
ULUSAL OTİZM EYLEM PLANI İZLEME DEĞERLENDİRME
MEKANİZMASI OLUŞTURMA

İZLEME DEĞERLENDİRME REHBERİ

.
.

2014



ULUSAL OTİZM EYLEM PLANI İZLEME DEĞERLENDİRME
MEKANİZMASI OLUŞTURMA

İZLEME DEĞERLENDİRME REHBERİ



2

SUNUŞ
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2016 yılında yayınlanmış Otizm 
Spektrum Bozukluğu (OSB) Olan Bireylere Yönelik Ulusal Otizm Eylem Planı (UOEP), OSB olan 
bireylerin hizmetlerden diğer bireylerle eşit olarak yararlanmasını sağlamak ve bağımsız biçim-
de toplumsal yaşamın her alanına katılımlarını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaç
doğrultusunda başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı olmak üzere ulusal ve yerel kamu kurumları ve yine bu alanda hizmet veren sivil 
toplum kuruluşları ile Eylem Planı’nın yürütülmesi için çalışmalar yürütmektedir.

Eylem Planı’nın izleme değerlendirme süreçlerinin yönetimi amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı başkanlığında Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, ilgili Cumhurbaşkan-
lığı Başkanlıkları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından oluşan ve gerekli görüldüğünde 
Eylem Planı’nda sayılan diğer sorumlu kurum / kuruluşların da toplantılarına davet edileceği 
“Otizm Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. Eylem Planı’nda  sorum-
lu kurum ve kuruluşlar bağlı veya ilgili bulundukları bakanlıklara, 6 ayda bir, sorumlu oldukları 
eyleme ilişkin yürütülen faaliyetler ve gelişmeler konusunda raporlar iletmekte ve kurul tarafın-
dan takibi sağlanmaktadır.

Üst düzey temsili olan bu kurulun yürüttükleri izleme değerlendirme çalışmalarının yanı sıra 
bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının da eylem planı eksenleri kapsamındaki 
çalışmalarını izleme ve değerlendirme ihtiyaçları bulunmaktadır.

UOEP çerçevesinde, STK’ların kapasitelerini güçlendirmek, kamu yetkilileri ve STK’lar arasındaki 
diyaloğu ve iletişimi sağlamlaştırmak ve sürdürülebilir bir izleme mekanizması kurmak amacıy-
la, “Kamu Sektörü ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 
Programı” kapsamında, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bu pro-
je ile “UOEP İzleme Değerlendirme Mekanizması” oluşturulması hedeflenmiştir.

Proje kapsamında OSB’li bireylere yönelik faaliyetler yürüten, sivil toplum kuruluşlarının izleme 
değerlendirme alanındaki kapasitelerini güçlendirme amacıyla mevcut durum ve ihtiyaç anal-
izi çalışmaları gerçekleştirilmiş, ilgili STK’lara yönelik İzleme Değerlendirme eğitimi verilmiş ve 
UOEP İzleme Değerlendirme Mekanizması Rehberi oluşturulmuştur.

Rehber başta OSB’li bireyler olmak üzere çeşitli engelli bireylere yönelik faaliyetler yürüten sivil 
toplum kuruluşlarının izleme değerlendirme kapasitelerini güçlendirmek, belli bir sistematik 
içerisinde kendi izleme değerlendirme süreçlerini yönetmeleri için yol göstermek ve UOEP 
kapsamındaki çalışmalarını düzenli olarak takip etmelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.



ORTAKLIKLAR VE AĞLAR HİBE PROGRAMI
Bu Hibe Programı Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) II altındaki 2014 yılı için Türkiye Eylem Planı 
kapsamında AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Kamu ve STK’lar Arasında İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı 
yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde, kamu sektörü ile sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki iş 
birliğinin güçlendirilmesi ile STK’ların kapasitelerinin ve aralarındaki ağların güçlendirilmesini 
hedefleyen bir programdır.

Hibe Programının genel hedefi, STK’ların politika belirleme ve karar alma süreçlerine daha aktif 
demokratik katılımı vasıtasıyla sivil toplumun gelişiminin desteklenmesidir.

Hibe Programının özel hedefleri ise kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş 
birliğini güçlendirmek ve sivil toplum kuruluşları ile aktivistlerin kapasitelerini ve aralarındaki 
ağları geliştirmektir.

TÜRKİYE OTİZM AĞI GÜÇLENDİRME PROJESİ
Avrupa  Birliği  ve  Türkiye  Cumhuriyeti tarafından Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsa-
mında finanse edilen Türkiye Otizm Ağı  Güçlendirme  Projesi, Ekim 2018 - Ocak 2021 tarihleri 
arasında uygulanmıştır.

Tohum Türkiye Erken Tanı ve Eğitim Vakfı Koordinatörlüğün-
de yürütülen projenin ortakları; Otizm Dernekleri Federasyonu, 
Anadolu Otizm Federasyonu, Otizm Federasyonu, Otizm ve En-
gelli Dernekleri Federasyonu, Konya Otistik Çocuklar ve Ailele-

ri Yardımlaşma Derneği, Rize Otizmle Mücadele ve Eğitim Derneği, Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Vakfı, Anadolu Otizm Eğitim ve Mücadele Geydirici Vakfı ve Özel Gereksinimli Bireyleri 
Destekleme Derneği’dir.

Proje ile Türkiye’de otizm alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının hukuk, savunu, kaynak ge-
liştirme ve iletişim konularında kapasitelerinin artırılması, Ulusal  Otizm  Eylem  Planı  (UOEP)  
kapsamında  kamu  yetkilileri  ile  yapısal diyalog ortamının kurulması ve  UOEP  için  sürdü-
rülebilir  bir  izleme  mekanizması  oluşturulması  amaçlanmıştır.  Türkiye Otizm Meclisi üyesi 
STK’ların temsilcilerinin katıldığı yüz yüze eğitimler, çevrimiçi koçluk görüşmeleri ve izleme 
eğitimleri yapılmış, otizmturkiye.org web sayfası üzerinden eğitim içerikleri kullanıma sunul-
muştur.  Ayrıca,  Otizm  alanında  çalışan  STK’ların  yereldeki  ilişkilerini ve iletişimlerini güçlen-
dirmek için çeşitli kaynaklar üretilerek dağıtılmıştır.
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GİRİŞ
T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü 
tarafından hazırlanmış olan Ulusal Otizm Eylem Planı (UOEP) çerçevesinde, ilgili sivil toplum 
kuruluşları ve derneklerin bu plan çerçevesindeki gelişimlerini ve ilgili kamu kurumlarındaki i- 
lerlemeleri takip etmeleri ve bu kapsamdaki İzleme ve Değerlendirme kapasitelerini geliştirmek 
amacıyla uygulanan proje, IDEMA tarafından Tohum Otizm Vakfı ile beraber yürütülmektedir.
Genel anlamda İzleme ve Değerlendirme, projelerin amacına uygun işleyişinin denetlenme-
si, hedeflere ulaşma ve proje işlevlerinin değerlendirmesinin sağlıklı ve sonuç odaklı şekilde 
gerçekleştirilmesi için gereklidir. Sivil toplum alanında yürütülen her tür proje için sağlıklı bir 
izleme değerlendirme mekanizması kurmak projesinin işlevsel bir şekilde yürütülmesi ve he- 
deflenen sonuçlara erişmesi için önemli bir bileşendir.

Proje kapsamında gerçekleştirilmiş olan İzleme Değerlendirme Eğitimi oturumlarında İzleme ve 
Değerlendirme Terminolojisi, İzleme Değerlendirme Döngüsü (Tasarım, Planlama, Veri Topla-
ma, Analiz, Veri Kullanımı), İzleme Değerlendirme Araçları: Nitel ve Nicel Araçlar, Veri Yönetim 
Standartları: Veri Toplama, Kullanma, Saklama İlkeleri, Ulusal Otizm Eylem Planı Ölçme Değer-
lendirme Araçları, Veri Analizi ve Veri Kullanımı Örneklerine ilişkin detaylı eğitimler verilmiştir. 
Bu rehberde, bahsedilen eğitimlere dair detaylı açıklamalar yazılı olarak yararlanıcıların bil-
gisine sunulmuştur.

METODOLOJİ
Bu rehberin hazırlanması için kanıt temelli bir metodoloji kurgusu takip edilmiştir. Öncelikli 
olarak başta Ulusal Otizm Eylem Planı olmak üzere OSB’li ve farklı engellere sahip bireylere 
yönelik faaliyetler yürüten ulusal ve uluslararası kurumlar ile sivil toplum alanında en iyi izleme 
değerlendirme uygulama örneklerine ilişkin masa başı araştırmalar gerçekleştirilmiş olup, 
akabinde Türkiye genelinde OSB’li bireylere yönelik faaliyet yürüten kamu kurumları ve sivil 
toplum kuruluşları ile gerçekleştirilen saha araştırmalarından elde edilen veriler de yerleştiril-
miştir. Bu araştırma verileri niteliksel ve niceliksel olarak çok yönlü ele alınmıştır. Rehber, proje 
kapsamında verilen kapasite güçlendirme eğitimleri ve pilot çalışmaların ardından son haline 
getirilmiştir.

Masa Başı Araştırma:
Rehberin oluşumundaki ilk aşama masa başı araştırma olup, bu süreçte temel olarak T.C. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından derlenen Ulusal Otizm Eylem Planı (UOEP), 
özellikle çocuk ve farklı dezavantajlı gruplar için faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum ku-
ruluşları, otizm spektrumu alanında yapılan farklı saha çalışmaları ve izleme değerlendirme 
örnekleri, sosyal etki ölçüm metodolojileri incelenmiştir. Tüm bu inceleme ve değerlendirmeler 
sonucunda UOEP kapsamında ilgili eksenlere dair gösterge tabloları oluşturularak, saha araştır-
ması için gereken ön hazırlık tamamlanmıştır.
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Saha Araştırması:
Nitel ve nicel olarak iki yöntemin bir arada kullanıldığı saha araştırması otizm alanında çalışan 
sivil toplum kuruluşlarının mevcut durumlarını, yürüttükleri faaliyetleri ve ihtiyaç analizlerini 
gerçekleştirme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma kapsamında Türkiye Otizm Meclisi 
üyesi sivil toplum kuruluşları ile çevrimiçi yuvarlak masa toplantısı, seçili STK koordinatörleri 
ile çevrimiçi derinlemesine görüşmeler ve UOEP kapsamında yetkili kamu kurumları yetkilileri 

ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Nicel araştırma kapsamında STK’ların ihti-
yaçlarını belirleyebilmek amacıyla Türkiye Otizm Meclisi üyesi sivil toplum kuruluşları ile çevrim-
içi anket uygulanmıştır.

Eğitim İçeriği Geliştirme:
Masa başı araştırma ve saha araştırması sonuçları değerlendirilerek proje paydaşı olan sivil 
toplum kuruluşlarının yetkililerine yönelik UOEP İzleme Değerlendirme Mekanizması eğitim 
içeriği oluşturulmuştur. Altı oturumdan oluşan 12 saatlik eğitim çevrimiçi platformlar aracılığı ile 
gerçekleştirilmiştir. Eğitim içeriğinde İzleme Değerlendirme süreçlerine yönelik kapasite artırımı 
ve UOEP kapsamında yürütülecek izleme faaliyetlerine yönelik uygun araçların geliştirilmesi 

sağlanmıştır.

Pilot Uygulama:
Kapasite geliştirme eğitimlerinin ardından UOEP İzleme Değerlendirme Mekanizması’na yöne-
lik pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama kapsamında UOEP özelinde hazırlanmış 
göstergelere yönelik masa başı araştırma, nitel ve nicel araştırma yöntemleri uygulanarak ve-
rilerin toplanması ve raporlanmasına yönelik proje ortağı sivil toplum kuruluşu yetkilileri ile 
birlikte çalışmalar yürütülmüştür.

REHBER HAKKINDA
UOEP İzleme Değerlendirme Mekanizması Rehberi dört bölümden oluşmaktadır.

1. Bölüm: Sivil Toplum Alanında İzleme Değerlendirme: Rehberin bu bölümünde sivil toplum 

ve kalkınma alanında yürütülen faaliyetlerin İzleme Değerlendirme süreçlerinin amaçları, 
tanım-ları ve aşamaları ele alınmaktadır . İzleme Değerlendirme aşamaları izleme, 
değerlendirme, he-sap verebilirlik ve öğrenme olarak detaylı biçimde aktarılmıştır.
2.Bölüm: İzleme Değerlendirme Döngüsü: Rehberin bu bölümünde proje döngüsüne paralel 

olarak İzleme ve Değerlendirme sürecinin döngüsü işlenmiştir . Tasarım, planlama, veri 
toplama, veri analiz ve veri paylaşımı olarak beş adımdan oluşan izleme değerlendirme 
döngüsü ilkeler ve farklı yöntemleri kapsayacak şekilde aktarılmıştır.
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3. Bölüm: UOEP İzleme Değerlendirme Mekanizması: Bu bölümde, Ulusal Otizm Eylem Planı
çerçevesindeki eksenlere yönelik hazırlanan İzleme Değerlendirme planı tablosu sunulmuştur.
İlgili tablo eylem planında yer alan her bir öncelik ve tedbire yönelik göstergeleri, bu gösterge-
lere yönelik veri toplama yöntemleri, hedef kitleler ve kullanılacak araç listelerini içermektedir.

4. Bölüm: UOEP İzleme Değerlendirme Araçları: Bu bölümünde bir önceki bölümde listelen-
miş tüm araçlar ve bunların nasıl kullanılacağına dair açıklamalar yer almaktadır.
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TERMİNOLOJİ
Bu bölümde aktarılan kavramlar sosyal bir proje yürütürken kullanılan farklı terimleri tanımla-
mak üzere hazırlanmıştır. Tüm kavramlar yaygın kullanımları sebebiyle İngilizce karşılıklarıyla 
birlikte sunulmuştur.

Değişim Teorisi / Theory of Change (ToC): Sosyal bir değişimi teşvik etmek amacıyla yola 
çıkan kurum, kişi ve toplulukların planlama, katılım ve değerlendirme süreçlerini içeren bir 
yöntem teorisidir. Değişimi yararlı olacak durumların tespiti ile başlayıp uygulamalar sonucun-
da, başlangıçta olmayan bir iyileşmenin oluşması hedeflenir. Proje Amacı / Hedefler (Goals): 
Bir program veya proje sırasında ve sonucunda ulaşılması beklenen uzun vadeli ve kapsamlı 
değişim hedefleridir.

Alt Hedefler / Stratejik hedefler (Objectives): Proje yürütülürken ve sonrasında ulaşılması 
beklenen kısa vadeli ve hedef kitlenin (yararlanıcının) yararına bir değişim yaratmaya odakla-
nan hedeflerdir. Sonuçlar (Outcomes): Proje aktiviteleri sayesinde / sonucunda yararlanıcı kişi 
ve topluluklar üzerinde oluşan değişikliklerdir. Bunlar sosyal ve çevresel değişimleri içerdiği 
gibi projeden yararlanmış olan kişilerin kendi deneyimlerini de kapsar. Diğer bir deyişle, yapılan 
aktiviteler sonucunda ortaya çıkan değişimler, faydalar ve kazanımlarıdır.

Çıktılar / Kazanımlar (Outputs): Ürünler, hizmetler, proje uygulaması sayesinde oluşan imkan-
lardır. (Örneğin satın alınan hizmetler ve dağıtılmış olan ürünler)

Aktiviteler (Activities): Bir kuruluşun hedeflerine ulaşmak ve çıktılar ve sonuçlar üretmek için 
aldığı somut eylemler, görevler ve işlerdir. Bir proje kapsamında yapılan bütün etkinlikler bu 
aktivitelere örnektir.

Girdiler (Inputs): Proje kapsamında aktiviteler yerine getirilirken sosyal kuruluşlar tarafından 
kullanılan kaynaklardır. Bunlar; finansal kaynaklar, insan kaynakları olabileceği gibi potansiyel 
olarak mevcut materyaller ve diğer kuruluşların destekleri de olabilir. 

Yararlanıcı (Beneficiaries): Yararlanıcılar, kendi ihtiyaçları ve öncelikleri çerçevesinde, bir proje 
çıktıları doğrultusunda hayatlarında ve kendilerinde olumlu değişim yaratmak istenen kişilerdir.

Hedef Kitle (Target Audience): Bir projenin paydaşları, ortakları ve yaralanıcıları gibi etki alanı-
na giren kişi ve toplulukların tümüdür. Etkinlikler ve iletişim çalışmalarının odaklandığı kitleleri 
ifade eder.
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1. Sivil Toplum Alanında İzleme ve Değerlendirme
Sivil toplum ve kalkınma alanında yürütülen program ve faaliyetler belli bir konuda etkili ve 
olumlu bir değişim yaratmak, belirlenen hedef kitleler üzerinde somut ölçümlenebilir bir gelişim 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilir. “İzleme Değerlendirme” bu programların ve proje kapsam-
larında gerçekleştirilen faaliyetlerin takibine verilen isimdir.

Rehberin bu bölümünde İzleme Değerlendirme süreçlerinin amaçları, tanımları ve aşamaların-
dan bahsedilmektedir.

1.1. İzleme ve Değerlendirme Amaçları
İzleme değerlendirme çalışmaları yürütülen bir proje veya programın bağlamında yer alan farklı 
kişi, ekip veya kurumlar için fayda sağlayan çalışmalardır. Genel olarak ele alındığında izleme 
değerlendirme çalışmalarının temel amaçları aşağıdaki gibidir:

       Süreç Yönetiminin Sağlanması: Proje akışında her bir aşamaya yönelik sorumluluk ve so-
rumluların belirlenerek işleyişin kesintisiz devamlılığının sağlanmasıdır.

    Kalite Standartları Oluşturma: Proje amaçlarının tanımlandığı şekilde gerçekleştiğinin
kontrolü ve her bir amacın ideal koşullarda gerçekleştirilmesinin takibidir.

       Yararlanıcılar üzerinde oluşan değişimin takibi: Doğrultusunda beklenen değişimin süreç 
içerisindeki gelişimi takip edilir.

       Performans Geliştirme: Proje ekibinin yetkinliğinin, ihtiyaçların takibi yapılır.

       Faaliyetlerin etkinliğinin takibi ve iyileştirme alanlarının keşfi: Etkinlikler sırasında karşı-  
laşılabilecek riskler ve  oluşabilecek sorunların  anlık olarak anlaşılmasını buna bağlı olarak da 
düzenlemelerin yapılmasını sağlar. 

        Kanıt Temelli Savunuculuk: İlgili proje / program konuları hakkında paydaşlar ve kamuoyu-
na yönelik sağlıklı ve veriye dayalı iletişim kurulmasını sağlar. Yeni Fonlara Erişim: Program çık-
tılarının somutlaştırılması, faydanın kanıtlara dayalı olarak sunumu fon verenlere yönelik sağlıklı 
proje kurguları yapılmasına katkı sunar.

İzleme değerlendirme çalışmalarının sonuçları farklı gruplar tarafından kullanılır:

        Proje Ekibi: Kendi yetkinlikleri ve düzenli çalışma prensiplerinin kontrolü.

 Kurum Yöneticileri: Proje ekipleri ve paydaş ilişkilerinin takibi.

        Paydaşlar: Ortak çalışma prensiplerinin takibi, görev dağılımı ve iştirak süreçlerinin sağlıklı
işlemesi.

        Donörler – Sponsorlar: Sağlanan finansmanın hedeflere uygun olarak kullanıldığı  ve bek-
lenen sonuçlarının sağlandığının takibi.
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       Kamuoyu: Uygulanan projeler ve proje konuları alanında bilgi sağlanması ve farkındalığın 
artması.

