
ŞEKİL VERME 

Şek�l verme ned�r?

Şek�l verme uygulamasında öncel�kle
kazandırılmak �stenen hedef davranışın
yaklaşıkları bel�rlen�r. Bel�rlenen yaklaşıklar
s�stemat�k b�ç�mde pek�şt�r�lerek hedef davranış
b�reye kazandırılır. Örneğ�n “elma ver” hedef
davranışı �ç�n “ee”, “ema”, “ema ve” ve “elma
ve” �fadeler�, hedef davranışın yaklaşıkları
olarak bel�rleneb�l�r. 

İfade ed�c� d�l becer�ler�, �nce ve kaba
motor becer�ler g�b� çeş�tl� gel�ş�m
alanlarındak� yen� davranışların
öğret�m�nde,
Sorun davranışlara alternat�f �şlevsel
davranışların kazandırılmasında
kullanılmaktadır.

Şek�l verme: 

Şek�l verme yen� davranışların öğret�m�nde
kullanılan ve ot�zml� b�reyler�n
eğ�t�mler�nde b�l�msel temeller� olan
uygulamalardan b�r�d�r.

Şek�l vermen�n yararları ned�r?

B�reye yen� davranışlar kazandırılırken kullanılan pek�şt�rmeye dayalı b�r
uygulama olması 
Uygulama sürec�nde ceza ya da �t�c� uyaran g�b� hoşa g�tmeyen uygulama ve
uyaranlara kes�nl�kle yer ver�lmemes�. 
B�reydek� küçük küçük �lerlemeler�n fark ed�lmes�n� sağlaması ve b�rey�n
pek�şt�r�lmes�n� sağlayarak onu mot�ve etmes�
D�ğer davranış değ�şt�rme ya da kazandırma uygulamalarıyla b�rl�kte
kullanılab�lmes�



Davranışın süres�ne şek�l verme: 

Şek�l verme türler� nelerd�r?

Hedef davranışın gerçekleşme süres�n�n yaklaşıkları
bel�rlen�r ve s�stemat�k b�ç�mde pek�şt�r�l�r. 
Örneğ�n 10 dak�ka boyunca kapalı ortamda maske
takması hedeflenen b�rey�n başlangıçta 2 dak�ka maske
takması, daha sonra süren�n s�stemat�k b�ç�mde
arttırılması.

Davranışın sıklığına şek�l verme: 

B�rey�n repertuarında var olan ancak yeter� kadar
serg�lenmeyen davranışların sıklığına �l�şk�n yaklaşıkları
bel�rlen�r ve s�stemat�k b�ç�mde pek�şt�r�l�r.
Örneğ�n gün �ç�nde gördüğü beş tanıdığa selam verme
davranışı �ç�n başlangıçta sadece b�r tanıdığa selam vermes�,
daha sonra sayının s�stemat�k b�ç�mde arttırılması. 

Davranışın zorluk düzey�ne şek�l verme: 

Hedef davranışın yaklaşıkları en kolaydan başlanarak en zora
doğru sıralanır ve b�reye s�stemat�k olarak kazandırılır.
Örneğ�n b�r sayfa yazı yazma �ç�n, başlangıçta sadece b�r
satır yazı yazması, daha sonra satır sayısının s�stemat�k
b�ç�mde arttırılması. 

Davranışın akıcı b�r şek�lde serg�lenmes�ne şek�l verme: 

Hedef davranışın hızlı ve doğru b�ç�mde serg�lenmes�n�
sağlamak �ç�n akıcılığına şek�l ver�l�r. 
Örneğ�n beş dak�ka süren karşıdan karşıya geçme
davranışının süres�n�n kontrollü ortamlarda s�stemat�k b�ç�mde
kısaltılması.

Uyarana şek�l verme: 

Hedef uyaranın doğru şek�lde ayırt ed�lmes�n� sağlamak
amacıyla uyaranın yavaş yavaş b�ç�m� değ�şt�r�l�r. 
Örneğ�n “u” ses�n�n öğret�m�nde uçak görsel�n�n yavaş yavaş
“u” ses�ne dönüştürülmes�. 



Kullanılacak pek�şt�rec� bel�rlenme:

Hedef davranışın bağımsız b�ç�mde serg�lenmes� �ç�n b�reysel �lg� ve
�ht�yaçlara uygun pek�şt�reç bel�rlenmel� ve bu pek�şt�reç yalnızca
hedeflenen davranış ortaya çıktığında kullanılmalı. 

