak iki 
başlıkta inceleyelim. Biyolojik şart olarak, 
bir bireyin kısıtlanabilmesi için akıl has-
talığı olması veya akıl zayıflığı olması ge-
rekmektedir. Bununla birlikte, Türk Medeni 
Kanunu’nun 409. maddesinde akıl hastalı-
ğı ve akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlanmaya 
ancak resmi sağlık kurulu raporu üzerine 
karar verileceği öngörülmüştür. Sosyal şart 
olarak, “akıl sağlığı ve akıl zayıflığı sebebiyle 
işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı 
için kendisine sürekli yardım gereken” ibaresi 
bireyin kendisini korumak için olup, “başkala-
rının güvenliğini tehlikeye sokan” ibaresi ise 
üçüncü kişileri korumaya yönelik bir koruma 
tedbiridir. 

İncelenmesi gereken diğer bir husus da istek 
üzerine kısıtlanmadır. Burada kanun koyucu, 
açıkladığımız sebeplerin dışında bir kısım 
sınırlı sayıdaki şartların da varlığı halinde 
ayırt etme gücüne sahip, ergin kişiye vasi 
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atanmasına olanak tanımıştır. Türk Medeni 
Kanunu’nun 408. maddesine göre, “Yaşlılığı, 
(Değişikibare: 6462 - 25.4.2013 / m.1/52-c) 
“engelliliği”, deneyimsizliği veya ağır hastalı-
ğı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yöneteme-
diğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını is-
teyebilir.” Buradaki “engelliliği” ibaresi, 6462 
sayılı kanunla 2013 yılında getirilmiştir. Hiç 
şüphesiz, kanun koyucunun “engelliliği” iba-
resi ile kast ettiği fiziksel engelli bireylerin kı-
sıtlanmasına yöneliktir. Çünkü, Türk Medeni 
Kanunu’na göre zaten zihinsel ve psiko-sos-
yal engelli bireyler, akıl hastası veya akıl za-
yıflığına sahip olduğu kabul edilerek, ayırt 
etme gücüne sahip olmadıkları varsayıldığı 
için tam ehliyetsiz kategorisine konulmakta 
ve yaptıkları hukuki işlemler zaten kendiliğin-
den geçersiz kabul edilmektedir ve zaten özel 
maddesi bulunmaktadır. Zaten buradaki kısıt-
lanma talebi, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir mut-
lak hakkın kullanılması niteliğinde olduğu için, 
bu talepte bulunan bireyin ayırt etme gücüne 
sahip olması gerekmektedir. Ayrıca buradaki 
talep unsuru da açık olmalıdır, ancak bireyin 
kendisinin gidip talepte bulunması gerekmez; 
örneğin, üçüncü bir kişinin ihbarı dolayısıyla 
açılan vesayet davasını kabul bildirimi ile ka-
bul edebilir. 

Üçüncü kişinin ihbarını incelemekte iken, kı-
saca vesayet davasının seyrinden de bah-
setmek gerekmektedir. Vesayet davasında 
görevli ve yetkili mahkeme, vesayet altına alı-
nacak kişinin yerleşim yerindeki Sulh Hukuk 
Mahkemesi’dir. Buradaki yetki, kesin yetki 