İzleme değerlendirme standart dört aşamalı bir proje döngüsünün her aşamasında yer alır:
     1. Tasarım aşamasında proje faaliyetlerinin amaçlarının tanımlanması.
     2. Planlama aşamasında proje amaç göstergelerine uygun araçların geliştirilmesi.
     3. Uygulama aşamasında faaliyetlerin takibi ve ölçümlemesi.
    4. Değerlendirme aşamasında da proje sonuçlandırılması ile gelecek için öğrenme ve geli-
şim alanlarının görülmesi.

1.2. İzleme ve Değerlendirme Tanımları
İzleme ve Değerlendirme herhangi bir proje, program, politika ya da faaliyetin planlanması ve 
yürütülmesinde önemli bir unsurdur. Ortaya konulan hedeflerin ve amaçların yerine getirilme-
si için, uygulanan program veya proje boyunca ölçme ve gözlemeye imkân tanır. Bu sayede, 
muhtemel iyileştirmelerin ve geliştirmelerin önünü açar. Aynı zamanda, elde edilen sonuçların ve 
çıktıların raporlanmasını mümkün kılarken, paydaşlar ve kamuoyu ile olan iletişimi de destekler.

Her ne kadar izleme ve değerlendirme kavramları birbirlerine yakın olsa da birbirini tamam-
layan farklı aşamaları ifade ederler. İzleme, düzenli ve sistematik bir şekilde veri toplayarak 
proje hedeflerine ulaşmaya yönelik süreç, gelişim ve performans takibi yapmayı sağlar. Değer-
lendirme ise tamamlanmış ya da devam etmekte olan faaliyetlerin nesnel ve bağımsız bir şekil-
de incelenerek projeye ve ekibe yönelik iyileştirme ve fırsat alanlarının keşfedilmesini amaçlar.

İzleme ve Değerlendirme süreçlerini tamamlayıcı diğer iki unsur ‘Hesap Verebilirlik’ ve ‘Öğrenme’ 
aşamalarıdır. Bu iki unsur izleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında yapılan her tür ince-
lemeden çıkan sonuçların ilgili kişilere uygun formatta raporlanması ile gerçekleştirilir. 

İzleme ve Değerlendirme süreçleri yaygın olarak İngilizce karşılığı olan “Monitoring and Evalua-
tion” tanımımın kısaltması olarak ‘M&E’ tabiri ile kullanılır. Hesap Verebilirlik (Accountability) ve 
Öğrenme (Learning) tabirleriyle birlikte “MEAL” kısaltması da kullanılabilir.
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      1.2.1. İzleme
İzleme, herhangi bir faaliyetin somut sayısal hedeflerini ölçme, zaman içindeki gelişimini, siste-
matik bir şekilde veri toplayarak ve analiz ederek takip etmek olarak tanımlanmaktadır. İzlenen 
faaliyet süresince, ilgili faaliyetin doğrudan ve dolaylı paydaşlarından geri bildirimler alınırken, 
elde edilen sonuçlar da bu paydaşlarla paylaşılır. Rutin bir şekilde toplanan veriler ve bunların 
analizleri ile yürütülen faaliyetlerin program amaçları ve hedeflerine ulaşmada ne kadar başarılı 
olduğu gözlenir. Bu sayede program yürütücüleri ve karar vericilerine gerekli müdahaleleri ve 
iyileştirmeleri zamanında yapmak için gerekli fırsat ve kanıt sağlanmış olur. İzleme faaliyetleri 
çoğunlukla proje aktivitelerinin ölçümlenmesine ve performans gelişimini takip etmeye yönelik 
sayısal verilerin toplanması sürecini kapsar.

İzleme çalışmalarını proje performansını nesnel veriler üzerinden yorumlamayı sağlar. İzleme 
çalışmalarının etkin uygulanması durumunda faaliyetlerin başarılılık düzeyi ölçülebilir ve bu 
sayede muhtemel iyileştirme alanlarını belirlenir.

Süreç takibi, proje ve program personelleri tarafından planlama aşamasında belirlenen kri-
terlere göre hazırlanan kontrol listeleri ve göstergeler kullanılarak yapılır. Süreç takibinde kul-
lanılan temel sorular şöyledir:

      Kaç kişi – kaç etkinlik
      Ne zaman – ne kadar süre – hangi sıklıkta
      Nerede – ne kadar bölgede
      Ne kadar maliyet

Proje aktivitesine göre şekillendirilen bu sorular doğrultusunda her bir proje aktivitesinin et-
kinliği, planlama aşamasında öngörülen zaman planına uygunluk, erişim hedeflerinin neresinde 
olunduğu gibi bilgiler elde edilir.

Önceden belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak bir projenin temel gayesi olmakla beraber, pro-
je için kullanılan kaynakların “harcama karşılığı” da kritik önem taşır. Bu harcama karşılığının 
ölçümü ise performans takibi ile gerçekleştirilir.

İzleme çalışmalarında kullanılan araçlar şu şekilde örneklendirilebilir:
      Etkinlik katılımcı formları
      Katılımcı takip formları
      Personel günlük kayıt formları
      Takvim verileri
      Dijital medya verileri
      Medya takip formları
      Gelir-gider tabloları
      Lojistik formları
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      1.2.2. Değerlendirme
Değerlendirme, projenin gelişimini ve etkileşimini anlamaya yönelik yapılan çalışmaların genel 
adıdır. Değerlendirme proje ekibinin kendi iç süreçlerini ve yararlanıcıların gelişimini takip et-
mekte kullanılabileceği gibi bağımsız bir şekilde denetim amacıyla da yapılabilir.

Değerlendirme çalışmaları prosedürlerinde, tasarılarında ve yöntemlerinde izleme çalışmaları-
na göre daha titiz gerçekleştirilir ve derinlemesine analizler içerir. Sayısal verilerin kullanılabi-
leceği gibi sözel veriler, geri bildirimler ve yorumlar da içerebilir.

Değerlendirme çalışmalarında en önemli husus karşılaştırmalı analiz yapılmasıdır. Tüm değer-
lendirmeler için bir baz / temel oluşturulur ve proje süresince periyodik çalışmalarla değişim 
teorisinde öngörülen sürecin takibi yapılır. Bu kapsamda değerlendirme çalışmaları:

      Yararlanıcı kişi veya topluluk üzerindeki değişimi takip eder.
      Paydaşların katkılarını düzenli olarak izler ve etki ölçümünü kapsar.
      Proje etkinliklerine yönelik performans değerlendirir.
     Bu veriler ışığında değişim teorisinde öngörülen sürece iyileştirmeye yönelik müdahaleler 
yapmayı sağlar.

Değerlendirme çalışmaları için hem nicel hem de nitel veriler kullanılabilir. Değerlendirme 
çalışmalarının periyodik zamanlarda uygulanması sağlıklı verileri elde edilmesi açısından önem-
lidir. Proje başlangıcında mevcut durumu anlamaya yönelik bir temel veri seti oluşturulur. Bu 
veriler yararlanıcı kayıtları veya ön saha araştırmasıyla gerçekleştirilebilir. Proje süresine göre bir 
veya daha çok ara değerlendirme planlanır. Bu ara değerlendirme özellikle proje uygulayıcının 
kendi performansı ve değişim teorisi kurgusunu gözlemlemesi için kritiktir. Son olarak ta-
mamlanma aşamasında da değerlendirme yapılarak başlangıç ve bitiş noktası arasındaki gelişim 
tanımlanır. Proje niteliğine göre proje sonlandırılmasını takip eden süreçlerde de değerlendirme 
çalışmaları yürütülebilir. Bu aşamaya yönelik veri toplama yöntemleri aşağıdaki gibidir:

      Niteliksel araçlar:
      o Birebir Mülakatlar
      o Grup Mülakatları
      o Katılımcı Gözlemleri
      o Geri Bildirim Mekanizmaları
      o Vaka Takip Çalışmaları

      Niceliksel araçlar:
      o Başvuru Formları
      o Ön Test – Son Test Uygulamaları
      o Anketler
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Değerlendirme Türleri

Amaçları, uygulama zamanları ve uygulayıcı taraf durumlarına göre çeşitli değerlendirme türleri 
bulunur.

Tablo 1 Değerlendirme Türleri

      1.2.3. Hesap Verebilirlik
Sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen projelerde sosyal fayda ve toplumsal çıkar 
amaçları ön plandadır. Bu doğrultuda yapılan faaliyetlerin mikro düzeyden makroya doğru he-
sap verebilir nitelikte olması önemlidir. Proje ekibi yaptığı çalışmaların hedeflere uygun ilerle-
diği konusunda yöneticilere bilgi geçer. Aynı şekilde proje tasarımı aşamasında ön görülen 
adam / saat çalışma süreleri, etkinlik giderleri, erişilen yararlanıcı sayısı gibi beşerî ve ekonomik 
maliyetlerle çıktıların örtüşmesi konusunda finansman sağlayıcılara da şeffaf bir şekilde bilgi 
aktarımı yapılır. 

Bu aşamada hazırlanan raporlar izleme ve değerlendirme aşamalarındaki çıktıların finansal ve 
personel çalışma saatleri ile karşılaştırmalı değerlendirmesini içerir.

DEĞERLENDİRME
TÜRÜ

Biçimlendirici
değerlendirme

Projenin tanımlanması ve
iyileştirilmesi için kullanılır.

Proje başlangıcı ve ilk ara dönem Proje ekibi

Proje ekibi

Proje ekibi

Bağımsız kuruluş

Proje ekibi ve / veya
bağımsız kuruluş

Proje ekibi ve / veya
bağımsız kuruluş

Proje ara dönemleri ve sonu

Proje başlangıcı periyodik ara dönem
ve proje sonu

Proje sonu

Proje uygulama sürecinin dışında 
tutulur

Proje bitiminden 6 ay - 1 yıl - 3 yıl 
sonra gibi süreçler

Uygulama performansını
değerlendirme, veya kitle-
leri genişletme hedefine 
uygun veri toplama.

Değişim teorisine uygunluk,
çoklu veri kullanımı ve kontrol
grupları ile karşılaştırmalı 
analiz yürütme.

Proje performansına yönelik
belirleyici yargı oluşturma.

Değerlendirme süreçlerinin
ve proje etkinliklerinin dene-
timinin ekip / kurum dışı kurul
tarafından gerçekleştirilmesi.

Proje etkisinin sürekliliğini 
ölçme.

Süreç
değerlendirmesi

Etki veya sonuç
değerlendirmesi

Sonuç özeti 
değerlendirmesi

Denetim
değerlendirmesi

İleri
değerlendirme

AMAÇ ZAMANLAMA UYGULAYICI
TARAF
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Hesap verebilirlik aşamasının dört önemli unsuru bulunmaktadır:

1. Şeffaflık: Ekipler, izleme ve değerlendirme bilgilerini ve sonuçlarını topluluklar, ortaklar, 
bağışçılar ve diğer paydaşlarla paylaşarak şeffaflığı teşvik eder.

2. Standartlara Uyum: Ekipler, proje çalışmasının kararlaştırılan donör gereksinimlerine ve 
İzleme Değerlendirme çalışmalarına yönelik en iyi uygulamalarına uygun olarak yürütüldüğünü 
göstererek standartlara uyumu teşvik eder.

3. Cevap Verebilirlik: Geribildirim ve karşılık verme mekanizması kurularak tüm paydaşların 
öneri ve yorumlarını iletebildikleri ve cevap alabilecekleri platformlar oluşturmak çok yönlü bir 
proje yönetimini sağlar.

4. Katılımcılık: Ekipler, İzleme Değerlendirme çalışmalarının başlatılması, göstergelerinin 
tanımlanması ve yürütülmesinde farklı paydaş türlerinden çeşitli derecelerde katkılar alarak 
katılımcılığı teşvik eder.

      1.2.4. Öğrenme
İzleme değerlendirme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin hem proje sürdürülebilirliği 
hem de aynı kurum tarafından yürütülen veya tasarlanan diğer projeler için bilgi sağlaması için 
öğrenme aşaması önemlidir. İzleme değerlendirmenin devamı olarak proje ekibi, yöneticiler ve 
paydaşlarla yapılacak görüşmelerle mevcut raporlar incelenerek gelişim alanları, fırsatlar, riskler 
ve alınan önlemler incelenir.

Projelerde sağlıklı bir öğrenme süreci oluşturmak için tüm paydaşların projelerin aşamaları, 
gelişmeleri, sonuçları hakkındaki görüşlerine başvurarak çok yönlü değerlendirme yapılması 
gerekir.

İzleme Değerlendirme döngüsüne “öğrenme” adımının eklenmesi durumunda farklı yaklaşımlar 
benimsenebilir.

1. Öğrenmeye Teşvik Etme: Ekip içerisinde kişi bazlı olarak belirlenen gelişim alanı hedefleri ve 
terfi, promosyon vb. ödüller oluşturarak proje ekibinin öğrenme sürecini dikkate alması sağlanır.

2. Merak  Dürtüsünü Artırmak: soru sorma, ilgi alanını keşfetme, merak etme ve meydan oku-
maya açık bir çalışma ortamı sunulan ekiplerde proje adımları ve izleme değerlendirme çalışma-
ları çok daha derinlemesine ve gelişim odaklı gerçekleştirilir.

3. Öğrenme Süreçlerini İçselleştirme: İzleme Değerlendirme döngüsündeki öğrenme adım-
larını somutlaştırarak, örneğin kontrol listeleri oluşturmak, tanımlanmış gündemi olan top-
lantılar ayarlayarak, ekip çalışmalarında öğrenme sorularını önceden hazır ederek öğrenmeyi 
proje yürütme sürecinin bir parçası haline getirmek mümkün olur.
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4. Etkileşime Açık Bir Yönetim Tarzı Benimsemek: Proje ekipleri içerisinde izleme değer-
lendirme çalışmalarından gelen aktif verilere göre hızlı hareket alıp yön değiştirme konusunda 
esnek olan bir yönetim tarzı tüm ekibin de öğrenme süreçlerini takip etmesini sağlar.

5. Bilgi Paylaşımı: projeye yönelik veri ve analitik bilgileri ekip içinde ve sektöre genelinde kul-
lanıma açık hale getirmek merak etme, araştırma ve öğrenmeye teşvik eder.



18

2. İzleme ve Değerlendirme Döngüsü
Proje döngüsüne paralel olarak İzleme ve Değerlendirme sürecinin de kendine ait bir döngüsü 
bulunmaktadır. Bu döngü tek bir projenin içerisinde kendini tekrar edebildiği gibi farklı projeler 
de birbirlerinin döngülerine dahil olabilmektedir.

Grafik 1 İzleme Değerlendirme Döngüsü

2.1. Tasarım
İzleme Değerlendirme döngüsünün ilk aşaması tasarımdır. Projenin tasarım aşamasıyla paralel 
olarak izleme değerlendirme çerçevesi de oluşturulur. Böylece hem projenin ana kurgusu için 
zaman planı, personel ihtiyacı ve bütçe kalemleri doğru bir şekilde oluşturulur hem de izleme 
değerlendirme süreçlerinin de ana hattı ortaya çıkar. Tasarım aşamasında belirlenmesi gereken 
üç bileşen bulunur:

      1. Değişim Teorisi Kurgusu
      2. Sonuç Çerçevesi
      3. Mantıksal Çerçeve
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      2.1.1. Değişim Teorisi Kurgusu
Sosyal bir değişimi teşvik etmek amacıyla yola çıkan kurum, kişi ve toplulukların planlama, 
katılım ve değerlendirme süreçlerini içeren bir yöntem teorisidir. Değişimi yararlı olacak du-
rumların tespitinin sonucunda uygulanan proje sonucunda, başlangıçta olmayan bir değişimin 
oluştuğu gözlemlenir. Yararlanıcılara (hedef kitleye) iletmek istenen faydalar ve sağlanmak is-
tenen gerçek değişimler doğrultusunda bu kurgu oluşturulur. Değişim Teorisi ile bir projeyi 
oluşturan temeller ile bu temeller arasındaki ilişkiler, uzun vadede sürdürülebilir bir amaca ulaşır.

      2.1.2. Sonuç Çerçevesi
Bir projenin amacına ulaşması için ilk aşamada stratejik hedefler geliştirilir. Bu hedefler proje 
henüz devam ederken de sonuç vermeye başlar ve uzun vadede ulaşılması beklenen sonuçları 
ulaşılması daha mümkün ve kolay hale getirir. Bir proje kapsamında belirlenen stratejik he-
deflerin beklenen sonuçlarla arasındaki bu ilişkiye sonuç çerçevesi denir.

Grafik 2 Sonuç Çerçevesi

Proje amacı değişim teorisi kapsamında proje ekibinin erişmek istediğin genel çerçeveyi 
oluşturur. Proje amacında hedef kitle, zaman ve değişim yaratılmak istenen alan çok genel 
tabirlerle ifade edilir. Stratejik hedefler ana amaca erişmek için tanımlanan alt hedefleri – yol-
ları gösterir. Stratejik hedef cümleleri oluştururken daha spesifik tanımlamalar kullanılarak net 
bir çerçeve oluşturulur. Beklenen sonuç kısmı da ilgili stratejik hedefe ulaşıldığında hedef kitle 
üzerinde yaratılması beklenen somut değişimi ifade eder.
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      2.1.3. Mantıksal Çerçeve:
Bir proje hazırlanmaya başlandığında konulan birtakım hedefler vardır. Bunun için sözel açık 
tanımlar yapılır ve bu doğrultuda yapılacak etkinlik ve eğitimler belirlenir. Belirlenen hede-
flere ulaşma ölçütleri ise o hedefin göstergeleridir. Örneğin; sayısal olarak ulaşılması beklenen 
hedefler ile uygulanan projede ulaşılmış kişi sayısı hedefe ulaşma göstergesidir. Öte yandan, 
belirlenen bu hedeflere ulaşmak için hangi araç ve / veya yöntemlerin kullanılacağı ise o hedefi
ölçmenin yöntemidir. Örneğin; proje kapsamında kaç kişiye ulaştığımızı tespit etmek için kayıt 
takibi yapabileceğimiz bir devamlılık tespiti mekanizması oluşturabiliriz. Bunun yanında, pro-
je hedeflerimiz, göstergelerimiz ve yöntemlerimiz iyi sonuç verse bile, birtakım varsayımlar 
da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu varsayımlar daha önceden öngöremediğimiz ve pro-
je yürütülürken meydana gelen engeller ya da bunun tam aksine projenin sağlıklı bir şekilde 
iletilmesine yardımcı olan öğeler olabilir. Örneğin; bir projenin uygulanacağı okulda belirlemiş 
olduğumuz hedef kadar ulaşabileceğimiz kişinin yaşamıyor olması öngöremediğimiz bir engel 
olarak verilebilir.

Grafik 3 Mantıksal Çerçeve

PROJE HEDEFİ

Hedefin sözel açık
tanımı

Sayısal olarak ulaşılması
beklenen hedef

Hangi araç ve / veya yöntemlerin
kullanılacağı

Oluşabilecek engeller 
veya yardımcı öğeler

Mehmet Efendi İlköğretim
Okulu’nda OSB’li 
kaynaşma sınıfının
açılması

10 OSB’li öğrencinin 
kaynaştırma eğitiminden 
faydalanması

Niceliksel: Öğrenci kayıt takibi
Niteliksel: OSB’li öğrencilerin
devamlılığının takibi

Mehmet Efendi İlköğretim
Okulu çevresinde belirle-
nen hedef kadar OSB’li
öğrencinin bulunmaması

GÖSTERGE ÖLÇME METODU VARSAYIMLAR
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 2.2. Planlama
Planlama aşaması tasarımda oluşan mantıksal çerçeve baz alınarak hazırlanır. Bu aşamada 
hedeflere ve göstergelere uygun izleme değerlendirme yöntemleri, zamanlamaları ve sorumlu-
lar netleştirilir. Bir İzleme ve Değerlendirme Süreci planı hazırlanırken dikkate alınması gereken 
bileşenleri şu şekilde sıralayabiliriz:      

      Projenin büyüklüğü.
      Karmaşıklığı.
      Projenin işletim ortamının doğasında bulunan riskler.
      İlgili paydaşların sayısı.
      İzleme ve Değerlendirme Süreci faaliyetleri için bütçe.
      Donörün İzleme ve Değerlendirme Süreci gereksinimleri.