Hedef davranışın yaklaşıklarını bel�rlemek �ç�n öncel�kle b�rey�n
hedef davranışın ne kadarına sah�p olduğu bel�rlenmel�. Örneğ�n
El�f “bekle” yönerges� ver�ld�ğ�nde oturarak ve sess�z b�ç�mde 20
san�ye bekleyeb�l�yorsa ve hedef davranış 5 dak�ka beklemes� �se
öğret�me 20. san�yeden başlamak gerek�r. Burada 20 san�ye
oturarak ve sess�z b�ç�mde beklemek b�r�nc� ara hedeft�r. 

ŞEKİL VERME UYGULAMA BASAMAKLARI

Şek�l verme yöntem� �le öğret�lecek hedef davranış açık,
gözleneb�l�r ve ölçüleb�l�r b�ç�mde tanımlanmalı. Örneğ�n
“Bel�rlenen alanda 5 dak�ka boyunca oturarak ve sess�z b�ç�mde
bekleme” gözleneb�l�r ve ölçüleb�l�r b�r hedef davranış örneğ�d�r.

Hedef davranışı tanımlama:

Davranışsal amaç b�rey, davranış, ölçüt ve koşul öğeler�n�
kapsayacak b�ç�mde yazılmalı. Örneğ�n “El�f, 'bekle' yönerges�
ver�ld�ğ�nde okulun çeş�tl� alanlarında (sınıf, yemekhane, spor
salonu) 5 dak�ka boyunca oturarak ve sess�z b�ç�mde bekler”
davranışsal amaç olab�l�r.

Davranışsal amaç yazma:

Hedef davranışın �lk yaklaşığını (benzer�) bel�rleme:

B�rey b�r�nc� ara hedef� tutarlı b�ç�mde serg�led�ğ�nde b�r sonrak�
ara hedef�n öğret�m�ne geç�lmel�. Bu süreçte b�r�nc� ara hedef
kazanılmış b�r davranış olarak kabul ed�lerek sadece �k�nc� ara
hedef serg�lend�ğ�nde pek�şt�rme yapılmalı. Örneğ�n El�f’�n 5 dak�ka
oturarak ve sess�z b�ç�mde beklemes� �ç�n ara hedefler sırasıyla 30
san�ye, 1 dak�ka, 2 dak�ka, 3 dak�ka ve 4 dak�ka olab�l�r. 

Hedef davranışın d�ğer yaklaşıklarını bel�rleme:

Hedef davranışın bağımsız b�ç�mde serg�lenmes�
�ç�n b�reysel �lg� ve �ht�yaçlara uygun pek�şt�reç
bel�rlenmel� ve bu pek�şt�reç yalnızca hedeflenen
davranış ortaya çıktığında kullanılmalı. 

Kullanılacak pek�şt�rec� bel�rlenme:

Ara hedeflerden hedef davranışa doğru g�derken
s�stemat�k b�ç�mde kayıt tutulmalı. Ver� ara hedef�n
bağımsız olarak gerçekleşt�ğ�n� gösterecek ve b�r sonrak�
ara basamağa ne zaman geç�lmes� gerekt�ğ�n�n yanıtını
verecekt�r. 

Kayıt Tutma:



Hedef davranış bel�rlenmel� ve �lk ara hedef �ç�n objekt�f b�r
performans değerlend�rmes� yapılmalıdır.

Ara hedefler doğru olarak bel�rlenmel�d�r.

Hedef davranış kazandırılırken öğrenc�n�n ve hedef davranışın
özell�kler�ne uygun olarak farklı �pucu türler� ekleneb�l�r.

Davranışın yaklaşıklarının kolaydan zora doğru bel�rlenm�ş olması
öneml�d�r.

B�r ara hedeften d�ğer�ne geç�ş sürec�nde ölçütün karşılanmaması
durumunda öncek� ara hedefe dönme, araya yen� b�r ara hedef
ekleme, pek�şt�reçler�n etk�l�l�ğ�n� gözden geç�rme ya da �pucu sunma,
ger� b�ld�r�m verme g�b� uyarlamalara başvurulab�l�r.

B�rey�n  performansı değ�şkenl�k göstereb�l�r. Örneğ�n b�rey b�r ara
hedefte çok başarılı olab�l�rken başka b�r ara hedefte çok fazla hata
yapab�l�r. Böyle b�r durumda b�rey�n başarılı olmasını kes�nleşt�reb�len
b�r ölçüt bel�rlenerek b�rey�n pek�şt�reç elde etmes� sağlanab�l�r. 

Öğrenc� hedef davranışta ölçüte ulaşana ve bağımsız olarak davranışı
serg�leyene kadar öğret�me s�stemat�k olarak devam ed�lmel�d�r.
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