olduğu için kamu düzenini ilgilendirir ve mah-
keme tarafından re’sen (izin alınmaksızın) 
gözetilir. Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı se-
bebiyle kısıtlamaya ancak resmi sağlık kurulu 
raporu üzerinden karar verilir, hakim burada 
kısıtlanması gereken kişiyi dinleyebilir. Bu-
nunla birlikte, bu bireyin hakim tarafından kı-
sıtlılık kararı verilmeden önce dinlenebilece-
ği de düzenlenmiştir. Her ne kadar kanunun 
lafzından “dinlenebilir” şeklinde isteğe bağlı 
gibi görünsede, Yargıtay çeşitli kararlarında 
kısıtlanacak olan bireyin dinlenmeden karar 
verilmesini hakkaniyete uygun bulmamıştır. 
Kısıtlama kararı hemen kısıtlının yerleşim 
yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilan olu-
nur. Burada ilan, kısıtlama kararı gerçekleşen 
ehliyet sınırlamasının üçüncü kişilere bildi-
rilmesinden ibarettir. Vasi tayinine ilişkin hü-
kümler Türk Medeni Kanunu’nun 413 - 425 
ve 457. Maddelerinde düzenlenmiştir. Ergin 
ve kısıtlı olmayan gerçek kişiler vasi olarak 
atanabilir. Bunun haricinde kanaatimizce Türk 
Medeni Kanunu’nun 413. maddesinin birinci 
fıkrasında geçen “bu görevi yapabilecek ye-
tenekte olan” ibaresinin ciddiyetle ele alınma-
sı gerekir. Zira, konumuz olan zihinsel ve 
psiko-sosyal engelli bireylere vasi olarak 
atanacak kişinin, eğer aileden biri değilse, 
“özel yeterlilik şartı” aranarak bu konuda 
bilgisi olan, mümkünse uzman kişilerin 
atanması gerekir. Emredici nitelikteki 456. 
madde, vasinin görev süresini iki yıl ola-
rak belirlemiştir. Sürenin bitiminde, vesayet 
kararının alındığı Sulh Hukuk Mahkemesi ve-
sayet altındaki bireyin menfaatlerini de göz 
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önüne alarak yapacağı bir değerlendirme ile 
görevi sona eren vasinin görevini iki yıl 
için uzatabilir. Doktrin’de bazı yazarlar, bu 
sürenin emredici kural olduğunu ve iki yılın 
dolmasıyla vasinin yasal temsilci sıfatıyla her-
hangi bir işlem yapamayacağını savunmakta-
dır. Ancak, Yargıtay verdiği çeşitli kararların-
da vasinin iki yıl için atanmasını kural olarak 
kabul etmiştir. Bu kural emredici olmadığına 
ve vasinin görevinden azledildiğine dair bir 
delil de bulunmadığına göre, vasinin görev 
süresinin uzatıldığına dair ek karar alınma-
dığı gerekçesiyle de davanın reddine karar 
verilmesini doğru bulmamıştır. Temsil yetkisi-
ni inceleyecek olursak; vasi, vesayet altında-
ki bireyin yasal temsilcisidir. Bununla birlikte 
vasi, görevini yerine getirirken kusurlu davra-
nışıyla vesayet altındaki kişiye verdiği zarar-
dan sorumludur. Vasi, yasal temsilci sıfatıyla 
hukuksal işlemde bulunurken doğrudan veya 
dolaylı temsilci sıfatıyla hareket etmektedir. 
Eğer vesayet altındaki kişi tam ehliyetsiz ise, 
vasi, vesayet altındaki kişi hesabına olan iş-
lemleri, yasak işlemler dışında, bizzat kendisi 
yapmak zorundadır. Tam ehliyetsizlerin yap-
tığı hukuksal işlemler kesin olarak hükümsüz 
olup, söz konusu hukuksal işleme ilişkin veri-
lecek olan izin veya icazet işlemi geçerli hale 
getirmeyecektir. Eğer vesayet altındaki kişi 
sınırlı ehliyetsiz ise, vasi, vesayet altındaki 
kişi hesabına olan işlemleri, yasak işlemler 
dışında, bizzat kendisi yapabileceği gibi, ken-
disinin izniyle bizzat vesayet altındaki kişi (di-
ğer bir deyişle ayırt etme gücüne sahip küçük 
veya kısıtlı) dahi yapabilir veya izinsiz yapılan 