      2.2.1. Planlama Tablosu
Planlama sürecinde tanımlanması gereken tüm alanların proje ilerleyiş sürecinde tek bir alan-
dan takip edilebilmesi adına bir planlama tablosu yaratılır. Planlama tablosunun bileşenleri 
aşağıda tanımlanmıştır.

Veri Toplama: Öncelik verilen sonuçlar / değişimlere göre ne tür veri toplanacağı ve bu verilerin 
toplanma yönteminin belirlenmesine veri toplama denir.

Metot: Toplamayı hedeflediğimiz verilere hangi yöntem ve araçları kullanarak ulaşabileceğimizi 
belirleyen araca yöntem (metot) adı verilir.

Sorumlu Kişi: Gerekli verileri toplamak için belirlenen metodu(yöntemi) uygulayacak kişi, so-
rumlu kişidir.

Hedef Kitle: Toplanması hedeflenen verileri, hedef kitle (yararlanıcılar)dan ediniriz. Bu verilerin 
kendilerinden alınması belirlenen kitleye, hedef kitle deriz.

Analizi Anlamlandırma: Toplanan verilerin proje bağlamında somut çıktılara dönüşebilmesi 
için anlamlandırılmasına yarayan araç, yöntem ve süreçlerdir.

Analiz Tipi: Bir analiz yapabilmek için sonuca ulaşmamızı sağlayacak göstergelere ihtiyaç du-
yarız. 

Analiz Tipleri: Nitel, nicel ya da karma analiz tipi olabilir. Nitel analiz, öznel ve sayısal olmayan 
veriler analiz edilmek istendiğinde kullanılır. Nicel analizde ise, nitel analizin aksine veriler istatis-
tiksel yöntemlerle analiz edilir. Karma analizde ise her iki türden veriler kullanılarak analizler ve 
çıkarımlar yapılır.
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Karşılaştırma Grubu: Analiz yapılırken, bir sonuca ulaşmak için elimizde olan verilere:

      Projenin öncesi – sonrası arasındaki etki farkını karşılaştırarak mı?
      Paydaşlar arası (Projenin hitap ettiği, fayda sağlamaya çalıştığı kitleler arasında) bir 
karşılaştırma mı?
     Ya da bunun da ötesinde yararlanıcıların kendi çevrelerinde etkide bulundukları ikincil (alt) 
gruplar arası karşılaştırma mı?
yaptığımızı belirlememiz gerekir.

Bilgi Kullanımı: Elde edilen verinin hangi amaçla ve nerelerde kullanılacağını ifade eder. Bunlar; 
iletişim kanalları, yıllık faaliyet raporları, aylık takip raporları gibi doküman ve çalışmalar olabilir.

Tablo 2 Planlama Tablosu

      2.2.2. Performans Takip Tablosu
Performans Takip Tablosu, bir projenin yürütüldüğü süreçte zaman içerisindeki gelişimini 
yansıtan, önceden belirlenmiş göstergelere dayalı olarak stratejik hedefler aracılığıyla beklenen 
sonuçlara ulaşma hızını denetleyen bir takip tablosudur. Projenin verimliliği ve işlerliğini test 
eder niteliktedir.

Hedef Beyanı: Bir projenin planlama aşamasında tespit edilen bir sorun ya da değişmesi ge-
reken bir duruma müdahale edebilmek için, sonuca ulaşmayı kolaylaştıracak stratejik hedefler 
gerekir. Bu hedefler projenin planlama aşamasından itibaren belirlenir.

Beklenen Sonuç: Bu hedefler sonucunda ise ulaşılması beklenen bir sonuç / sonuçlar vardır. 
Belirlenen stratejik hedefler aracılığıyla bu sonuca ulaşmaya çalışılır. Beklenen sonuç, tespit 
edilen sorunun iyileştirilmesi için somut bir çözüme ulaşıldığını ifade eder.

Çıktı: Ancak bu süreç birçok öngörülemeyen unsurdan etkilenebileceği için performans taki-
bi yapılmalı, değişim ve öngörülemeyen durumlar zaman içerisinde denetlenerek gerekirse 
çözümler bulunmalıdır. Bu sırada, proje sonucunda veya sırasında elde edilen veri, değişim ve 
iyileşmelerin bütününe çıktı adı verilir.

HEDEF BEYANI

1. Stratejik Hedef

Metod Sıklık Sorumlu Kişi Hedef Kitle Analiz Tipi Karşılaştırma Grubu

2. Stratejik Hedef

1. 1. Beklenen Sonuç

1. 2. Beklenen Sonuç

1. 1. 1. Çıktı

1. 1. 2. Çıktı

Kilit Varsayımlar

Varsayım 2

Varsayım 1

GÖSTERGE BİLGİ
KULLANIMI

VERİ TOPLAMA ANALİZİ ANLAMLANDIRMA
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Gösterge: Ulaşılmak istenen hedefe dönük çabaların verimliliğini ölçmeye yarayan araçlar, 
göstergelerdir.

Baz: Performans Takip Tablosunda, stratejik hedefler, beklenen sonuçlar ve çıktıların durumu 
yıllık bazda değerlendirilir.

Her periyot için:

Hedef: O yıl içerisindeki çalışmalar neticesinde gelinmesi umulan / öngörülen noktayı;
Mevcut durum: Yapılan çalışmalar sonucunda gelinen noktayı;
Değişim: Durum ile alakalı 1 yıllık süreçte gelinen nokta ile bir yıl öncesi arasındaki farkı ifade 
eder.

Tablo 3 Performans Takip Tablosu

      2.2.3. Geribildirim / Karşılık Mekanizması
Geribildirim mekanizması proje yararlanıcıları ile proje ekibi arasındaki çift yönlü iletişimi kapsar. 
Geribildirim / Karşılık Mekanizması temelde yararlanıcılarla alakalıdır. Bu yol ile yararlanıcılar, 
isterlerse kendi isimlerini belirterek, ya da isterlerse anonim olarak geribildirim yapabilecekleri 
bir platforma erişim sağlarlar. İletişimin çift yönlü olmasına sebebiyle bir güven ortamı yaratan 
Geribildirim / Karşılık Mekanizması, geribildirim toplantıları şeklinde de olabilir. Buna ek olarak, 
paydaşlarla dönemsel toplantılar yapılarak çalıştay / fikir alışverişleri yapılabilir. 

1- Geribildirim: Yararlanıcıların açık iletişim kanalları veya anonim bildirimlerle proje ekibine 
proje etkinlikleri ve ihtiyaçları konusunda bildirimde bulunmasıdır.

2- Karşılık verme: Proje ekibinin geri bildirimlere açık veya bireysel olarak etkin bir yanıt ver-
mesidir.

Geribildirim için kullanılabilecek araçlar:

      Toplantılar
      Öneri – şikâyet kutusu / maili
      Telefon ya da online destek hattı

HEDEF BEYANI

1. Stratejik Hedef

Hedef Mevcut
Durum Değişim Hedef Mevcut

Durum Değişim Hedef Mevcut
Durum Değişim

2. Stratejik Hedef

1. 1. Beklenen Sonuç

1. 2. Beklenen Sonuç

1. 1. 1. Çıktı

1. 1. 1. Çıktı

GÖSTERGE
1. YIL 2. YIL 2. YIL
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      2.2.4. İletişim Planı
Proje iletişimi ölçme değerlendirme süreciyle paralel işleyen bir süreçtir. İletişim hem proje 
döngüsü içerisinde proje aktivitelerinin yararlanıcı ve paydaşlara iletilmesi hem de değişim te-
orisi kapsamında yaratılmak istenen farkındalık ve bilinçlendirme çalışmalarını kapsar. İletişim 
alanında yapılan her tür aktivite aynı zamanda izleme süreçlerine de dahil edilerek erişim yön-
temleri ve kapasitenin takip edilmesi gereken alanlardır. Bu sebeple planlama aşamasında 
iletişim planını da hazırlamak hem proje döngüsünün sağlıklı işlemesi hem de izleme değer-
lendirmenin düzgün yapılabilmesi için önemli bir rol alır.

Bir iletişim planı amaçlar veya hedef kitleler odağa alınarak hazırlanabilir. Aşağıdaki örnekte 
hedef kitle üzerinden hazırlanan bir iletişim planı bulunmaktadır. Bu kapsamda her bileşen şu 
önermeleri içerir:

Hedef Kitle: proje yararlanıcıları, proje ortakları (paydaş), potansiyel dolaylı yararlanıcılar gibi 
farklı paydaşlara, projenin etkisinden yararlanan kişilerle ilgili olabilir. İletişim planında, farklı 
hedef kitleler için strateji ve hedefler vardır.

Amaç: İletişim planında amaç önermesi yazılırken ilgili hedef kitle için «neyi bilmek ister» 
sorusuna cevap verilir.

İletişim Metodu: Ne tür bir dil kullanılacağı, bu dili kullanırken yararlanılacak kanalı (mecra: 
TV, online, yüz yüze), kanalla örtüşen bir şekilde iletişimin tipine (sözlü – yazılı – görsel vb.) de 
karar verilir.

Sıklık / Zamanlama: Ne sıklıkta ve hangi spesifik zamanlarda iletişim kurulacağı netleştirilir. 
Bu hedef kitlede erişilmek istenen amaçlara ulaşabilmek için ne sıklıkta bu iletişim kanallarını 
kullanılması gerektiğini belirleyen ve bazen de spesifik olarak tarihleri içeren alandır.

Tablo 4 Örnek İletişim Planı

HEDEF KİTLE

Donör

Uygulama ortağı

Topluluk

Topluluk

Çıktı hedeflerine göre
süreç gelişimi

Naratif Rapor Çeyrek dönem 

Etkinlik takviminde 
güncellemeler

Proje güncellemeleri

Proje güncellemeleri

Koordinasyon 
toplantısı

Topluluk buluşması

Sosyal medya

Aylık

Aylık

Günlük

AMAÇ İLETİŞİM METODU SIKLIK / ZAMANLAMA
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2.3. Veri Toplama
Veri toplama, farklı hedef kitlelerle ilgili yaptığımız tüm çalışmaların sonuçlarını toplamaya, kul-
landığımız tüm araçların derlenmesine verilen addır.

Plana uygun raporların hazırlanması, amacına uygun verilere erişilmesi için veri toplama 
aşamasında dikkat edilmesi gereken hususlar mevcuttur. Bunun için dikkat edilmesi gereken 
alanlar şunlardır:

      Veri Toplama Kriterleri
      Örneklem Oluşturma
      Veri Yönetim Standartları
            Veri Saklama İlkeleri
            Veri İşleme İlkeleri
            Veri Doğrulama

      2.3.1. Veri Toplama Kriterleri
Geçerlilik: Toplanan verilerin gerçeği yansıtması, proje kapsamında geçerli ve alakalı olmasıdır.

Güvenilirlik: Hem örneklemin hem uygulayıcıların hem de verilerin saklanması konusundaki 
güvenilirlik çok önemlidir.

Hassasiyet-Kesinlik: Hedef kitleden alınması gerekli bilgiler için oluşturulan sorular, ilgili hedef 
kitlenin hassasiyetlerine uygun şekilde biçimlendirilir.
Ancak bu hassasiyet sebebiyle ulaşılması hedeflenen bilgilerin belirsiz ve yetersiz kalmamasına 
özen gösterilmelidir.

Bütünsellik-Dürüstlük: Bütünsellik, farklı veri kaynaklarından gelen verilerin bir araya gel-
diğinde birbirini tamamlayıcı özellik taşımasıdır. Dürüstlük ise, yararlanılan ve toplanılan bütün 
veri kaynaklarında önceliklendirme ve özelleştirme yapmadan, tarafsız ve objektif bir şekilde 
verinin proje içerisinde yer almasıdır.

Güncellik: Geçerlilik kriteri ile paralel olan bu kriter, kullanılan verinin güncel olması, güncel 
durum şartlarına göre alınmış olduğundan emin olunmasını ifade eder.

      2.3.2. Örneklem Oluşturma
Büyük ölçekli projelerde tüm yararlanıcılara veya hedef kitle evreninin tamamına ulaşmak 
zaman ve bütçe sebebiyle mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda ilgili hedef kitleyi karşıla-
yabilecek, ilgili popülasyonun genel niteliklerini ifade edebilecek sayısal ve istatistiki olarak bu 
kitleyi örnekleyebilecek kişi sayısı ve tanımları belirlenir. 

Burada dikkat edilmesi gereken nokta; toplam evrende (yani, toplam yararlanıcı popülasyonun-
da) hedef kitlenin orantısal olarak karşılığının alınabiliyor olmasıdır. Örneğin; yarısı erkek yarısı 
kadın bir popülasyonu ele alınırsa, seçilen örneklemdeki kişilerin bu orana göre denk olarak 
seçilmesi gerekir.
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Bir örneklem oluşturulurken, şu 2 özellik göz önünde bulundurulabilir:

      Çoğunlukla demografik özelliklere göre belirlenir; örneğin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 
ikamet alanı vb.
           Yararlanılan konu itibariyle bir ayrıştırma yapılarak örneklem oluşturulabilir. Örneğin, farklı 
kademelerdeki çalışanlar, aynı konu etrafında yer alan farklı yararlanıcı çeşitleri gibi…

      2.3.3. Veri Toplama Yöntemleri
Veri toplama yöntemleri izleme değerlendirme çalışmalarının hangi alanına değinildiği, veri 
toplanacak kitlenin özellikleri, elde edilmek istenen verinin ne tür bir raporlamaya dönüştürüleceği 
gibi özelliklere göre belirlenir. Yöntemler niteliksel veya niceliksel metotları, yüz yüze ya da 
uzaktan görüşmeleri, kolaylaştırıcı eşliği veya otonom çalışmaları kapsayabilir. Toplanan verinin 
geçerli olabilmesi için; doğru zamanda, doğru örneklemle, doğru araçla toplanmış olması ge-
rekir. Yöntem belirlenirken proje zamanlaması, ilgili hedef kitlenin kendini en rahat hissedeceği 
araçların seçimi, veri toplamaya ayrılan bütçe gibi kriterler dikkate alınır.

Niteliksel Veri Toplama Yöntemleri: Hedef kitle ile çoğunlukla yüz yüze yapılan, gözleme ve 
sohbete dayalı yöntemleri içerir. Niteliksel veri toplama yöntemlerinde hedef kitlenin kendini 
tanımlı yönergeler (soru formları, günlükler, çalıştaylar vb.) çerçevesinde özgürce ifade ettikleri
yöntemlerdir. Bu alanda kullanılan araçlar açık uçlu sorular ve açıklama alanları içerir. Bu yön-
temler uygulanırken daha küçük örneklemlerle derinlemesine bilgi alma oturumları gerçekleşti-
rilir. Veri toplama açısında tanımlı zamanda az sayıda kişiyle kapsamlı soru formları üzerine 
çalışmayı ifade eder. Bir konunun detaylarını, farklı bakış açılarından ele alınma biçimlerini an-
lamayı sağlar.

Niceliksel Veri Toplama Yöntemleri: Niteliksel yöntemlere göre çok daha geniş kitlelere kısa 
zamanda erişmeyi sağlayan, çoğunlukla sayısal veriler elde edilen yöntemlerdir. Yüz yüze ya da 
uzaktan katılımla, tanımlı yönergeler ve kapalı uçlu sorular üzerinden tercihlerin alınması üze-
rine kurulu yöntemlerdir.
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      2.3.4. Veri Toplama Araçları 
Veri toplama araçları tüm İzleme ve Değerlendirme aktiviteleri sırasında kullanılan araçlara ve-
rilen isimdir. Sağlıklı veri kullanımı için doğru aracı kullanma çok önemlidir. Verilere ulaşabilmek 
için, hedef kitlenin kapasitesine uygun sorular sormak gereklidir. Veri toplama aracı geliştirirken 
dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:

1. Kullanım Dili: Hedef kitlenin kapasitesine uygun sorular seçilmeli; açık, terim ve deyim içer-
meyen cümle kullanımı ile anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.

2. Akış Planı: Sorularda mantıksal bir çerçeve olması gerekir. Sorular mantıksal akışa ve derin-
leşmeye uygun şekilde sıralanmalı; basit cevap verilecek sorular önceliklendirilmeli ve bu sayede 
hedef kitlenin güvenini sağlamalı; birbiriyle alakalı sorular ise gruplandırılmalıdır.

3. Temel Veriler: Temel veriler bulunması gerekir. Veri toplama tarihi ve yeri mutlaka bulundu-
rulmalı; katılımcıyı tanımlayıcı / demografik sorular yer almalıdır.

4. Görsel Bütünlük: Hedef kitlenin okumasını, algısını kolaylaştırıcı olmalıdır. Soru formatları, 
soru formu görünümü, profesyonel duruş hedef kitle tarafından soruların anlaşılması, rahatça 
cevaplamaları için yardımcı olur.

Veri toplama araçları temelde niteliksel (kalitatif) ve niceliksel (kantitatif) olarak ikiye ayrılır. 
İzleme Değerlendirme çalışmaları kapsamında ayrıca yönetsel araçlar ve tamamlayıcı araçlar 
da bulunmaktadır.

Niteliksel Araçlar
İşin niteliğine, derinliğine, yorumlara açık taraflarını alabilmeye yönelik araçlardır. Açık uçlu 
sorular, yoruma açık alanları dolduran araçlar, kalitatif / niteliksel araçlardır.

Niteliksel araçlarda kullanılan soru formları ve yönergeler için şunlara dikkat edilmelidir:

      Soru formlarının proje amaçlarını ve katılımcılarla kolaylaştırıcının tanışmalarını kapsayan bir 
giriş kısmı olmalıdır. Bu alan katılımcılar için güvenli hissetme ve görüşmeler sırasında kendile-
rini rahat ifade edebilmeleri açısından önemlidir.

      Niteliksel soru formları sohbet niteliğinde bir akışa sahiptir. Niteliksel araçlardaki soru form-
larının amacı duygu ve düşünceleri almaktır, bu sebeple açık uçlu sorular tercih edilir.

      Soru formu akışı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerini içerecek bir mantığa dayalı olarak ha-
zırlanır. Tümdengelim yapılır, geniş bir konudan gittikçe özel bir konuya gelen bir soru akışı 
hazırlanır. Aynı görüşme içerisinde birden çok konuya değinilecek ise konular kendi içlerinde 
gruplandırılarak ayrılır.
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Derinlemesine Görüşme: Bir veya iki katılımcının olduğu uzman bir kolaylaştırıcı tarafından 
yürütülen görüşmelerdir. Açık uçlu sorular ve sohbet ortamı oluşturularak katılımcıların belirli 
bir konu özelindeki görüş, öneri, duygu ve algılarını anlaşılması sağlanır. Derinlemesine görüş-
meler özellikle değerlendirme çalışmaları kapsamında farklı paydaşların görüş ve algılarını al-
mak için önemli kaynaklardır. Özel konumu, yüksek mevkii, kendini ifade etmenin güç olacağı 
konu olan durumlarında birebir derinlemesine görüşmeler tercih edilir.

Odak Grup Çalışması: Derinlemesine görüşme gibi yapılandırılan odak grup çalışmaları 4 kişi 
ve üzeri katılımcının olduğu sohbet toplantılarıdır. İdealde 6-8 kişinin olması sağlıklı bir toplantı 
akışını olmasını sağlar. Odak grup çalışmalarında bir hedef kitle evreninde benzer özelliklere sa-
hip olanların bir araya getirilerek birbirleriyle etkileşimli olarak fikirlerini beyanetmeleri sağlanır. 
Değerlendirme çalışmaları kapsamında sıklıkla başvurulabilecek bu yöntemde birbiriyle ilintili 
fakat farklı özelliklere sahip her bir hedef kitle için en az bir odak grup toplantısı oluşturulması 
önerilir.

Kontrol / Rastgele Grup Çalışması: Değişim teorisi kapsamında bir hedef kitle üzerinde somut 
bir dönüşüm hedefi olduğu durumlarda, yapılan aktivitelerin ne denli etkin olduğunu ölçmek 
için kontrol grup çalışmaları gerçekleştirilir. Etkinlikler öncesi birbirine benzer özelliklerde iki 
grup üzerinde yapılan değerlendirmeler kaydedilir. Ardından gruplardan biri üzerinde aktivite 
uygulamaları gerçekleştirilir ve son olarak yine her iki grup üzerinde algı ölçümlemesi yapılır. İki 
grup arasında belirgin dönüşümler kaydedildiğinde aktivitelerin başarı oranı da ortaya çıkmış 
olur.

Etik olarak kontrol grubu çalışmaları sonrasında etkinlik yapılmamış olan ikinci gruba da uygu-
lama gerçekleştirilir.

Geri Bildirim: Yararlanıcıların açık iletişim kanalları veya anonim bildirimlerle proje ekibine pro-
je etkinlikleri ve ihtiyaçları konusunda bildirimde bulunmasıdır.

Gözlem: Saha ziyaretleri, yerinde izleme, bir uzmanın belli bir perspektiften aldığı notlara denir.

Vaka / Profil Çalışmaları: Proje başlangıcından itibaren seçilen hedef kitleye yönelik profil 
çalışmalarının takip edilmesidir. Kişinin kendini ifade etme ortamları vaka / profil çalışmalarıyla 
yaratılır. Bu çalışmalarda günlükler, video ve fotoğraf paylaşımları, ara görüşmeler gibi araçlar
kullanılabilir.

Niceliksel Araçlar

Belli bir konunun önceden tanımlanmış alanlarda kaç kişi tarafından nasıl algılandığını anla-
maya yönelik olan araçlardır. Sayısal olarak oluşturulan veriler geniş bir hedef kitle üzerindeki 
etkiyi anlamayı sağlar.
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Niceliksel araçlarda kullanılan soru formlarında şunlara dikkat edilir:

    Hedef kitleyi ve spesifik olarak her bir katılımcıyı tanımlaya yönelik demografik soru-
lar ile başlanır: İlgili projenin ihtiyacına yönelik hedef kitleyi tanımamızı sağlayacak; yaş, cinsi-
yet, uyruk, yaşanılan bölge, eğitim durumu, çalışma durumu gibi bilgiler demografik bilgilerdir. 
Projeye ve hedefine uygun başka ek demografik özellikler de eklenerek sorulabilir. İlerleyen 
bölümlerde soracağımız soruların farklı kitleler tarafından ayrıştırılabilir özelliklerini bulmak için 
ilk kısımda analize yönelik olarak bu sorular sorulur.

      Uygulama konusu soruları: izleme değerlendirme kapsamına giren konulara yönelik önce-
den tanımlanmış cevapları bulunan sorular ile bir akış sağlanır.

      Niteliksel araçlarda olduğu gibi tümden gelim yöntemi ve konulara göre soru gruplandır-
maları kullanılır.

       Soru tipleri:

      Çoktan Seçmeli Sorular: önceden belirlenmiş cevaplar içerisinde bir cevabın kaç katılımcı 
tarafından tercih edildiğinin ölçümlenmesini sağlayan sorulardır. Kapal uçlu ya da yarı açık 
olarak hazırlanabilir. Bu tip sorularda birden çok yanıt arasında katılımcının tek bir tane seçmesi 
sağlanır.

           Kapalı Uçlu Sorular: Önceden belirlenmiş önermelerin yer aldığı çoktan seçmeli ve çok 
seçenekli sorulardır. Katılımcıya yönelitlen sorudan sonra belirlenmiş cevaplar arasından
kendine yakın olanını seçmesi beklenir.

           Yarı-açık Sorular: Kapalı soru ile aynı formatta olan ancak diğer seçeneği de sunularak 
önceden tanımlanan seçeneklerin haricindeki cevaplar için de alan tanıyan sorulardır.

      Çoklu Seçenek Soruları: Yöne önden tanımlı çok cevaplı bir soruda katılımcının birden çok 
seçeneği işaretleyebileceği soru tipidir.

     Ölçekli Sorular: Bir değerlendirme, skor oluşturma, puanlama, karşılaştırma yapmaya yö-
nelik baz oluşturmak için ölçekli sorular kullanılır. Belli bir önermeye yönelik biliyorum – bilmi-
yorum, katılıyorum-katılmıyorum benzeri cevapları derecelere ayıran, ya da puanlama yaptırılan 
soru tipleridir. Sorunun ve seçeneklerin ne kadar karmaşık olduğuna bakılarak 1-5, 1-7 veya 1-10 
derecesinde ölçekler kullanılabilir.
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Anketler: Bir konu hakkında hedef kitlenin görüşlerini, deneyimlerini ve algılarını tespit et-
meye yönelik çoğunlukla araştırma ya da değerlendirme amaçlı kullanılan araçlardır. Projelerde 
mevcut durum ya da ihtiyaç analizi yapmak, bir konu hakkında farklı hedef kitlelerin fikirlerini 
araştırmak üzere kullanılır.

Ön Testler (Pre-Test): Proje aktivite etkinlikleri değerlendirmek üzere uygulanan aktivite öncesi 
mevcut durumu anlamaya yönelik anket tipi soru formlarıdır.

Son Testler (Post-Test): Bir aktivitenin etkinliğini ölçmeye yönelik uygulanan aktivite sonrası, 
aktivite hakkında görüşleri, aktivitenin katılımcı üzerinde yarattığı etkiyi ölçmeye yönelik uygu-
lanan soru formlarıdır. Ön test uygulaması ile birleştirildiğinde karşılaştırmalı analiz yapma im-
kânı sağlanır. Ancak aktivitelerin niteliğine göre sadece son test uygulaması da yeterli olabil-
mektedir.

Yönetsel Araçlar
Projelerde özellikle fon verenlere yönelik hazırlanacak raporlarda hesap verebilirlik aşaması-
na yönelik ihtiyaçları karşılayan araçlardır. Proje planına, hedeflerine olan bağlılık ve tutarlılığı 
ölçmeyi sağlarlar.

Aktivite Sorumluluk ve Zaman Planı (Gantt Çizelgesi): Hangi aktiviteden kimin sorumlu ol-
duğu buradan takip edilir. Her şeyin zamanında, doğru bir şekilde işleyip işlemediğini izleme 
imkanı sunar.

Planlama tablosuna benzemekle beraber sorumlu kurum ya da kişiler, aktiviteye yönelik uygu-
lama notları ve takvime dayalı detaylı zaman planı içeren çizelgelerdir.

Personel Zaman Çizelgeleri: Bir personelin birden çok projede yer alması durumunda günlük 
olarak hangi aktivitelere ne kadar zaman ayırdığının açık bir şekilde izlenebildiği, aylık İnsan 
Kaynağı Raporunda yer alan çizelgelerdir. Donörlü projelerde Proje sürecinin mali yönlerini 
izleme açısından avantaj sağlar.

Bütçe Takip Çizelgeleri: Sahip olunan bütçenin harcama kalemlerini, para ayrılan aktiviteler 
ve miktarlarını açıkça sunan çizelgelerdir. Raporlamada bütçe harcamalarını yansıtmada önem 
taşır.

• Satın Alma Formları
• Lojistik Raporlar
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Tamamlayıcı Araçlar
Niceliksel ve niteliksel verileri bir arada barındıran izleme aşamasında çoğunlukla kullanılması 
gerekli görülen araçlardır.

Katılımcı Formu: Herhangi bir etkinliğin başında katılımcıların kendine ait etkinlikleri doldur-
duğu formdur. Katılımcı sayısı ve profili belirtir hem niceliksel hem niteliksel özelliktedir.

Katılımcı Takip Formu: Belli bir katılımcı kitlesi üzerine birden fazla etkinlik düzenleniyor ise, bu 
katılımcıların her etkinlik özelindeki katılımı bu form aracılığıyla incelenir. Bir yararlanıcıya uzun 
süreli etkide bulunuyorsak, onun için yarattığımız etkinliklerden hangilerine katıldığına dair not 
alarak gelişimini takip etmeye yardımcı olur.

Etkinlik Takip Formu: Bir etkinlik bazında, katılan kişilerin takip bilgilerini topladığımız formdur. 
Etkinliğin bilgileri, yeri, tarihi, eğitmeni, katılımcı profili, katılımcı sayısı bu form içerisinde yer 
alır.

Dilekçe: Bazı verilere ulaşmak amacıyla başkalarının ulaşmak için kullanılan bir sistemdir.

2.4. Veri Analizi
Veri toplama süreci tamamlanınca farklı kaynaklardan gelen veriler bir araya toplanarak analiz 
edilir ve paylaşıma hazırlanır. Veri analizinde kullanılan araçlardan toplanan cevaplar ve gözlem 
notları bir arada okunur. Analiz sürecinde en önemli olan husus verilerin bütünsel olarak ele 
alınarak okunması ve farklı veri paylaşım ihtiyaçlarına göre ayrıştırılarak yorumlanmasıdır. Veri
Analizi 3 aşamada anlaşılır hale gelir:

1. Veri Analizi
2. Görselleştirme
3. Yorumlama

      2.4.1. Analiz
Toplanmış verileri belli bir sistematik içinde yapılandırmak; eldeki bütün verileri bir araya ge-
tirerek derleyip birbirleriyle anlamsal bir bütünlükte değerlendirmektir. Örneğin; farklı hedef 
kitlelere farklı zamanlarda uygulanan araçların üzerinden takip yapmak, niceliksel ve niteliksel 
araçlar aracılığıyla yapılan araştırmaların bir arada yorumlanması analiz olarak nitelendirilir. Veri
toplama yöntemlerinde olduğu gibi analiz süreçleri de niceliksel (sayısal bazda) ve niteliksel 
(kavramsal bazda) olarak ikiye ayrılır. Analiz süreçlerinin bütünleştirilmesinde bu iki yöntemin 
bir arada kullanılması veriyi paylaşma aşamasında daha anlamlı kılınmasını sağlar.
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            2.4.1.1. Niceliksel / Kantitatif Analiz

Niceliksel veri analizi, niceliksel araçlarla toplanan verilerin anlamlı bir şekilde okunur hale 
getirilmesidir. Sayısal bazda derlenen niceliksel veriler, tablolar, grafikler haritalar gibi görsel 
şekillere dönüştürülerek okunaklı ve anlaşılır hale getirilir. Sayısal veriler için istatistiki anali-
zlerin kullanımı, farklı sorulara verilen yanıtların veya farklı zamanlarda uygulanmış araçların 
karşılaştırılarak anlamlı hale getirilmesi gereklidir. Niceliksel veri analizleri için veri toplama 
araçlarında sözel yanıt olarak işlenen bilgiler sayısal olarak kodlanarak istatistiki analize
uygun hale getirilir. Niceliksel veri çeşitleri şu şekildedir:

Nominal Veri: Açık uçlu sorularda sözel içerikli verilerdir. İsim, iletişim bilgisi, pozisyon, eğitim 
alanı gibi sorulardan elde edilen veya açık sorulara verilen cevapları içeren veriler bu tiptedir.

Sayısal Veri: Sayısal veri niceliksel, yönetsel ve tamamlayıcı araçlardan gelen bilgilerdir. Tarih, 
tekrar sayısı, mesafe ölçütü, bir etkinliğe kaç kişinin katıldığı, kaç eğitim gerçekleştiği gibi veriler 
bunlara örnektir. İzleme değerlendirme süreçlerinde özellikle hesap verebilirlik kısmına yönelik
raporlarda yer alması gereken verilerdir.

Derece (Ordinal) Verisi: Veri toplama araçlarında ölçekli sorulardan gelen verilerin analizidir. 
Beğeni oranı, puanlama, sınıflandırma (iyi hal, kötü hal) bunlara örnektir. Derece verileri iki türlü 
olabilir, biri yüzdesel (%) dağılım diğeri de skor / puanlama ortalamaları şeklinde rakamsal-
laştırma şeklindedir.

Örneğin 1-5 aralığında ölçekli bir soruda katılımcıların yüzde kaçının kaç puan verdiği veya tüm 
katılımcılar arasında 5 üzerinden nasıl bir ortalama skor çıktığı gibi veriler oluşturulabilir. Değer-
lendirme aşamalarında sıklıkla ihtiyaç duyulan analizlerdir.

Orantısal Veri: İki tane benzer verinin zamansal ve kişisel bağlamda birbiriyle karşılaştırılmasıdır.
Sayısal ve / veya derece verilerinin derlenmesi ile oluşur. Ön-test / son-test (Pre-test / post-
test) karşılaştırmalarında sıklıkla kullanılan bir veri türüdür. Örneğin bir kapasite güçlendirme 
çalışmasında etkinlik öncesi gerçekleştirilecek bir test anketinde verilen cevaplarla aynı sorulara 
etkinlik sonrası verilen cevaplar karşılaştırılarak değişim oranları hesaplanır. Ayrıca tek bir veri 
toplama aracında da farklı sorulara yönelik verilerin birbirleriyle karşılaştırması ile de orantısal 
veri oluşturulabilir. Örneğin, bir soruya verilen cevaplar herhangi bir demografik veri ile analiz 
edilerek, bir konunun beğeni oranının cinsiyete göre ayrıştırılması gibi, orantısal veri oluşturula-
bilir. Orantısal veriler Değerlendirme aşamasında sıklıkla kullanılır ve Öğrenme süreçleri için de 
önemli bir bilgi kaynağı oluştururlar.
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            2.4.1.2. Niteliksel / Kalitatif Analiz

Sözel verilerin bir araya getirilerek bütünsel bir anlam oluşturulan analizlere niteliksel analizle-
rdir. Niteliksel analiz, derinlemesine görüşme, odak grup, gözlem notları gibi niteliksel araçlar-
dan gelen verilerdir. Genel anlamda, niteliksel analizin amacı anahtar temaları ve bulguları tespit 
etmek, etki alanına giren alt grupları tespit ederek onlardan gelen notlar ve grup tartışma-
larından yararlanmaktır. Niteliksel analiz için okuma ve değerlendirme süreçleri ile uzmanların 
yorumlamaları ile çalışabileceği gibi günümüzde akıllı öğrenme becerileri olan bilgisayar te-
knolojilerinden de yararlanabilmektedir. Niteliksel analizlerde bir konu hakkında katılımcıların 
duygu ve düşünceleri kısaca konuya yönelik algıları değerlendirilir. Dolayısıyla neden, nasıl, ne 
amaçla, hangi kaynaklarla, hangi sebeplerle gibi soruların cevapları yorumlanmış olur. Niteliksel 
analizler algıya yönelik veriler olduğu için objektif bir şekilde yorumlanabilmeleri adına birden 
çok kişinin analiz sürecine dahil olması sağlıklı olur.

İçerik Analizi: Verileri anlamsal bütünlükte yorumlanması, genellemelerin belirlenmesi ve kitle-
sel veya konu bazlı ayrışan noktaların ortaya çıkarılması olarak iki yönlü gerçekleştirilir. Genel-
lemelerde yapılan farklı görüşmelerden çıkan ortak görüş ve eğilimler ele alınırken, eş zamanlı 
olarak genel görüşten ayrışan noktalar ve ayrışma sebepleri ile birlikte ifade edilir. Örneğin 
bir etkinliğin genel olarak beğenildiği ancak etkinlik mekanına dair bir problem oluştuğu veya 
etkinliğin genel olarak beğenildiği ama belli bir yaş grubunun tanımlı sebeplerle yeteri kadar 
faydalanamadığı gibi veriler oluşturulabilir.

Gözlemci Notu: Yerinde gözlem veya analiz edilen verilerdeki uzman görüşü olarak kayde-
dilen verilerdir. Katılımcıların algıları yerine konu hakkındaki uzman birinin yaptığı analizler veya 
değerlendirmeler bütünüdür. Gözlemci notları bir niteliksel veri toplama aracı olarak kullanılabi-
leceği gibi, niceliksel verilerde grafiklerin yorumlanması ile ilgili olan kısımlar da olabilir.

Alıntı Kullanımı: Niteliksel analizlerde objektif yorumlama yapıldığının kanıta dayandırılması 
için alıntı kullanımına başvurulur. Derinlemesine görüşme, odak grup gibi çalışmalarda alınan 
notlardan, katılımcılarına ilgili konuyla ilgili kendi cümlelerine yer verilerek genelleme yapılarak
oluşturulan analizlerin desteklenmesi sağlanır. Alıntı kullanımında dikkat edilmesi gereken iki 
husus bulunur: biri alıntı olduğunu belirtecek bir görselleştirme kullanımı - örneğin tırnak içinde 
yerleştirme, yazı tipini değiştirme vb. - ikincisi ise alıntı yapılan kişiye dair bilginin KVKK’ya uy-
gun olarak yerleştirilmesidir. Kişinin ismi, kurumu gibi kim olduğunun anlaşıldığı detaylar yerine 
daha genel geçer yaş, cinsiyet, pozisyon gibi tanımlamaların kullanılması uygun olur. Ancak 
resmi görüşmelerin yapıldığı izleme değerlendirme çalışmalarında, katılımcının da onayı bulun-
ması halinde alıntılara isim ve kurum verileri yerleştirilebilir.
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      2.4.2. Görselleştirme
Veri analizlerinin okuyucular tarafından net bir şekilde anlaşılabilmesi için görselleştirme gerek-
lidir. Niceliksel verilerde grafik, çizelge, tablo, niteliksel analizlerde paragraf, ara başlık, açıklama 
kutusu kullanımları analizi okuma kolaylığı sağlar.
Niceliksel verilerde görselleştirme sayısal verilerin anlamlı bir hale gelmesi için de çok önem-
lidir. Analiz tipinin ihtiyacına göre pasta grafikler, çizgi grafikler, sütun – bar grafikler, tablolar, 
simgesel grafikler gibi seçeneklerle görsel algıyı destekleyici analizler gerçekleştirilmiş olur.

Grafik 4 Pasta Grafik Örneği
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Grafik 5 Sütun Grafik Örneği
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       2.4.3. Yorumlama
Analiz süreciyle bir arada işleyen yorumlama kısmı verilerin uzman görüşü ve açıklamalar-
la desteklenmesidir. Niceliksel analizlerde oluşturulan grafiklerin okuyucu tarafından dikkat 
çekilmesi istenen kısımlarının cümleleştirilmesi, niteliksel verilerde değerlendirme notlarının 
oluşturulması şeklinde yapılan yorumlama aşaması verilerin bilgiye dönüştürülmesini sağlar. 
Ortaya çıkan yorumlar aslında izleme değerlendirme sürecinde elde edilmek istenen çıktıların
karşılığıdır. Tüm veriler ışığında ilgili proje hedefiyle ilgili nasıl bir yol kat edilmiş olduğu bu 
aşamada netlik kazanacaktır.

2.5. Veri Kullanımı
İzleme değerlendirme döngüsünün son aşaması olan veri kullanımı, izleme değerlendirme 
süreçlerinin çıktısı olarak ifade edilebilir. Planlama aşamasında iletişim planında yer alan kurgu-
lar doğrultusunda farklı hedef kitle ve amaçlara yönelik çeşitli veri kullanım alanları ve şekilleri 
oluşturulur.