hukuksal işlemi vasi, sonradan icazet vererek 
başından itibaren geçerli kılabilir. Yasal tem-
silci, sahip olduğu temsil yetkisini üçüncü 
bir kişiye devredemez. Ancak temsilci, tem-
sil yetkisi çerçevesinde münferit bir hukuksal 
işleme ilişkin olarak üçüncü bir kişiye temsil 
yetkisi vermesi kural olarak olanaklıdır. Ör-
neğin, yasal temsilci, vesayet altındaki kişi 
adına açılacak bir dava dolayısıyla avukata 
temsil yetkisi verebilir. Vasinin ilgili mahke-
melerden alabileceği izinler haricinde yasak 
işlemleri de bulunmaktadır. Bu yasak işlemle-
rin ne olduğu Türk Medeni Kanunu’nun 449. 
maddesinde düzenlenmektedir. Buna göre 
yasal temsilci, vesayet altındaki kişi adına ke-
fil olamaz, vakıf kuramaz ve önemli bağışlar-
da bulunamaz. Bu işlemlerde sınırlı ehliyetsi-
zin yasal temsilciye izin veya icazet vermesi 
de söz konusu olamaz. Bununla birlikte, Türk 
Medeni Kanunu’nun 450. maddesini de ince-
lemekte fayda bulunmaktadır. Anılan madde-
de, “Vesayet altındaki kişi görüşlerini oluş-
turma ve açıklama yeteneğine sahipse, vasi 
önemli işlerde karar vermeden önce olanak 
ölçüsünde, onun görüşünü almakla yükümlü-
dür.” denmekte ve vasiye, vesayet altına alı-
nan kişiyi dinleme yükümlülüğü getirmektedir. 
Hiç şüphesiz, vasi, vesayet altındaki kişinin 
sağlıklı olarak görüşünü oluşturabilmesi için 
gerekli her noktada kendisine bilgi vermelidir. 
Ancak, vasinin, bu dinleme yükümlülüğüne 
rağmen vesayet altındaki kişiyi dinlemeden 
yapacağı hukuksal işlem ve alacağı kararlar 
da geçerlidir. Diğer bir deyişle, bir yükümlülük 
yüklenmiş; ancak hukuksal bir yaptırım ön gö-
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rülmemiştir. Maddenin ikinci fıkrasında belirti-
len “Vesayet altındaki kişinin işi uygun bulmuş 
olması vasiyi sorumluluktan kurtarmaz.” iba-
resi ise, hukuksal işlem sonrasında izin veya 
icazet veren vesayet altındaki kişinin zararı-
na olan durumlarda vasinin sorumluluğunun 
devam edeceğine ilişkindir. Vesayet altındaki 
kişinin tek başına hareket etmesini inceleye-
cek olursak, ayırt etme gücüne sahip olan ve-
sayet altındaki kişi, vasisinin açık veya örtülü 
izni veya sonradan onamasıyla yükümlülük 
altına girebilir veya bir haktan vazgeçebilir. 
Hiç şüphesiz burada ayırt etme gücüne sahip 
vesayet altındaki kişi ile bahsedilen sınırlı eh-
liyetsizdir. Buradaki izin veya icazet, hukuksal 
işleme ilişkin geçerlilik şartı niteliğinde bir ta-
mamlayıcı olgudur. Burada vasi, hukuksal iş-
leme baştan izin verirse hiçbir problem yoktur, 
hukuki işlem geçerli bir şekilde var olur. İnce-
lenmesi gereken husus vasinin icazet verip 
verememesidir. Bu sürede hukuki işlem askı-
da hükümsüzdür. Vesayet altındaki kişinin bir 
hukuksal işleme girdiğini öğrenen vasi, makul 
bir süre içerisinde işleme icazet vermelidir. İş-
leme icazet verilmesi halinde işlem başından 
beri geçerli olarak kurulmuş sayılır. Ancak 
vasi, işleme makul bir süre içerisinde icazet 
verip vermeme konusundaki iradesini ortaya 
koymazsa veya icazet vermediğini açıklarsa, 
işlem başından itibaren yani geçmişe etkili 
olarak batıl hale gelir. Türk Medeni Kanunu, 
vasiye sınırsız yetki vermemiştir; Türk Medeni 
Kanunu’nun 462. maddesinde vasinin izniyle 
beraber vesayet makamının da izninin alın-
masını; Türk Medeni Kanunu’nun 453. mad-

desinde ise vesayet makamı ile birlikte dene-
tim makamının da (Asliye Hukuk Mahkemesi) 
iznini gerekli kılmıştır. Vasiliğin sona ermesi 
de Türk Medeni Kanunu’nun 479. ve devamı 
maddelerinde sıralanmıştır. Vasilik görevinin 
kendiliğinden sonra erdiği haller ve vasilik 
görevinin kendiliğinden sonra ermediği haller 
olarak ikili bir ayrıma gitmek gerekmektedir. 
Vasiliğin kendiliğinden sonra erdiği halleri va-
sinin ölümü, ehliyetsiz hale gelmesi (diğer bir 
deyiş ile kendisine vasi atanması) kasıtlı iş-
lenmiş suçtan hapse mahkûm olması, vasinin 
görev süresinin dolmasını sayılabilmektedir. 
Vasilik görevinin kendiliğinden sonra erme-
diği hallere ise vasilik engellerinin varlığı ve 
vasilikten kaçınma sebebinin varlığı olarak 
sayılabilmektedir. Eğer vasi, görev süresi içe-
risinde görevini ağır surette ihmal ederse, yet-
kilerini kötüye kullanırsa, güven sarsıcı davra-
nışlarda bulunursa, borçlarını ödemede acze 
düşerse veya bu sebepler haricinde başkaca 
sebeplerce vasinin görevini yapmakta yeter-
sizliği söz konusu olur ve vesayet altındaki 
kişinin menfaatleri tehlikeye düşerse, vesayet 
makamı vasiyi görevden alabilir. Burada gö-
revden alma ile yetkili mahkeme Sulh Hukuk 
Mahkemesidir.
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12. CİNSEL GELİŞİMİ DİKKATE ALARAK 
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PLANININ 
HAZIRLANMASI

Hedef 12.1 Bireyin cinsel gelişim alanına 
ilişkin gereksinimlerini belirler.