Grafik 6 Yüzdesel Dağılımlı Sütun Grafik Örneği
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      2.5.1. Kurumsal Öğrenme
Veri kullanımının kurumsal öğrenmeyi desteklemesi için farklı alanlar bulunmaktadır, bu alanlar 
raporlamalar, sunumlar ve toplantılar gibi genelleştirilebilir.

Kurumsal öğrenme için oluşturulan raporlar veya değerlendirme notları, uygulamaların iyileşti-
rilmesi, ekip kapasitenin güçlendirilmesi, yeni çalışmalar alanlarının keşfedilmesi için kullanılır. 
Örneğin eğitim bazlı bir projede uygulanan bir ön-test eğitim içeriğinin oluşturulması, yarar-
lanıcı kitlenin ihtiyaçlarına göre güncellemelerin yapılması için faydalı olur. Veya proje uygulama 
sonunda yapılan bir raporlama gelecek benzer projeler için yeni çalışma alanlarının oluşturul-
ması veya mevcut çalışmaların derinleştirilmesi için yol haritası oluşturur.

Raporlama: Tüm izleme değerlendirme verilerinin derlenerek ihtiyaca yönelik raporlar oluşturul-
ması kurum içi yazılı olarak paylaşılmasıdır. Raporlar kullanım alanında göre sadeleştirilerek 
sunum halinde de aktarılabilir.

Toplantı-Seminer: Raporlar aracılığıyla oluşturulan bilginin ekipler arası paylaşımı ve öğrenme 
sürecinin genişletilmesidir.

Değerlendirme Oturumları: Raporlar üzerinden farklı ekip üyeleri ile birlikte geçerek öğrenme 
ve proje performansını değerlendirmeye yönelik toplantılardır.

      2.5.2. Sektörel Öğrenme
Veri analizden açık veri olarak kullanılabilecek bilgilerin derlenerek uygun araçlar aracılığıyla 
paydaşlara ve proje amacıyla yakından ilgili sektörel kişi ve kurumlara aktarılmasıdır.

Seminer-Webinar: Hedef kitle, basın, sektör aktörlerinin bir araya getirilerek verilerin sunul-
masıdır.

Eğitim-Atölye / Çalıştay: Veri analizin sonucunda oluşan bilgilerin farklı kurum ve kişilerle pay-
laşılması, bilginin daha anlamlı hale getirilmesi için karşılıklı öğrenme ortamlarının oluşturul-
masıdır.

Basılı Yayınlar ve Dijital Medya: Farklı kurum ve bireylerin bilgiden faydalanması, farkındalık 
kazanmaları veya değerlendirmeleri için verilerin web sitesi, sosyal medya hesapları, broşür – 
kitapçık vb. araçlarla yaygınlaştırılmasıdır.

      2.5.3. Şeffaflık & Hesap Verebilirlik
Verilerin Kurum, proje, etkinlikler hakkında açık veri oluşturulması ve / veya fon verenler ve 
paydaşlara proje gelişimi konusunda bilgilendirme yapılması için kullanımıdır. Kullanılan kaynak 
ve fonların kullanımında hangi amaçlarla harcamalar yapıldığı, sadece donörler için değil her-
kesin bilgisine açılıyorsa bu hesap verebilirliği geliştiren bir unsur olarak değerlendirilir.
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Kurum İçi Raporlama: Proje yürütme ekibinin kurum yönetimi veya farklı ekiplere sunduğu 
raporlardır. Etkinlik performansı ve proje hedeflerinde gelinen aşamayla ilgili verileri içerir.

Kurum Dışı - Ortak / Paydaş / Donör Raporlaması: Paydaşların ve fon verenlerin talep ettiği 
veya kullanımının fayda sağlayacağı verilerin paylaşılmasıdır. Fon verenler tarafından sıklıkla 
amaca yönelik şablonlar paylaşılır, bu durumda verilerin onların taleplerine uygun şekilde analiz
edilir.

Açık Veri Oluşturma: Verilerin herkesin kullanımına uygun hale getirilmesi ve açık kaynaklardan 
paylaşılır olmasıdır. Örneğin, Türkiye İstatistik Kurumunun yaptığı veri izleme çalışmaları bir 
açık kaynak oluşturur.

      2.5.4. Savunuculuk Faaliyetleri
İzleme değerlendirme süresince ortaya çıkan veri ve bilgilerin farkındalık yaratma, harekete 
geçirme, bilinç geliştirme veya politika yapma amacıyla kullanılmasıdır.

Kitlesel İletişim Çalışmaları: Verilere dayalı bilgi içerikli iletişim faaliyetlerinin yürütülmesidir. 
Sektörel öğrenmede olduğu gibi basılı ve görsel medyada kullanım için hazırlanan içeriklerdir.

Politika Geliştirme Etkinlikleri: Açık veriler ışığında hazırlanan rapor ve sunumlar, ilgili sivil 
toplum veya kamu kurumları ile bir araya gelerek değerlendirilir, çalıştaylar veya toplantılar ile 
ilgili alanda politika geliştirme amaçlanır.
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3. Ulusal Otizm Eylem Planı İzleme Değerlendirme Mekanizması
Ulusal Otizm Eylem Planı İzleme Değerlendirme Mekanizması, rehberin önceki bölümlerinde 
anlatılan İzleme Değerlendirme Döngüsü (Grafik 1) kapsamında ele alınarak hazırlanmıştır.

Rehberin bu bölümünde UOEP tablosu eksen bazında ele alınarak İzleme Değerlendirme Me-
kanizmasına uygun planlama tablosu sunulmaktadır. 

İzleme değerlendirme döngüsünün birinci adımı olan tasarım aşamasında yer alan Değişim 
Teorisi UOEP kapsamında değerlendirildiğin Otizm Spektrum Bozukluğu bulunan bireylerin ha-
yatın her alanında yer almalarının sağlanması ve hak temelli bir hizmet anlayışı ile önlerindeki 
engellerin ortadan kaldırılması olarak tanımlanabilir. 

Tasarım aşamasının ikinci kısmı olan sonuç çerçevesinde bulundan proje hedefleri, stratejik 
hedefler ve beklenen sonuçlar kısımları eylem planının açıklandığı tablo irdelendiğinde karşılık 
bulmaktadır. “Öncelik” sütunlarında yer alan her bir satır bir proje hedefi; her bir tedbir bir 
stratejik hedef, ve her bir açıklama kısmı da beklenen sonuç kısımlarının karşılığı olarak kabul 
edilebilir. 

Tasarım aşamasının son kısmında oluşturan mantıksal çerçeve (Grafik 7) ile izleme değer-
lendirme döngüsünün ikinci aşaması olan planlama tablosu (Tablo 5) örtüşmektedir.

UOEP İzleme Değerlendirme Mekanizması oluşturulması projesi kapsamında Eylem planı baz 
alınarak İzleme Değerlendirme Döngüsünün planlama aşamasında sunulan tablo oluşturulmuş-
tur. Bu kapsamda yukarıda belirtildiği gibi Öncelik – Tedbir ve Açıklama sütunları sabit tutulup 
Planlama tablosundaki Hedef Beyanının karşılığı olarak yerleştirilmiş ayrıca her bir tedbir için 
detaylı göstergeler oluşturulmuştur. (Tablo 6)

Göstergelerin her biri için İzleme Değerlendirme Döngüsünü takiben veri toplama metotları, 
sıklığı, hedef kitlesi, analiz yöntemi ve bilgi kullanım alanları ile ilgili de sütunlar oluşturularak 
mekanizma tanımı yapılmıştır.

UOEP İzleme Değerlendirme mekanizmasının sağlıklı kullanımı için veri toplama aşamasında 
kullanılacak metotların yanı sıra her bir göstergeye uygun araç tanımı da yapılmıştır. Rehber-
in bir sonraki bölümünde mekanizmada yer alan tüm araçlar sırayla yer almaktadır (4.UOEP 
kapsamında kullanılan İzleme ve Değerlendirme Araçları).
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⸀ 䔀琀欀椀渀氀椀欀 搀جئ稀攀渀ⴀ
氀攀礀攀渀 欀甀爀甀洀氀愀爀Ⰰ
搀جئ稀攀渀氀攀渀攀渀 攀琀ⴀ
欀椀渀氀椀ἁ椀渀 琀جئ爀جئ 瘀攀
猀愀礀猀

⸀⸀ 䔀琀欀椀渀氀椀欀
琀愀欀椀瀀 昀漀爀洀甀
⠀㐀⸀⸀㐀⸀洀愀搀搀攀⤀

⸀㈀⸀ 䔀琀欀椀渀氀椀欀
欀愀礀琀 昀漀爀洀甀
⠀㐀⸀⸀⸀洀愀搀搀攀⤀

⸀㈀⸀ 匀漀渀 琀攀猀琀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀㨀
䔀琀欀椀渀氀椀欀 猀愀礀氀愀爀
⠀猀愀礀猀愀氀 瘀攀爀椀⤀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀㨀 
䬀愀琀氀洀挀 猀愀礀氀愀爀
⠀猀愀礀猀愀氀 瘀攀爀椀⤀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀㨀
䔀琀欀椀渀氀椀欀 攀琀欀椀 猀欀漀爀甀 
⠀漀爀搀椀渀愀氀 瘀攀 漀爀愀渀琀ⴀ
猀愀氀 瘀攀爀椀⤀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀㨀
䔀琀欀椀渀氀椀欀 猀愀礀氀愀爀
⠀猀愀礀猀愀氀 瘀攀爀椀⤀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀㨀
䔀琀欀椀渀氀椀欀 攀琀欀椀 猀欀漀爀甀
⠀漀爀搀椀渀愀氀 瘀攀 漀爀愀渀琀ⴀ
猀愀氀 瘀攀爀椀⤀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀㨀
䔀琀欀椀渀氀椀欀 猀愀礀氀愀爀
⠀猀愀礀猀愀氀 瘀攀爀椀⤀

㈀⸀⸀ 䔀琀欀椀渀氀椀欀
欀愀礀琀 昀漀爀洀甀
⠀㐀⸀⸀⸀洀愀搀搀攀⤀

㈀⸀㈀ 혀渀 琀攀猀琀 ⼀ 猀漀渀
琀攀猀琀⠀㐀⸀⸀㔀⸀洀愀搀搀攀⤀

㌀⸀ 䔀琀欀椀渀氀椀欀 
欀愀礀琀 昀漀爀洀甀
⠀㐀⸀⸀⸀洀愀搀搀攀⤀

㈀⸀ 䔀ἁ椀琀椀洀 愀氀愀渀
瀀攀爀猀漀渀攀氀 猀愀礀猀

㌀ 䔀ἁ椀琀椀洀 愀氀愀渀
瀀攀爀猀漀渀攀氀氀攀爀椀渀
洀攀猀氀攀欀椀 瀀漀稀椀猀ⴀ
礀漀渀氀愀爀 瘀攀 愀氀弁ⴀ
琀ἁ 欀甀爀甀洀氀愀爀

⸀⸀ 䔀琀欀椀渀氀椀欀
戀椀氀最椀 欀愀礀搀

、氀最椀氀椀 吀جئ洀
䬀甀爀甀洀氀愀爀

、氀最椀氀椀 吀جئ洀
䬀甀爀甀洀氀愀爀

䔀ἁ椀琀椀洀 愀氀愀渀
瀀攀爀猀漀渀攀氀

䔀ἁ椀琀椀洀 愀氀愀渀
瀀攀爀猀漀渀攀氀

⸀㈀⸀ 䔀琀欀椀渀氀椀欀
攀琀欀椀 氀جئ洀جئ

㈀⸀⸀ 䔀ἁ椀琀椀洀
愀氀愀渀 瀀攀爀猀漀渀攀氀
欀愀礀搀

㈀⸀㈀⸀ 䔀ἁ椀琀椀洀
愀氀愀渀 瀀攀爀猀漀渀攀氀
最攀氀椀弁椀洀 氀جئ洀جئ

㌀⸀ 䔀ἁ椀琀椀洀
愀氀愀渀 瀀攀爀猀漀渀攀氀
欀愀礀搀

䔀ἁ椀琀椀洀 愀氀愀渀
瀀攀爀猀漀渀攀

䔀琀欀椀渀氀椀欀
猀欀氀ἁ渀搀愀

䔀琀欀椀渀氀椀欀
猀欀氀ἁ渀搀愀

䔀琀欀椀渀氀椀欀
猀欀氀ἁ渀搀愀

䔀琀欀椀渀氀椀欀
猀欀氀ἁ渀搀愀

䔀琀欀椀渀氀椀欀
猀欀氀ἁ渀搀愀

䈀椀氀最椀
䬀甀氀氀愀渀洀
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3.2. B Ekseni

唀伀䔀倀 䈀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䈀⸀ 吀جئ爀欀椀礀攀 最攀渀攀氀椀渀搀攀 伀匀䈀ᤠ渀椀渀Ⰰ 䔀爀欀攀渀 吀愀渀 䄀洀愀氀 䐀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 瘀攀 䬀攀猀椀渀 吀愀渀 匀جئ爀攀挀椀渀椀渀 欀愀氀椀琀攀氀椀Ⰰ 栀稀氀 瘀攀 礀愀礀最渀 弁攀欀椀氀搀攀
猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 、稀氀攀洀攀 瘀攀 䐀攀猀琀攀欀氀攀洀攀 倀爀漀最爀愀洀氀愀爀渀 漀氀甀弁琀甀爀甀氀洀愀猀⸀

吀愀渀氀愀渀洀愀洀弁 伀匀䈀ᤠ氀椀 漀挀甀欀氀愀爀渀 攀爀欀攀渀 琀愀渀氀愀渀洀愀猀渀愀 礀渀攀氀椀欀 琀愀爀愀洀愀 瘀攀 椀稀氀攀洀攀 愀氀弁洀愀氀愀爀渀渀 稀漀爀甀渀氀甀 漀氀愀爀愀欀
礀جئ爀جئ琀جئ氀洀攀猀椀 椀椀渀 最攀爀攀欀氀椀 礀愀猀愀氀 搀جئ稀攀渀氀攀洀攀 礀愀瀀氀愀挀愀欀琀爀⸀

䈀⸀⸀ 伀匀䈀 椀氀攀 椀氀最椀氀椀 琀愀爀愀洀愀 瘀攀 椀稀氀攀洀攀 愀氀弁洀愀氀愀爀 稀漀爀甀渀氀甀 栀愀氀攀 最攀琀椀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

、氀最椀氀椀 礀愀猀愀氀
搀جئ稀攀渀氀攀洀攀氀攀爀椀渀
礀愀瀀氀洀愀猀

䐀椀氀攀欀攀 ☀ 刀攀猀洀椀
䜀愀稀攀琀攀 琀愀欀椀戀椀
⠀㐀⸀㌀⸀㈀⸀洀愀搀搀攀⤀

䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀 䘀漀爀洀甀
⠀㐀⸀㌀⸀⸀洀愀搀搀攀⤀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
一漀洀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀渀愀氀椀稀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

夀愀猀愀氀 搀جئ稀攀渀氀攀洀攀
琀愀欀椀戀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀爀愀弁琀爀洀愀

䈀愀欀愀渀氀欀
夀攀琀欀椀氀椀猀椀

䈀愀欀愀渀氀欀
夀攀琀欀椀氀椀猀椀

夀氀氀欀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䈀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䈀⸀ 吀جئ爀欀椀礀攀 最攀渀攀氀椀渀搀攀 伀匀䈀ᤠ渀椀渀Ⰰ 䔀爀欀攀渀 吀愀渀 䄀洀愀氀 䐀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 瘀攀 䬀攀猀椀渀 吀愀渀 匀جئ爀攀挀椀渀椀渀 欀愀氀椀琀攀氀椀Ⰰ 栀稀氀 瘀攀 礀愀礀最渀 弁攀欀椀氀搀攀
猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 、稀氀攀洀攀 瘀攀 䐀攀猀琀攀欀氀攀洀攀 倀爀漀最爀愀洀氀愀爀渀 漀氀甀弁琀甀爀甀氀洀愀猀⸀

䈀椀爀椀渀挀椀 戀愀猀愀洀愀欀 猀愀ἁ氀欀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀搀攀渀 礀愀爀愀爀氀愀渀愀渀 伀匀䈀ᤠ氀椀 漀挀甀欀氀愀爀渀 椀稀氀攀渀洀攀猀椀渀攀 瘀攀 琀愀欀椀戀椀渀椀渀 最攀爀攀欀氀攀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀渀攀
礀渀攀氀椀欀 漀氀愀爀愀欀 윀漀挀甀欀 、稀氀攀洀攀 倀爀漀最爀愀洀氀愀爀 礀جئ爀جئ琀جئ氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䈀⸀㈀⸀ 匀愀ἁ氀欀 䈀愀欀愀渀氀ἁ 琀愀爀愀昀渀搀愀渀 礀جئ爀جئ琀جئ氀攀渀 ᰠ䈀椀爀椀渀挀椀 䈀愀猀愀洀愀欀 匀愀ἁ氀欀 䠀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀搀攀 윀漀挀甀欀 、稀氀攀洀攀 倀爀漀最爀愀洀氀愀爀
欀愀瀀猀愀洀渀搀愀 礀جئ爀جئ琀جئ氀攀渀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀Ⰰ 椀稀氀攀洀攀 瘀攀 搀攀猀琀攀欀 猀愀ἁ氀愀洀愀 愀氀弁洀愀氀愀爀渀渀 攀琀欀椀渀氀椀ἁ椀 愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀

、氀最椀氀椀 瀀爀漀最爀愀洀渀
琀愀欀椀戀椀

䐀椀氀攀欀攀
⠀㐀⸀㌀⸀㈀⸀洀愀搀搀攀⤀

䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀 䘀漀爀洀甀
⠀㐀⸀㌀⸀⸀洀愀搀搀攀⤀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
一漀洀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀渀愀氀椀稀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

匀愀ἁ氀欀 䈀愀欀愀渀氀ἁ
刀愀瀀漀爀 琀愀欀椀戀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀爀愀弁琀爀洀愀

䈀愀欀愀渀氀欀
礀攀琀欀椀氀椀猀椀

䈀愀欀愀渀氀欀
夀攀琀欀椀氀椀猀椀

夀氀氀欀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䈀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䈀⸀ 吀جئ爀欀椀礀攀 最攀渀攀氀椀渀搀攀 伀匀䈀ᤠ渀椀渀Ⰰ 䔀爀欀攀渀 吀愀渀 䄀洀愀氀 䐀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 瘀攀 䬀攀猀椀渀 吀愀渀 匀جئ爀攀挀椀渀椀渀 欀愀氀椀琀攀氀椀Ⰰ 栀稀氀 瘀攀 礀愀礀最渀 弁攀欀椀氀搀攀
猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 、稀氀攀洀攀 瘀攀 䐀攀猀琀攀欀氀攀洀攀 倀爀漀最爀愀洀氀愀爀渀 漀氀甀弁琀甀爀甀氀洀愀猀⸀

伀匀䈀ᤠ氀椀 漀挀甀ἁ甀渀 愀椀氀攀 栀攀欀椀洀氀攀爀椀渀挀攀 琀愀渀渀洀愀猀渀渀 瘀攀 ㈀ 戀愀猀愀洀愀欀 猀愀ἁ氀欀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀攀 礀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀渀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀
愀洀愀氀愀渀洀愀欀琀愀搀爀⸀

䈀⸀㌀⸀ 匀愀ἁ氀欀 䈀愀欀愀渀氀ἁ ᰠ윀漀挀甀ἁ甀渀 倀猀椀欀漀猀漀猀礀愀氀 䜀攀氀椀弁椀洀椀 䐀攀猀琀攀欀氀攀洀攀 倀爀漀最爀愀洀ᴠ渀愀 伀匀䈀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 瀀爀漀最爀愀洀
攀欀氀攀渀攀挀攀欀 瘀攀 猀稀 欀漀渀甀猀甀 瀀爀漀最爀愀洀 ⠀윀倀䜀䐀⤀ ᰠ䄀椀氀攀 䠀攀欀椀洀氀椀ἁ椀 唀稀愀欀琀愀渀 䔀ἁ椀琀椀洀 䴀漀搀جئ氀氀攀爀椀ᴠ渀攀 攀渀琀攀最爀攀 攀搀椀氀攀挀攀欀 瘀攀 戀甀
甀礀最甀氀愀洀愀 جئ氀欀攀 最攀渀攀氀椀渀搀攀 礀愀礀最渀氀愀弁琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀

、氀最椀氀椀 瀀爀漀最爀愀洀渀
琀愀欀椀戀椀

䐀椀氀攀欀攀
⠀㐀⸀㌀⸀㈀⸀洀愀搀搀攀⤀

䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀 䘀漀爀洀甀
⠀㐀⸀㌀⸀⸀洀愀搀搀攀⤀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
一漀洀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀渀愀氀椀稀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

匀愀ἁ氀欀 䈀愀欀愀渀氀ἁ
刀愀瀀漀爀 琀愀欀椀戀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀爀愀弁琀爀洀愀

䈀愀欀愀渀氀欀
礀攀琀欀椀氀椀猀椀

䈀愀欀愀渀氀欀
夀攀琀欀椀氀椀猀椀

夀氀氀欀

夀氀氀欀

唀伀䔀倀 䈀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䈀⸀ 吀جئ爀欀椀礀攀 最攀渀攀氀椀渀搀攀 伀匀䈀ᤠ渀椀渀Ⰰ 䔀爀欀攀渀 吀愀渀 䄀洀愀氀 䐀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 瘀攀 䬀攀猀椀渀 吀愀渀 匀جئ爀攀挀椀渀椀渀 欀愀氀椀琀攀氀椀Ⰰ 栀稀氀 瘀攀 礀愀礀最渀 弁攀欀椀氀搀攀
猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 、稀氀攀洀攀 瘀攀 䐀攀猀琀攀欀氀攀洀攀 倀爀漀最爀愀洀氀愀爀渀 漀氀甀弁琀甀爀甀氀洀愀猀⸀

䠀氀椀栀愀稀爀搀愀 栀愀猀琀愀渀攀氀攀爀搀攀欀椀 漀挀甀欀 瀀猀椀欀椀礀愀琀爀椀猀椀Ⰰ 瀀猀椀欀椀礀愀琀爀椀 瘀攀 最攀氀椀弁椀洀猀攀氀 瀀攀搀椀愀琀爀椀 欀氀椀渀椀欀氀攀爀椀渀椀渀 瘀攀 戀甀爀愀搀愀 愀氀弁愀渀
瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀 猀愀礀猀 漀欀搀椀猀椀瀀氀椀渀氀椀 漀氀愀爀愀欀 愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀 瘀攀 猀稀 欀漀渀甀猀甀 欀氀椀渀椀欀氀攀爀椀渀 伀匀䈀ᤠ氀椀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 琀愀渀氀愀渀洀愀猀渀搀愀
欀甀氀氀愀渀氀愀渀 攀欀椀瀀洀愀渀 椀栀琀椀礀愀氀愀爀 欀愀爀弁氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䈀⸀㐀⸀ 䠀愀猀琀愀渀攀氀攀爀椀渀 漀挀甀欀 瀀猀椀欀椀礀愀琀爀椀猀椀Ⰰ 瀀猀椀欀椀礀愀琀爀椀 瘀攀 最攀氀椀弁椀洀猀攀氀 瀀攀搀椀愀琀爀椀 欀氀椀渀椀欀氀攀爀椀渀搀攀 伀匀䈀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 欀甀爀甀洀猀愀氀
欀愀瀀愀猀椀琀攀猀椀渀椀渀 愀爀琀琀爀氀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

、氀最椀氀椀 瀀攀爀猀漀渀攀氀
猀愀礀猀 愀爀琀弁 瘀攀
攀欀椀瀀洀愀渀
椀栀琀椀礀愀挀 琀愀欀椀戀椀

䐀椀氀攀欀攀
⠀㐀⸀㌀⸀㈀⸀洀愀搀搀攀⤀

䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀 䘀漀爀洀甀
⠀㐀⸀㌀⸀⸀洀愀搀搀攀⤀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
一漀洀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀渀愀氀椀稀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

匀愀ἁ氀欀 䈀愀欀愀渀氀ἁ
刀愀瀀漀爀 琀愀欀椀戀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀爀愀弁琀爀洀愀

䈀愀欀愀渀氀欀
礀攀琀欀椀氀椀猀椀

匀愀ἁ氀欀 
倀攀爀猀漀渀攀氀椀

夀氀氀欀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䈀⸀ 吀جئ爀欀椀礀攀 最攀渀攀氀椀渀搀攀 伀匀䈀ᤠ渀椀渀Ⰰ 䔀爀欀攀渀 吀愀渀 䄀洀愀氀 䐀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 瘀攀 䬀攀猀椀渀 吀愀渀 匀جئ爀攀挀椀渀椀渀 欀愀氀椀琀攀氀椀Ⰰ 栀稀氀 瘀攀 礀愀礀最渀 弁攀欀椀氀搀攀
猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 、稀氀攀洀攀 瘀攀 䐀攀猀琀攀欀氀攀洀攀 倀爀漀最爀愀洀氀愀爀渀 漀氀甀弁琀甀爀甀氀洀愀猀⸀

吀جئ爀欀椀礀攀 最攀渀攀氀椀渀搀攀 栀氀椀栀愀稀爀搀愀 漀琀椀稀洀 琀愀渀Ⰰ 琀攀搀愀瘀椀 瘀攀 愀爀愀弁琀爀洀愀 洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀 戀甀氀甀渀洀愀欀氀愀 戀椀爀氀椀欀琀攀 戀甀 洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀 猀愀礀
瘀攀 欀愀瀀愀猀椀琀攀氀攀爀椀 愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀

䈀⸀㔀⸀渀椀瘀攀爀猀椀琀攀 瘀攀 愀爀愀弁琀爀洀愀 栀愀猀琀愀渀攀氀攀爀椀 戀جئ渀礀攀猀椀渀搀攀 伀匀䈀ᤠ氀椀氀攀爀 椀氀攀 椀氀最椀氀椀 琀愀渀Ⰰ琀攀搀愀瘀椀 瘀攀 愀爀愀弁琀爀洀愀 洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀椀渀 欀甀爀甀氀洀愀猀
瘀攀 猀愀礀氀愀爀渀渀 愀爀琀琀爀氀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

伀琀椀稀洀 琀愀渀Ⰰ
琀攀搀愀瘀椀 瘀攀
愀爀愀弁琀爀洀愀
洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀椀渀
猀愀礀氀愀爀渀渀 瘀攀
欀愀瀀愀猀椀琀攀氀攀爀椀渀椀渀
愀愀爀琀琀爀洀

䐀椀氀攀欀攀
⠀㐀⸀㌀⸀㈀⸀洀愀搀搀攀⤀

䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀 䘀漀爀洀甀
⠀㐀⸀㌀⸀⸀洀愀搀搀攀⤀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
一漀洀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀渀愀氀椀稀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

匀愀ἁ氀欀 䈀愀欀愀渀氀ἁ
刀愀瀀漀爀 琀愀欀椀戀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀爀愀弁琀爀洀愀

䈀愀欀愀渀氀欀
礀攀琀欀椀氀椀猀椀

䈀愀欀愀渀氀欀
礀攀琀欀椀氀椀猀椀

夀氀氀欀

夀氀氀欀
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3.3. C Ekseni

唀伀䔀倀 䌀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䌀⸀伀匀䈀ᤠ氀椀 漀挀甀ἁ甀 漀氀愀渀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀Ⰰ 戀椀氀椀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀Ⰰ 攀ἁ椀琀椀氀洀攀猀椀 瘀攀 礀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀 椀氀攀 戀甀 愀椀氀攀氀攀爀攀
最攀爀攀欀氀椀 猀漀猀礀愀氀 搀攀猀琀攀欀氀攀爀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀⸀

伀匀䈀ᤠ氀椀 漀挀甀ἁ甀 漀氀愀渀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀 漀挀甀欀氀愀爀渀渀 琀愀欀椀戀椀Ⰰ 戀愀欀洀 瘀攀 猀愀ἁ氀ἁ 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀渀攀 礀渀攀氀椀欀 漀氀愀爀愀欀 戀椀爀椀渀挀椀
戀愀猀愀洀愀欀 猀愀ἁ氀欀 欀甀爀甀氀甀弁氀愀爀渀搀愀 ᰠ䄀椀氀攀 䐀攀猀琀攀欀 䈀椀爀椀洀氀攀爀椀ᴠ 欀甀爀甀氀愀挀愀欀琀爀⸀

䌀⸀⸀ 䈀椀爀椀渀挀椀 戀愀猀愀洀愀欀 猀愀ἁ氀欀 欀甀爀甀氀甀弁氀愀爀渀搀愀 ᰠ䄀椀氀攀 䐀攀猀琀攀欀 䈀椀爀椀洀氀攀爀椀ᴠ 欀甀爀甀氀愀爀愀欀 戀甀 戀椀爀椀洀氀攀爀搀攀 最爀攀瘀氀椀 甀稀洀愀渀氀愀爀挀愀
愀椀氀攀氀攀爀攀 搀愀渀弁洀愀渀氀欀 瘀攀 椀稀氀攀洀攀 栀椀稀洀攀琀椀 瘀攀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䈀椀爀椀渀挀椀 戀愀猀愀洀愀欀
猀愀ἁ氀欀 欀甀爀甀氀甀弁ⴀ
氀愀爀渀搀愀 欀甀爀甀氀愀渀
䄀椀氀攀 䐀攀猀琀攀欀
䈀椀爀椀洀氀攀爀椀 猀愀礀猀

䄀椀氀攀 䐀攀猀琀攀欀
䈀椀爀椀洀氀攀爀椀渀椀渀
愀氀弁愀渀 瀀攀爀猀漀ⴀ
渀攀氀Ⰰ 愀椀氀攀氀攀爀 瘀攀
伀匀䈀✀氀椀 戀椀爀攀礀氀攀爀
稀攀爀椀渀搀攀 攀琀欀椀猀椀جئ

䐀椀氀攀欀攀
⠀㐀⸀㌀⸀㈀⸀洀愀搀搀攀⤀

䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
最爀جئ弁洀攀 ☀ 伀搀愀欀
䜀爀甀瀀⠀㐀⸀㌀⸀⸀洀愀搀搀攀⤀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
一漀洀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
䜀爀جئ弁洀攀
愀渀愀氀椀稀椀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀氀愀洀愀
☀ 、氀攀琀椀弁椀洀
欀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

匀愀ἁ氀欀 䈀愀欀愀渀氀ἁ
刀愀瀀漀爀 吀愀欀椀戀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

䈀愀欀愀渀氀欀
礀攀琀欀椀氀椀猀椀

夀氀氀欀

䈀愀欀愀渀氀欀
礀攀琀欀椀氀椀猀椀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䌀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䌀⸀伀匀䈀ᤠ氀椀 漀挀甀ἁ甀 漀氀愀渀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀Ⰰ 戀椀氀椀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀Ⰰ 攀ἁ椀琀椀氀洀攀猀椀 瘀攀 礀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀 椀氀攀 戀甀 愀椀氀攀氀攀爀攀
最攀爀攀欀氀椀 猀漀猀礀愀氀 搀攀猀琀攀欀氀攀爀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀⸀

䠀氀椀栀愀稀爀搀愀 愀椀氀攀氀攀爀攀 刀攀栀戀攀爀氀椀欀 瘀攀 䄀爀愀弁琀爀洀愀 䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀搀攀 猀甀渀甀氀愀渀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀洀攀 瘀攀 爀攀栀戀攀爀氀椀欀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀
最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀 瘀攀 戀甀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀 猀جئ爀攀欀氀椀氀椀ἁ椀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䌀⸀㈀⸀ 刀攀栀戀攀爀氀椀欀 瘀攀 䄀爀愀弁琀爀洀愀 䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀 椀氀攀 琀جئ洀 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀 欀甀爀甀洀氀愀爀渀搀愀 愀椀氀攀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 攀ἁ椀琀猀攀氀 爀攀栀戀攀爀氀椀欀 瘀攀
搀愀渀弁洀愀渀氀欀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 渀椀琀攀氀椀ἁ椀 愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀

刀䄀䴀 ⠀刀攀栀戀攀爀氀椀欀
瘀攀 䄀爀愀弁琀爀洀愀
䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀⤀✀氀愀爀愀
瘀攀爀椀氀攀渀 攀ἁ椀琀椀洀
瘀攀 攀ἁ椀琀椀氀攀渀
瀀攀爀猀漀渀攀氀 猀愀礀猀

刀䄀䴀✀氀愀爀愀 稀攀氀
瘀攀爀椀氀攀渀 攀ἁ椀琀椀洀ⴀ
氀攀爀搀攀渀 昀愀礀搀愀氀愀ⴀ
渀愀渀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀
欀愀瀀愀猀椀琀攀 最攀氀椀弁椀ⴀ
洀椀 瘀攀 礀愀爀愀爀氀愀渀挀
愀愀椀氀攀氀攀爀

䐀椀氀攀欀攀
⠀㐀⸀㌀⸀㈀⸀洀愀搀搀攀⤀

혀渀 琀攀猀琀 ⴀ 匀漀渀 琀攀猀琀
⠀㐀⸀⸀㔀⸀洀愀搀搀攀⤀

䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
最爀جئ弁洀攀 ☀ 伀搀愀欀
䜀爀甀瀀⠀㐀⸀㌀⸀⸀洀愀搀搀攀⤀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
一漀洀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀㬀
伀爀搀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
䜀爀جئ弁洀攀 愀渀愀氀椀稀椀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀氀愀洀愀
☀ 、氀攀琀椀弁椀洀
欀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

䴀椀氀氀椀 䔀ἁ椀琀椀洀
䈀愀欀愀渀氀ἁ 刀愀瀀漀爀
吀愀欀椀戀椀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

䈀愀欀愀渀氀欀
礀攀琀欀椀氀椀猀椀

夀氀氀欀

䔀ἁ椀琀椀洀 瘀攀爀椀氀攀渀
瀀攀爀猀漀渀攀氀

䠀椀稀洀攀琀琀攀渀
礀愀爀愀爀氀愀渀愀渀 愀椀氀攀氀攀爀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䌀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䌀⸀伀匀䈀ᤠ氀椀 漀挀甀ἁ甀 漀氀愀渀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀Ⰰ 戀椀氀椀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀Ⰰ 攀ἁ椀琀椀氀洀攀猀椀 瘀攀 礀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀 椀氀攀 戀甀 愀椀氀攀氀攀爀攀
最攀爀攀欀氀椀 猀漀猀礀愀氀 搀攀猀琀攀欀氀攀爀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀⸀

䄀椀氀攀 瘀攀 匀漀猀礀愀氀 倀漀氀椀琀椀欀愀氀愀爀 、氀 䴀جئ搀جئ爀氀جئ欀氀攀爀椀 椀氀攀 匀漀猀礀愀氀 䠀椀稀洀攀琀 䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀搀攀 伀匀䈀ᤠ氀椀 戀椀爀攀礀攀 猀愀栀椀瀀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀 椀栀琀椀礀愀 搀甀礀搀甀ἁ甀
猀漀猀礀愀氀 栀椀稀洀攀琀 瘀攀 礀愀爀搀洀 欀漀渀甀氀愀爀渀搀愀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀渀攀Ⰰ 礀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀渀攀 瘀攀 搀愀渀弁洀愀渀氀欀 栀椀稀洀攀琀椀 愀氀愀戀椀氀洀攀氀攀爀椀渀攀
礀渀攀氀椀欀 礀攀渀椀 戀椀爀椀洀氀攀爀 漀氀甀弁琀甀爀甀氀愀挀愀欀琀爀⸀

䌀⸀㌀⸀ 伀匀䈀ᤠ氀椀 戀椀爀攀礀攀 猀愀栀椀瀀 愀椀氀攀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 戀愀欀洀Ⰰ 猀漀猀礀愀氀 栀椀稀洀攀琀 瘀攀 礀愀爀搀洀 欀漀渀甀氀愀爀渀搀愀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀洀攀 礀愀瀀氀洀愀猀Ⰰ 攀ἁ椀琀椀洀
瘀攀 搀愀渀弁洀愀渀氀欀 栀椀稀洀攀琀椀 瘀攀爀椀氀洀攀猀椀 椀椀渀 椀氀氀攀爀搀攀 䄀椀氀攀 瘀攀 匀漀猀礀愀氀 倀漀氀椀琀椀欀愀氀愀爀 、氀 䴀جئ搀جئ爀氀جئ欀氀攀爀椀 椀氀攀 匀漀猀礀愀氀 䠀椀稀洀攀琀 䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀
戀جئ渀礀攀猀椀渀攀 礀攀渀椀 栀椀稀洀攀琀 戀椀爀椀洀氀攀爀椀⸀

伀氀甀弁琀甀爀甀氀愀渀
夀攀渀椀 䠀椀稀洀攀琀
䈀椀爀椀洀椀 匀愀礀猀 瘀攀
、氀 瘀攀 、氀攀氀攀爀攀
䜀爀攀 䐀愀ἁ氀洀
椀氀攀 䈀椀爀椀洀 瘀攀
윀윀愀氀弁愀渀氀愀爀渀
匀愀礀猀

䈀甀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀搀攀渀
礀愀爀愀爀氀愀渀愀渀
伀匀䈀✀氀椀 戀椀爀攀礀 瘀攀
愀椀氀攀氀攀爀椀渀椀渀
猀愀礀猀 椀氀攀 椀氀 瘀攀
椀氀攀氀攀爀攀 最爀攀
搀搀愀ἁ氀洀

䐀椀氀攀欀攀
⠀㐀⸀㌀⸀㈀⸀洀愀搀搀攀⤀

䐀椀氀攀欀攀
⠀㐀⸀㌀⸀㈀⸀洀愀搀搀攀⤀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
一漀洀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
一漀洀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

䄀匀윀䈀
刀愀瀀漀爀吀愀欀椀戀椀

䈀愀欀愀渀氀欀
礀攀琀欀椀氀椀猀椀

䈀愀欀愀渀氀欀
礀攀琀欀椀氀椀猀椀

夀氀氀欀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䌀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䌀⸀伀匀䈀ᤠ氀椀 漀挀甀ἁ甀 漀氀愀渀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀Ⰰ 戀椀氀椀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀Ⰰ 攀ἁ椀琀椀氀洀攀猀椀 瘀攀 礀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀 椀氀攀 戀甀 愀椀氀攀氀攀爀攀
最攀爀攀欀氀椀 猀漀猀礀愀氀 搀攀猀琀攀欀氀攀爀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀⸀

䄀椀氀攀氀攀爀椀渀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀渀攀 礀渀攀氀椀欀 漀氀愀爀愀欀 䄀椀氀攀Ⰰ 윀愀氀弁洀愀 瘀攀 匀漀猀礀愀氀 䠀椀稀洀攀琀氀攀爀 䈀愀欀愀渀氀ἁ 眀攀戀 猀椀琀攀猀椀渀搀攀 欀漀氀愀礀
攀爀椀弁椀氀攀戀椀氀椀爀 眀攀戀 瀀漀爀琀愀氀 瘀攀 礀愀礀渀氀愀爀 漀氀甀弁琀甀爀甀氀愀挀愀欀琀爀⸀

䌀⸀㐀⸀ 䄀椀氀攀 瘀攀 匀漀猀礀愀氀 倀漀氀椀琀椀欀愀氀愀爀 䈀愀欀愀渀氀ἁ 眀攀戀 猀椀琀攀猀椀渀搀攀 愀椀氀攀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 甀稀愀欀琀愀渀 攀ἁ椀琀椀洀 瀀爀漀最爀愀洀 椀氀攀 眀攀戀 瀀漀爀琀愀氀
漀氀甀弁琀甀爀甀氀愀挀愀欀 瘀攀 礀愀礀渀氀愀爀 栀愀稀爀氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