Hedef 12.2 Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı’nın 
uygulanmasında iş birliği çalışmaları yapar.

Hedef Grup: Öğretmen 

Etkinlik Türü: Bilgi kaynaklı

Araç-gereçler: EK 14 (Cinsel Eğitim Perfor-
mans Belirleme Formunu; ailenin doldurdu-
ğu), EK 15 (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı 
Örnek Formu), EK 16 (Bireyselleştirilmiş Eği-
tim Planı Örneği), EK 17 (Cinsel Gelişim İzle-
me Formu; ailenin doldurduğu)

Etkinlik 1:

BEP’in Hazırlanması Süreci

Öğrencinizin cinsel gelişimini destekleyebil-
mek üzere çalışmalar yapabilmeniz için cin-
sel gelişimin de bir gelişim alanı olduğunu 
ve desteklenmesi gerektiğini kabul etmeli, 
gereksinim belirlemek üzere yapılacak ça-
lışmalarda bakım verenlerle iş birliği içinde 
çalışmalısınız. Bakım verenlerin çocuklarının 
cinsel gelişimlerini desteklemek üzere sürece 
etkin katılımlarını sağlamalısınız.

BEP hazırlamak bir ekip çalışmasını gerek-
tirdiğinden sürece ekibi oluşturarak başla-

yınız. Ekibi oluşturduktan sonra yapılması 
gereken ilk şey bir BEP toplantısı organize 
etmektir. Ekipteki tüm üyeler ile görüşerek 
toplantının saatini, yapılacağı yeri ve gün-
demi onlara bildirmeniz gerekmektedir. BEP 
toplantısı öncesinde öğrencinizin ailesinden 
EK 14’te yer alan “Cinsel Eğitim Performans 
Belirleme Formunu” doldurmasını isteyiniz. 
Öğrencinizin ailesini bu formda yer alan her 
bir maddeyi samimiyetle “Evet” veya “Hayır” 
şeklinde yanıtlaması için yönlendiriniz. Aileyi 
formun doldurulması sürecinde öğrencinizin 
güven çemberinde bulunan kişilerle fikir alış-
verişinde bulunarak onlardan da bilgi alması 
için yönlendiriniz. Ardından toplantı sırasında 
aile tarafından doldurulan bu formu dikkate 
alarak ekip üyeleriyle birlikte aynı formu dol-
durunuz. Formda “Evet” olarak işaretlediğiniz 
maddeler öğrencinizin performansıdır. “Hayır” 
olarak işaretlediğiniz maddeler ise çalışmanız 
gereken davranışları ifade etmektedir ve sizi 
plandaki amaçları belirlemek üzere yönlendir-
mektedir. Amaçlarınızı belirledikten sonra EK 
15’te yer alan örnek formu dikkate alarak öğ-
rencinizin BEP’ini hazırlayınız. Sizlere örnek 
teşkil edebilmesi için hazırlanmış bir BEP’e 
EK 16’da yer verilmiştir. Toplantının sonunda 
öğrencinizin ailesini EK 17’de yer alan Cinsel 
Gelişim İzleme Formunu nasıl dolduracakları 
konusunda bilgilendiriniz ve ara ara bu formu 
tartışmak üzere toplanmanız gerektiği konu-
sunda aileyle görüş birliğine varınız.
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EK 14 Cinsel Eğitim Performans Belirleme Formu

Kazanım Evet Hayır Açıklama
Tuvaletin ve banyonun, odasının olduğunu bilir. 
Vücudunun mahrem bölgelerini tanır.
Evindeki mahremiyet alanlarını bilir.
Evdeki mahremiyet alanlarını ihtiyaçlarına göre kullanır.
Başkalarının mahremiyet alanına izin isteyerek girer.
Kendi yatağında yalnız uyur.
Özel bölgelerinin temizliğini kendisi yapar. 
Güven çemberinde olan kişileri tanır.
İhtiyaç duyduğunda güven çemberindeki kişilerden yardım ister.
İyi ve kötü dokunmayı ayırt eder.
Kötü dokunmaya maruz kaldığında ne yapacağını bilir.
Cinsiyet rollerini bilir.
Cinsiyet rollerine uygun davranır.
Cinsiyet rollerine uygun giyinir.
Mens (adet) dönemini takip eder.
Mens (adet) döneminde ped kullanımını bilir.
İç çamaşırlarını ve kıyafetlerini kendisi giyer.
İç çamaşırlarını ve kıyafetlerini kendisi çıkarır.
Rahatlama davranışlarında bulunur. 
Rahatlama davranışlarını nerede yapacağını bilir.
Kendisini başkalarına izinli ya da izinsiz öptürmez
Ergenlik döneminde vücudundaki değişimleri fark eder.
Yalnız başına banyo yapar.
Mahrem bölgelerini açmaz.
Başkalarının mahrem bölgelerini açmaz.
Dokunmak için izin ister.
Özel bölgelerine mahremiyet alanları dışında dokunmaz.
Başkalarının mahrem bölgelerine dokunmaz.
Tuvalet ihtiyacını yalnızca tuvalette giderir.
Rahatlama sonrası temizliğini yapar.
Cinsel içerikli konuları günlük konuşmalarda kullanmaz.
İhmal ve istismara uğradığında güven çemberindeki kişiye anlatır.
Şahit olduğu ihmal ve istismar durumunu güven çemberindeki 
kişiye anlatır.
İhmal ve istismar durumunda yardım isteyeceği telefon(155 ya 
da 156) numaralını bilir.
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Öğrencinin Adı-Soyadı:    

Öğrencinin Yaşı:

Tarih:

Ay Uzun Dönemli 
Amaçlar

Kısa Dönmeli 
Amaçlar

Yöntem -   
Teknikler Araç-Gereçler Değerlendirme Sorumlular

EK 15

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Örnek Formu

184
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Öğrencinin Adı-Soyadı:    

Öğrencinin Yaşı:

Performans: Deniz cinsel gelişim alanıyla ilgili cinsiyet rollerini bilir. Vücudunun mahrem 

bölgelerini tanır. Dokunmak için izin ister.

Tarih:16/10/2019

EK 16

Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Örnek Formu

Süre 

Uzun 
Dö-

nemli 
Amaç-

lar

Kısa dönmeli amaçlar Yöntem –
Teknikler

Araç-   
Gereç-

ler
Değerlendirme Sorumlular

1.Mahremiyet alanı olarak tuvaleti gösterir.

2. Mahremiyet alanı olarak ebeveyn yatak 
odasını gösterir.

3. Mahremiyet alanı olarak kendi odasını 
gösterir.

4. Mahremiyet alanı olarak banyoyu gösterir.

4. Mahremiyet alanı olarak okul tuvaletini 
gösterir.

5. Evin bölümlerinden tuvaletin mahremiyet 
alanı olduğunu söyler.

6. Evin bölümlerinden ebeveyn yatak 
odasının mahremiyet alanı olduğunu söyler.

7. Evin bölümlerinden kendi odasının 
mahremiyet alanı olduğunu söyler.

8. Evin bölümlerinden banyonun mahremiyet 
alanı olduğunu söyler. 

9. Okul bölümlerinden tuvaletin mahremiyet 
alanı olduğunu söyler.

Not:Okulun bölümlerinde ya da çocuğun 
kullandığı başka sosyal ortamlarda 
“mahremiyet alanları” var ise kısa dönemli 
amaçlara bu alanları da ekleyebilirsiniz.

Eşzamanlı 
İpucuyla 
Öğretim

Doğrudan 
Öğretim 

Mahre-
miyet 

alanla-
rının re-
simleri

“Göster” 
basamağında, 

sorulan 
mahremiyet 

alanına 
ilişkin resimli 
kartı doğru 

göstermesine; 
“Söyler” 

basamağında, 
gösterilen 

resimli karttaki 
mahremiyet 

alanının 
adını doğru 
söylemesine 

yönelik 
değerlendirme 
yapılacaktır.

Sınıf 
öğretmeni, 

dersine 
giren alan 
öğretmeni, 
rehberlik 

öğretmeni, 
veli, çocuğun 

kendisi

M
ah

re
m

iy
et

 a
la

nl
ar

ı t
an

ır.
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EK 17 Cinsel Gelişim İzleme Formu

BEP toplantısında ekip ile birlikte belirlenen 
amaçları öğretimi yapılacak amaçlar bölü-
müne yazınız. Çocuğunuzun öğretim sonrası 
performansını belli aralıklarla izleyerek forma 
işaretleyiniz. Çocuğunuzun performansını de-

ğerlendirirken yardım sunduğunuz durumlar-
da aşağıdaki kısaltmaları kullanarak çocuğu-
nuzun hangi yardım türüyle hedef davranışı 
gerçekleştirdiğini belirtiniz.

Öğretimi Yapılacak Amaçlar İzleme Sayısı

1. 2. 3. 4. 5.

*Çocuğunuzun performansına göre oturumların sayısını arttırınız.

Öğrencinin Adı-Soyadı:
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*FY.( Fiziksel yardım): 

*MO.(Model olma):

*Sİ.(Sözel İpucu):

*B. (Bağımsız):
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