倀漀爀琀愀氀渀
䬀甀爀甀氀洀愀猀

倀漀爀琀愀氀
戀جئ渀礀攀猀椀渀搀攀欀椀
椀攀爀椀欀 猀愀礀猀

倀漀爀琀愀氀搀愀渀
礀愀爀愀爀氀愀渀愀渀
最جئ渀氀جئ欀 ⼀ 愀礀氀欀 ⼀
礀氀氀欀 愀椀氀攀 猀愀礀猀

䐀椀氀攀欀攀
⠀㐀⸀㌀⸀㈀⸀洀愀搀搀攀⤀

䐀椀氀攀欀攀
⠀㐀⸀㌀⸀㈀⸀洀愀搀搀攀⤀

䐀椀氀攀欀攀
⠀㐀⸀㌀⸀㈀⸀洀愀搀搀攀⤀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
一漀洀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
一漀洀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀㨀
一漀洀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

䄀匀윀䈀
刀愀瀀漀爀 吀愀欀椀戀椀

䈀愀欀愀渀氀欀
礀攀琀欀椀氀椀猀椀 夀氀氀欀
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3.4.D Ekseni

唀伀䔀倀 䐀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䐀⸀ 伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 愀礀爀洀挀氀ἁ愀 甀ἁ爀愀洀愀搀愀渀 戀جئ琀جئ渀氀攀弁琀椀爀椀氀洀椀弁 漀爀琀愀洀氀愀爀搀愀 攀ἁ椀琀椀洀 最爀洀攀氀攀爀椀渀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀
攀ἁ椀琀猀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀椀氀洀 攀氀攀爀椀Ⰰ 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 洀攀猀氀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 搀攀猀琀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀搀攀 戀椀爀攀礀椀渀 稀攀氀氀椀欀氀攀爀椀 瘀攀 最攀爀攀欀猀椀渀椀洀氀攀爀椀 戀椀氀椀洀猀攀氀 最攀氀椀弁洀攀氀攀爀 搀攀 最稀 渀جئ渀搀攀
戀甀氀甀渀搀甀爀甀氀愀爀愀欀 攀弁椀琀氀攀渀搀椀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䐀⸀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 稀攀氀氀椀欀氀攀爀椀渀攀 瘀攀 最攀爀攀欀猀椀渀椀洀氀攀爀椀渀攀 稀最جئ 攀ἁ椀琀椀洀 瀀爀漀最爀愀洀氀愀爀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀攀挀攀欀 瘀攀 甀礀最甀氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀
戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀
稀攀氀氀椀欀氀攀爀椀 瘀攀
最攀爀攀欀猀椀渀椀洀氀攀爀椀渀攀 
稀最جئ 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀攀渀 
攀ἁ椀琀椀洀
瀀瀀爀漀最爀愀洀氀愀爀

、氀最椀氀椀 攀ἁ椀琀椀洀
瀀爀漀最爀愀洀渀搀愀渀
昀愀礀搀愀氀愀渀愀渀 伀匀䈀
漀氀愀渀 戀椀爀攀礀 猀愀礀猀
瘀攀 攀ἁ椀琀椀洀搀攀渀
攀搀椀渀搀椀渀搀椀欀氀攀爀椀
戀戀攀挀攀爀椀氀攀爀 

䐀椀氀攀欀攀

䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
最爀جئ弁洀攀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀㨀
一漀洀椀渀愀氀 嘀攀爀椀

唀伀䔀倀 
刀愀瀀漀爀甀

䴀攀瘀挀甀琀 刀愀瀀漀爀
吀愀欀椀戀椀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

䴀攀瘀挀甀琀 刀愀瀀漀爀
吀愀欀椀戀椀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

䴀椀氀氀椀 䔀ἁ椀琀椀洀
䈀愀欀愀渀氀ἁ 刀愀瀀漀爀
吀愀欀椀戀椀 ☀ 一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀爀愀弁琀爀洀愀

䴀䔀䈀

伀搀愀欀 䜀爀甀瀀
윀愀氀弁洀愀猀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀渀愀氀椀稀

唀伀䔀倀 刀愀瀀漀爀甀 ☀
、氀攀琀椀弁椀洀
欀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

、氀最椀氀椀 䐀椀ἁ攀爀
欀甀爀甀洀氀愀爀

夀氀氀欀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䐀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䐀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 愀礀爀洀挀氀ἁ愀 甀ἁ爀愀洀愀搀愀渀 戀جئ琀جئ渀氀攀弁琀椀爀椀氀洀椀弁 漀爀琀愀洀氀愀爀搀愀 攀ἁ椀琀椀洀 最爀洀攀氀攀爀椀渀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 攀ἁ椀琀猀攀氀
搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀Ⰰ 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 洀攀猀氀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 搀攀猀琀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀⸀

䬀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 甀礀最甀氀愀洀愀猀渀愀 搀栀椀氀 伀匀䈀 漀氀愀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀椀渀 ἁ爀攀琀洀攀渀氀攀爀椀渀攀 搀愀渀弁洀愀渀氀欀Ⰰ 猀渀昀 椀椀 瘀攀 搀弁 搀攀猀琀攀欀Ⰰ 
戀椀爀攀戀椀爀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 欀جئجئ欀 最爀甀瀀 搀جئ稀攀渀氀攀洀攀猀椀Ⰰ 最氀最攀 ἁ爀攀琀洀攀渀氀椀欀 甀礀最甀氀愀洀愀猀Ⰰ 漀欀甀氀 爀攀栀戀攀爀氀椀欀 猀攀爀瘀椀猀氀攀爀椀渀椀渀 欀愀瀀愀猀椀琀攀氀攀爀椀渀椀渀 
愀爀琀琀爀氀洀愀猀 最椀戀椀 欀漀渀甀氀愀爀搀愀 攀ἁ椀琀猀攀氀 搀جئ稀攀渀氀攀洀攀氀攀爀 礀愀瀀氀愀挀愀欀琀爀⸀

䐀⸀㌀⸀伀匀䈀ᤠ氀椀 漀氀愀渀Ⰰ 欀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 礀漀氀甀礀氀愀 攀ἁ椀琀椀洀 最爀攀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀椀渀 最攀爀攀欀猀椀渀椀洀氀攀爀椀渀攀 甀礀最甀渀 搀攀猀琀攀欀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀 瘀攀爀椀氀洀攀猀椀
瘀攀 戀甀 甀礀最甀氀愀洀愀氀愀爀渀 戀愀弁愀爀氀 礀جئ爀جئ琀جئ氀攀戀椀氀洀攀猀椀 椀椀渀 洀愀欀ff氀 甀礀愀爀氀愀洀愀氀愀爀 瘀攀 攀ἁ椀琀椀洀 漀爀琀愀洀氀愀爀 搀جئ稀攀渀氀攀洀攀氀攀爀椀 礀愀瀀氀愀挀愀欀琀爀⸀

䬀愀礀渀愀弁琀爀洀愀
甀礀最甀氀愀洀愀猀渀愀
礀渀攀氀椀欀 礀愀瀀氀愀渀
搀جئ稀攀渀氀攀洀攀氀攀爀

䔀ἁ椀琀椀洀
瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀攀
礀渀攀氀椀欀 
最攀爀攀欀氀攀弁琀椀爀椀氀攀渀 
欀愀瀀愀猀椀琀攀 最攀氀椀弁椀洀椀 
攀ἁ椀琀椀洀 猀愀礀猀

䔀ἁ椀琀椀洀 
瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀攀 
礀渀攀氀椀欀 
最攀爀攀欀氀攀弁琀椀爀椀氀攀渀 
欀愀瀀愀猀椀琀攀 最攀氀椀弁椀洀椀 
攀ἁ椀琀椀洀氀攀爀椀渀椀渀
  瀀攀爀猀漀渀攀氀 
稀攀爀椀渀搀攀欀椀 攀琀欀椀猀椀جئ

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀㨀 
一漀洀椀渀愀氀 嘀攀爀椀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

䴀椀氀氀椀 䔀ἁ椀琀椀洀 
䈀愀欀愀渀氀ἁ 刀愀瀀漀爀 
吀愀欀椀戀椀 ☀ 一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 
愀爀愀弁琀爀洀愀

䴀椀氀氀椀 䔀ἁ椀琀椀洀 
䈀愀欀愀渀氀ἁ 刀愀瀀漀爀 
吀愀欀椀戀椀 ☀ 一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 
愀爀愀弁琀爀洀愀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀 ☀ 
一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 
愀爀愀弁琀爀洀愀

匀漀渀 琀攀猀琀 ☀ 
伀搀愀欀 䜀爀甀瀀 
윀愀氀弁洀愀猀 

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀渀愀氀椀稀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀渀愀氀椀稀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀 ☀
、氀攀琀椀弁椀洀
欀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀 ☀
、氀攀琀椀弁椀洀
欀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

夀氀氀欀

夀氀氀欀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䐀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䐀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 愀礀爀洀挀氀ἁ愀 甀ἁ爀愀洀愀搀愀渀 戀جئ琀جئ渀氀攀弁琀椀爀椀氀洀椀弁 漀爀琀愀洀氀愀爀搀愀 攀ἁ椀琀椀洀 最爀洀攀氀攀爀椀渀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 攀ἁ椀琀猀攀氀 
搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀Ⰰ 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 洀攀猀氀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 搀攀猀琀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀⸀

伀匀䈀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 刀攀栀戀攀爀氀椀欀 䄀爀愀弁琀爀洀愀 䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀搀攀 最爀攀瘀 礀愀瀀愀渀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀 攀ἁ椀琀猀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 
欀愀瀀愀猀椀琀攀猀椀 椀氀攀 戀甀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀 猀愀礀猀 愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀ 혀爀最جئ渀 攀ἁ椀琀椀洀 欀甀爀甀洀氀愀爀渀搀愀 最爀攀瘀氀椀 ἁ爀攀琀洀攀渀氀攀爀椀渀 伀匀䈀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 
猀椀猀琀攀洀愀琀椀欀 戀椀爀 栀椀稀洀攀琀 椀椀 攀ἁ椀琀椀洀攀 琀戀椀 琀甀琀甀氀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀ 䄀礀爀挀愀 伀匀䈀 漀氀愀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀椀渀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀攀 爀攀栀戀攀爀 
ἁ爀攀琀洀攀渀氀攀爀椀渀 攀ἁ椀琀椀洀 琀جئ爀 瘀攀 欀愀搀攀洀攀氀攀爀椀渀攀 最攀椀弁椀渀搀攀 瘀攀 礀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀渀搀攀 最攀爀攀欀氀椀 爀攀栀戀攀爀氀椀欀 搀攀猀琀攀ἁ椀 瘀攀爀椀氀洀攀猀椀 
猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䐀⸀㐀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 爀最جئ渀 攀ἁ椀琀椀洀 欀甀爀甀洀氀愀爀 椀氀攀 愀爀愀弁琀爀洀愀 洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀椀渀 椀渀猀愀渀 欀愀礀渀愀ἁ 瘀攀 ǻ稀椀欀 欀愀瀀愀猀椀琀攀猀椀 
最جئ氀攀渀搀椀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

刀䄀䴀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀攀
瘀攀爀椀氀攀渀 攀ἁ椀琀椀洀 
猀愀礀猀 ⼀ 猀جئ爀攀猀椀

嘀攀爀椀氀攀渀 
攀ἁ椀琀椀洀氀攀爀椀渀 
瀀攀爀猀漀渀攀氀 
稀攀爀椀渀搀攀欀椀 攀琀欀椀猀椀جئ

刀攀栀戀攀爀氀椀欀 
栀椀稀洀攀琀椀渀搀攀渀 
昀愀礀搀愀氀愀渀愀渀 愀椀氀攀
猀愀礀猀 ☀ 栀椀稀洀攀琀 
欀愀稀愀渀洀氀愀爀

䐀椀氀攀欀攀 ☀ 
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀 
䜀爀جئ弁洀攀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀㨀 
一漀洀椀渀愀氀 嘀攀爀椀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

䴀椀氀氀椀 䔀ἁ椀琀椀洀 
䈀愀欀愀渀氀ἁ 刀愀瀀漀爀 
吀愀欀椀戀椀 ☀ 一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 
愀爀愀弁琀爀洀愀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀 
愀爀愀弁琀爀洀愀

䴀椀氀氀椀 䔀ἁ椀琀椀洀 
䈀愀欀愀渀氀ἁ 刀愀瀀漀爀 
吀愀欀椀戀椀 ☀ 一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 
愀爀愀弁琀爀洀愀

䐀椀氀攀欀攀 ☀ 
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

匀漀渀 琀攀猀琀 一椀挀攀氀椀欀猀攀氀 愀渀愀氀椀稀㨀 
伀爀搀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀渀愀氀椀稀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀 ☀
、氀攀琀椀弁椀洀
欀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀 ☀
、氀攀琀椀弁椀洀
欀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

夀氀氀欀

䔀琀欀椀渀氀椀欀
匀愀礀猀
䬀愀搀愀爀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䐀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䐀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 愀礀爀洀挀氀ἁ愀 甀ἁ爀愀洀愀搀愀渀 戀جئ琀جئ渀氀攀弁琀椀爀椀氀洀椀弁 漀爀琀愀洀氀愀爀搀愀 攀ἁ椀琀椀洀 最爀洀攀氀攀爀椀渀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 攀ἁ椀琀猀攀氀 
搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀Ⰰ 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 洀攀猀氀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 搀攀猀琀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀⸀

䔀爀欀攀渀 漀挀甀欀氀甀欀 搀渀攀洀椀Ⰰ 伀匀䈀 漀氀愀渀 漀挀甀欀氀愀爀渀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀甀 瘀攀 攀ἁ椀琀椀洀椀 愀猀渀搀愀渀 攀渀 渀攀洀氀椀 搀渀攀洀 漀氀甀瀀 戀甀 搀渀攀洀搀攀 
漀挀甀欀氀愀爀愀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 琀攀爀愀瀀椀 栀椀稀洀攀琀椀 瘀攀爀攀戀椀氀攀挀攀欀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀 礀攀琀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䐀⸀㔀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 漀挀甀欀氀愀爀渀 攀ἁ椀琀椀洀椀渀椀 猀愀ἁ氀愀洀愀礀愀 礀渀攀氀椀欀 漀氀愀爀愀欀 攀爀欀攀渀 漀挀甀欀氀甀欀 搀渀攀洀椀 攀ἁ椀琀椀洀挀椀猀椀 礀攀琀椀弁琀椀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䔀爀欀攀渀 漀挀甀欀氀甀欀 
搀渀攀洀椀渀攀 
礀渀攀氀椀欀 瀀攀爀猀漀渀攀氀 
礀攀琀椀弁琀椀爀洀攀 
瀀爀漀最爀愀洀渀渀 
漀氀甀弁琀甀爀甀氀洀愀猀

、氀最椀氀椀 倀爀漀最爀愀洀搀愀渀 
昀愀礀搀愀氀愀渀愀渀 
瀀攀爀猀漀渀攀氀 猀愀礀猀

、氀最椀氀椀 瀀爀漀最爀愀洀搀愀渀 
昀愀礀搀愀氀愀渀愀渀 
瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀 
礀攀琀欀椀渀氀椀ἁ椀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀㨀
一漀洀椀渀愀氀 嘀攀爀椀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

夀혀䬀 刀愀瀀漀爀 ☀
一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

匀漀渀 琀攀猀琀 一椀挀攀氀椀欀猀攀氀 愀渀愀氀椀稀㨀
伀爀搀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀 ☀
、氀攀琀椀弁椀洀
欀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀 ☀
、氀攀琀椀弁椀洀
欀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

夀氀氀欀

夀氀氀欀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䐀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䐀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 愀礀爀洀挀氀ἁ愀 甀ἁ爀愀洀愀搀愀渀 戀جئ琀جئ渀氀攀弁琀椀爀椀氀洀椀弁 漀爀琀愀洀氀愀爀搀愀 攀ἁ椀琀椀洀 最爀洀攀氀攀爀椀渀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 
攀ἁ椀琀猀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀Ⰰ 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 洀攀猀氀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 搀攀猀琀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 猀稀 欀漀渀甀猀甀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 稀攀氀氀椀欀氀攀爀椀渀攀 甀礀最甀渀 昀愀爀欀氀 甀礀最甀氀愀洀愀 礀愀瀀氀愀爀 
最攀氀椀弁琀椀爀椀氀攀挀攀欀Ⰰ 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀椀渀 搀攀渀攀琀椀洀椀渀攀 愀ἁ爀氀欀 瘀攀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䐀⸀㘀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀 栀椀稀洀攀琀 瘀攀爀攀渀 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀搀攀 猀甀渀甀氀愀渀 攀ἁ椀琀椀洀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 渀椀琀攀氀椀ἁ椀 
愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀 瘀攀 猀稀 欀漀渀甀猀甀 洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀 攀琀欀椀渀 戀椀爀 戀椀椀洀搀攀 搀攀渀攀琀氀攀渀洀攀猀椀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

혀稀攀氀 䔀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 
刀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 
䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀攀 
甀礀最甀渀 甀礀最甀氀愀洀愀 
瀀爀漀最爀愀洀 
最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀

䴀攀爀欀攀稀 䐀攀渀攀琀椀洀 
猀جئ爀攀 琀愀欀椀戀椀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀㨀
一漀洀椀渀愀氀 嘀攀爀椀

䴀椀氀氀椀 䔀ἁ椀琀椀洀
䈀愀欀愀渀氀ἁ
刀愀瀀漀爀 吀愀欀椀戀椀 ☀
一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀爀愀弁琀爀洀愀

䴀椀氀氀椀 䔀ἁ椀琀椀洀
䈀愀欀愀渀氀ἁ
刀愀瀀漀爀 吀愀欀椀戀椀 ☀
一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀爀愀弁琀爀洀愀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀

夀氀氀欀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䐀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䐀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 愀礀爀洀挀氀ἁ愀 甀ἁ爀愀洀愀搀愀渀 戀جئ琀جئ渀氀攀弁琀椀爀椀氀洀椀弁 漀爀琀愀洀氀愀爀搀愀 攀ἁ椀琀椀洀 最爀洀攀氀攀爀椀渀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 
攀ἁ椀琀猀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀Ⰰ 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 洀攀猀氀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 搀攀猀琀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀搀攀 瀀漀稀椀琀椀昀 愀礀爀洀挀氀欀 甀礀最甀氀愀洀愀猀渀渀 栀愀礀愀琀愀 最攀椀爀椀氀洀攀猀椀 椀椀渀 猀渀爀 最攀洀攀 
瘀攀 最攀渀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 猀椀猀琀攀洀椀 欀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 甀礀最甀氀愀洀愀氀愀爀渀愀 甀礀最甀渀 漀氀愀爀愀欀 礀جئ爀جئ琀جئ氀攀挀攀欀 瘀攀 洀جئ昀爀攀搀愀琀愀 搀愀礀愀氀 
搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀Ⰰ 瀀漀爀琀昀漀氀礀漀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀猀椀 最椀戀椀 愀氀琀攀爀渀愀琀椀昀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 猀椀猀琀攀洀氀攀爀椀 甀礀最甀氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䐀⸀㜀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 猀渀昀 最攀洀攀 瘀攀 最攀渀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 猀椀猀琀攀洀椀 欀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 甀礀最甀氀愀洀愀氀愀爀渀愀 甀礀最甀渀 
漀氀愀爀愀欀 礀جئ爀جئ琀جئ氀攀挀攀欀Ⰰ 戀甀 欀漀渀甀搀愀 愀氀琀攀爀渀愀琀椀昀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 猀椀猀琀攀洀氀攀爀椀 栀愀礀愀琀愀 最攀椀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䬀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 
甀礀最甀氀愀洀愀氀爀渀愀 
礀渀攀氀椀欀 猀渀昀 
最攀洀攀 瘀攀 
搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 
搀جئ稀攀渀氀攀洀攀氀攀爀椀渀椀渀 
礀礀愀瀀氀洀愀猀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀䴀椀氀氀椀 䔀ἁ椀琀椀洀
䈀愀欀愀渀氀ἁ
刀愀瀀漀爀 吀愀欀椀戀椀 ☀
一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀爀愀弁琀爀洀愀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䐀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䐀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 愀礀爀洀挀氀ἁ愀 甀ἁ爀愀洀愀搀愀渀 戀جئ琀جئ渀氀攀弁琀椀爀椀氀洀椀弁 漀爀琀愀洀氀愀爀搀愀 攀ἁ椀琀椀洀 最爀洀攀氀攀爀椀渀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 
攀ἁ椀琀猀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀Ⰰ 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 洀攀猀氀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 搀攀猀琀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀⸀

伀匀䈀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 刀攀栀戀攀爀氀椀欀 䄀爀愀弁琀爀洀愀 䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀搀攀 最爀攀瘀 礀愀瀀愀渀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀 攀ἁ椀琀猀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 
欀愀瀀愀猀椀琀攀猀椀 椀氀攀 戀甀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀 猀愀礀猀 愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀ 혀爀最جئ渀 攀ἁ椀琀椀洀 欀甀爀甀洀氀愀爀渀搀愀 最爀攀瘀氀椀 ἁ爀攀琀洀攀渀氀攀爀椀渀 伀匀䈀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 
猀椀猀琀攀洀愀琀椀欀 戀椀爀 栀椀稀洀攀琀 椀椀 攀ἁ椀琀椀洀攀 琀戀椀 琀甀琀甀氀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀ 䄀礀爀挀愀 伀匀䈀 漀氀愀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀椀渀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀攀 爀攀栀戀攀爀 
ἁ爀攀琀洀攀渀氀攀爀椀渀 攀ἁ椀琀椀洀 琀جئ爀 瘀攀 欀愀搀攀洀攀氀攀爀椀渀攀 最攀椀弁椀渀搀攀 瘀攀 礀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀渀搀攀 最攀爀攀欀氀椀 爀攀栀戀攀爀氀椀欀 搀攀猀琀攀ἁ椀 瘀攀爀椀氀洀攀猀椀 
猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䐀⸀㠀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀搀攀渀 甀礀最甀渀 漀氀愀渀氀愀爀渀 最جئ稀攀氀 猀愀渀愀琀氀愀爀 瘀攀 猀瀀漀爀 氀椀猀攀氀攀爀椀渀搀攀 欀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 甀礀最甀氀愀渀洀愀猀渀搀愀渀 
礀愀爀愀爀氀愀渀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀Ⰰ 礀攀琀攀渀攀欀 猀渀愀瘀氀愀爀Ⰰ 伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 稀攀氀氀椀欀氀攀爀椀渀攀 甀礀最甀渀 栀氀攀 最攀琀椀爀椀氀攀挀攀欀 瘀攀 戀甀 
漀欀甀氀氀愀爀渀 洀جئ昀爀攀搀愀琀氀愀爀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

刀䄀䴀 瀀攀爀猀漀渀攀氀 
猀愀礀猀

刀䄀䴀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀
欀愀瀀愀猀椀琀攀
最攀氀椀弁椀洀椀

刀䄀䴀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀
琀愀爀愀昀渀搀愀渀
愀椀氀攀氀攀爀攀
瘀攀爀椀氀攀渀 爀攀栀戀攀爀氀椀欀
栀椀稀洀攀琀椀 猀愀礀猀

刀䄀䴀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀
琀愀爀愀昀渀搀愀渀
愀椀氀攀氀攀爀攀
瘀攀爀椀氀攀渀 爀攀栀戀攀爀氀椀欀
栀椀稀洀攀琀椀 攀琀欀椀渀氀椀ἁ椀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

匀漀渀 琀攀猀琀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

䴀椀氀氀椀 䔀ἁ椀琀椀洀
䈀愀欀愀渀氀ἁ
刀愀瀀漀爀 吀愀欀椀戀椀 ☀
一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀爀愀弁琀爀洀愀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

䴀椀氀氀椀 䔀ἁ椀琀椀洀
䈀愀欀愀渀氀ἁ
刀愀瀀漀爀 吀愀欀椀戀椀 ☀
一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
愀爀愀弁琀爀洀愀

伀搀愀欀 䜀爀甀瀀
윀愀氀弁洀愀猀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

伀搀愀欀 䜀爀甀瀀
윀愀氀弁洀愀猀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀 愀渀愀氀椀稀㨀
伀爀搀椀渀愀氀 瘀攀爀椀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀 ☀
、氀攀琀椀弁椀洀
欀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

夀氀氀欀

夀氀氀欀

夀氀氀欀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䐀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䐀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 愀礀爀洀挀氀ἁ愀 甀ἁ爀愀洀愀搀愀渀 戀جئ琀جئ渀氀攀弁琀椀爀椀氀洀椀弁 漀爀琀愀洀氀愀爀搀愀 攀ἁ椀琀椀洀 最爀洀攀氀攀爀椀渀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 
攀ἁ椀琀猀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀Ⰰ 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 洀攀猀氀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 搀攀猀琀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀⸀

匀愀渀愀琀 瘀攀 猀瀀漀爀 愀氀愀渀渀搀愀 礀攀琀攀渀攀欀氀椀 伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 戀氀جئ洀氀攀爀攀 欀愀戀甀氀جئ 瘀攀 攀ἁ椀琀椀洀 猀جئ爀攀氀攀爀椀渀攀 椀氀椀弁欀椀渀 欀攀渀搀椀氀攀爀椀渀攀 甀礀最甀渀 
搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 猀椀猀琀攀洀氀攀爀椀渀椀渀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀渀攀 礀渀攀氀椀欀 礀愀猀愀氀 搀جئ稀攀渀氀攀洀攀氀攀爀 礀愀瀀氀愀挀愀欀琀爀⸀

䐀⸀㤀⸀윀攀弁椀琀氀椀 猀愀渀愀琀 瘀攀 猀瀀漀爀 搀愀氀氀愀爀渀搀愀 礀攀琀攀渀攀欀氀椀 漀氀愀渀 瘀攀 礀جئ欀猀攀欀ἁ爀攀渀椀洀 最爀攀戀椀氀攀挀攀欀 伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 礀جئ欀猀攀欀 ἁ爀攀渀椀洀 
欀甀爀甀洀氀愀爀渀愀 欀愀戀ff氀جئ 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 琀戀椀 漀氀搀甀欀氀愀爀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 猀椀猀琀攀洀椀渀攀 椀氀椀弁欀椀渀 礀愀猀愀氀 搀جئ稀攀渀氀攀洀攀氀攀爀 礀愀瀀氀愀挀愀欀琀爀⸀

、氀最椀氀椀 礀愀猀愀氀 
搀جئ稀攀渀氀攀洀攀 
琀愀欀椀戀椀

夀혀䬀 爀愀瀀漀爀甀 夀氀氀欀 䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀
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3.5. E Ekseni

唀伀䔀倀 䔀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䔀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 椀猀琀椀栀搀愀洀氀愀爀渀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 瘀攀 愀氀弁洀愀 栀愀礀愀琀 椀氀攀 椀氀最椀氀椀 搀جئ稀攀渀氀攀洀攀氀攀爀椀渀 礀愀瀀氀洀愀猀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 椀猀琀椀栀搀愀洀 攀搀椀氀洀攀氀攀爀椀 椀椀渀 稀攀氀 漀氀愀爀愀欀 搀جئ稀攀渀氀攀渀洀椀弁 欀漀爀甀洀愀氀 椀弁礀攀爀氀攀爀椀渀攀 椀氀椀弁欀椀渀 戀椀爀椀渀挀椀氀 洀攀瘀稀甀愀琀 
愀氀弁洀愀猀 琀愀洀愀洀氀愀渀洀弁 漀氀甀瀀 椀欀椀渀挀椀氀 洀攀瘀稀甀愀琀渀 琀愀洀愀洀氀愀渀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䔀⸀⸀ 伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 愀氀弁愀戀椀氀攀挀攀欀氀攀爀椀 欀漀爀甀洀愀氀 椀弁礀攀爀椀 欀甀爀甀氀洀愀猀 椀椀渀 椀弁瘀攀爀攀渀氀攀爀攀 瘀攀爀椀氀攀挀攀欀 琀攀欀渀椀欀 搀攀猀琀攀ἁ攀 椀氀椀弁欀椀渀 
漀氀愀爀愀欀 椀欀椀渀挀椀氀 洀攀瘀稀甀愀琀 愀氀弁洀愀氀愀爀 琀愀洀愀洀氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀 
戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀攀 
椀猀琀椀栀搀愀洀 
攀搀椀氀洀攀氀攀爀椀 椀椀渀 
椀欀椀渀挀椀氀 洀攀瘀稀甀愀琀渀 
搀جئ稀攀渀氀攀渀洀攀猀椀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀䄀윀匀䠀䈀 刀愀瀀漀爀 
吀愀欀椀戀椀

䈀愀欀愀渀氀欀 唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䔀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䔀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 椀猀琀椀栀搀愀洀氀愀爀渀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 瘀攀 愀氀弁洀愀 栀愀礀愀琀 椀氀攀 椀氀最椀氀椀 搀جئ稀攀渀氀攀洀攀氀攀爀椀渀 礀愀瀀氀洀愀猀⸀

、币䬀唀刀 戀جئ渀礀攀猀椀渀搀攀 椀猀琀椀栀搀愀洀 攀搀椀氀攀渀 ᰠ椀弁 瘀攀 洀攀猀氀攀欀 搀愀渀弁洀愀渀氀愀爀ᴠ渀渀 欀甀爀甀洀愀 欀愀礀琀氀 椀弁 愀爀愀礀愀渀 伀匀䈀ᤠ氀椀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 椀弁 
戀甀氀洀愀氀愀爀Ⰰ 洀攀猀氀攀欀氀攀爀椀渀椀⼀椀弁氀攀爀椀渀椀 搀攀ἁ椀弁琀椀爀洀攀氀攀爀椀Ⰰ 洀攀猀氀攀欀 甀礀甀洀 瀀爀漀戀氀攀洀氀攀爀椀渀椀渀 最椀搀攀爀椀氀洀攀猀椀Ⰰ ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀椀渀 洀攀猀氀攀欀 
猀攀椀洀氀攀爀椀 瘀攀 椀弁瘀攀爀攀渀氀攀爀椀渀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀 椀氀攀 琀愀氀攀瀀氀攀爀椀渀椀 欀愀爀弁氀愀洀愀氀愀爀渀愀 猀椀猀琀攀洀氀椀 漀氀愀爀愀欀 礀愀爀搀洀挀 漀氀甀渀洀愀猀 
猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䔀⸀㈀⸀ 、币䬀唀刀 戀جئ渀礀攀猀椀渀搀攀 椀猀琀椀栀搀愀洀 攀搀椀氀攀渀 ᴠ椀弁 瘀攀 洀攀猀氀攀欀 搀愀渀弁洀愀渀氀愀爀ᴠ渀渀 欀甀爀甀洀愀 欀愀礀琀氀 椀弁 愀爀愀礀愀渀 伀匀䈀ᤠ氀椀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀 
礀渀攀氀椀欀 洀攀猀氀攀欀 搀愀渀弁洀愀渀氀欀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 攀琀欀椀渀氀椀ἁ椀 愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀

、币䬀唀刀✀搀愀 
最爀攀瘀氀攀渀搀椀爀椀氀攀渀 
搀愀渀弁洀愀渀 
瀀攀爀猀漀渀攀氀 猀愀礀猀 ☀ 
攀ἁ椀琀椀洀 欀愀瀀愀猀椀琀攀猀椀

䠀椀稀洀攀琀琀攀渀 
昀愀礀搀愀氀愀渀愀渀 
伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀 
猀愀礀猀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

一椀挀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀
爀愀瀀漀爀氀愀洀愀

唀伀䔀倀 刀愀瀀漀爀甀  
☀ 、氀攀琀椀弁椀洀 
䬀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

、币䬀唀刀 刀愀瀀漀爀
吀愀欀椀戀椀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀

䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀 
䜀爀جئ弁洀攀

、币䬀唀刀 刀愀瀀漀爀
吀愀欀椀戀椀

、币䬀唀刀

、猀琀椀栀搀愀洀
吀愀欀椀瀀 䘀漀爀洀甀

夀氀氀欀

夀氀氀欀

、猀琀栀搀愀洀
猀欀氀ἁ
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3.6.F Ekseni

唀伀䔀倀 䘀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䘀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 瘀攀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀椀渀㬀 猀漀猀礀愀氀 最جئ瘀攀渀氀椀欀Ⰰ 猀漀猀礀愀氀 礀愀爀搀洀 瘀攀 猀漀猀礀愀氀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀搀攀渀 搀愀栀愀 攀琀欀椀渀 戀椀椀洀搀攀 
礀愀爀愀爀氀愀渀洀愀氀愀爀渀渀 瘀攀 琀漀瀀氀甀洀猀愀氀 礀愀弁愀洀愀 欀愀琀氀洀氀愀爀渀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀⸀

䠀氀椀栀愀稀爀搀愀 伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀 椀椀渀 最جئ渀搀جئ稀氀جئ 瘀攀 欀猀愀 猀جئ爀攀氀椀 戀愀欀洀 椀栀琀椀礀愀氀愀爀渀渀 欀愀爀弁氀愀渀洀愀猀渀愀 礀渀攀氀椀欀 漀氀愀爀愀欀 
瀀椀氀漀琀 甀礀最甀氀愀洀愀氀愀爀 礀愀瀀氀洀愀欀琀愀 漀氀甀瀀 猀稀 欀漀渀甀猀甀 甀礀最甀氀愀洀愀氀愀爀渀 جئ氀欀攀 最攀渀攀氀椀渀搀攀 礀愀礀最渀氀愀弁琀爀氀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䘀⸀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀 椀椀渀 最جئ渀搀جئ稀氀جئ 瘀攀 欀猀愀 猀جئ爀攀氀椀 戀愀欀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀攀挀攀欀 瘀攀 
礀愀礀最渀氀愀弁琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀

唀礀最甀氀愀洀愀 
愀氀愀渀渀 
最攀渀椀弁氀攀琀椀氀搀椀ἁ椀 椀氀 ⼀
瀀爀漀最爀愀洀 猀愀礀猀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀
匀漀爀甀 䘀漀爀洀甀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀䄀匀윀䈀 刀愀瀀漀爀 
吀愀欀椀戀椀 ☀ 一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 
䄀爀愀弁琀爀洀愀

唀伀䔀倀 
刀愀瀀漀爀甀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䘀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䘀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 瘀攀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀椀渀㬀 猀漀猀礀愀氀 最جئ瘀攀渀氀椀欀Ⰰ 猀漀猀礀愀氀 礀愀爀搀洀 瘀攀 猀漀猀礀愀氀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀搀攀渀 搀愀栀愀 攀琀欀椀渀 戀椀椀洀搀攀 
礀愀爀愀爀氀愀渀洀愀氀愀爀渀渀 瘀攀 琀漀瀀氀甀洀猀愀氀 礀愀弁愀洀愀 欀愀琀氀洀氀愀爀渀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀搀攀渀 攀瘀搀攀 戀愀欀氀愀渀 瘀攀 椀栀琀椀礀愀 搀甀礀愀渀氀愀爀愀 最جئ渀氀جئ欀 椀栀琀椀礀愀氀愀爀渀渀 欀愀爀弁氀愀渀愀戀椀氀洀攀猀椀 椀椀渀 攀瘀氀攀爀椀渀搀攀 琀攀洀椀稀氀椀欀Ⰰ 
最جئ渀氀جئ欀 戀愀欀洀Ⰰ 愀氀弁瘀攀爀椀弁Ⰰ 琀愀洀椀爀 最椀戀椀 欀漀渀甀氀愀爀搀愀 搀攀猀琀攀欀 瘀攀爀椀氀洀攀猀椀渀攀 礀渀攀氀椀欀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䘀⸀㈀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀 椀椀渀 攀瘀搀攀 搀攀猀琀攀欀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 攀弁椀琀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

、氀最椀氀椀 栀椀稀洀攀琀
最攀氀椀弁椀洀椀

䠀椀稀洀攀琀琀攀渀
昀愀礀搀愀氀愀渀愀渀 戀椀爀攀礀
猀愀礀猀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀
匀漀爀甀 䘀漀爀洀甀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀
匀漀爀甀 䘀漀爀洀甀

伀匀䈀✀氀椀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀
礀渀攀氀椀欀 䐀攀爀椀渀氀攀洀攀ⴀ
猀椀渀攀 䜀爀جئ弁洀攀
匀漀爀甀 䘀漀爀洀甀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

䄀匀윀䈀 刀愀瀀漀爀 吀愀欀椀戀椀
☀ 一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

䄀匀윀䈀 刀愀瀀漀爀 吀愀欀椀戀椀
☀ 一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

唀伀䔀倀 刀愀瀀漀爀甀 ☀
、氀攀琀椀弁椀洀
䬀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀

夀氀氀欀

夀氀氀欀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䘀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䘀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 瘀攀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀椀渀㬀 猀漀猀礀愀氀 最جئ瘀攀渀氀椀欀Ⰰ 猀漀猀礀愀氀 礀愀爀搀洀 瘀攀 猀漀猀礀愀氀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀搀攀渀 搀愀栀愀 攀琀欀椀渀 戀椀椀洀搀攀 
礀愀爀愀爀氀愀渀洀愀氀愀爀渀渀 瘀攀 琀漀瀀氀甀洀猀愀氀 礀愀弁愀洀愀 欀愀琀氀洀氀愀爀渀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀 瘀攀 攀瘀搀攀 戀愀欀洀 栀椀稀洀攀琀椀渀搀攀渀 礀愀爀愀爀氀愀渀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀 戀愀欀洀 栀椀稀洀攀琀椀 瘀攀爀攀渀 欀椀弁椀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 攀ἁ椀琀椀洀 瀀爀漀最爀愀洀氀愀爀
搀جئ稀攀渀氀攀渀攀挀攀欀 瘀攀 猀甀渀甀氀愀渀 栀椀稀洀攀琀椀渀 攀琀欀椀渀氀椀ἁ椀渀攀 礀渀攀氀椀欀 搀攀渀攀琀椀洀氀攀爀攀 愀ἁ爀氀欀 瘀攀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䘀⸀㌀⸀䔀瘀搀攀 戀愀欀洀 栀椀稀洀攀琀椀渀搀攀渀 礀愀爀愀爀氀愀渀愀渀 伀匀䈀ᤠ氀椀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 戀愀欀洀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 渀椀琀攀氀椀ἁ椀 愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀

、氀最椀氀椀 栀椀稀洀攀琀
最攀氀椀弁椀洀椀

䠀椀稀洀攀琀琀攀渀 
昀愀礀搀愀氀愀渀愀渀 
戀椀爀攀礀 猀愀礀猀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀
匀漀爀甀 䘀漀爀洀甀

䐀椀氀攀欀攀 ☀
䐀攀爀椀渀氀攀洀攀猀椀渀攀
䜀爀جئ弁洀攀
匀漀爀甀 䘀漀爀洀甀

伀匀䈀✀氀椀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀
礀渀攀氀椀欀 䐀攀爀椀渀氀攀洀攀ⴀ
猀椀渀攀 䜀爀جئ弁洀攀
匀漀爀甀 䘀漀爀洀甀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀

䄀匀윀䈀 刀愀瀀漀爀 吀愀欀椀戀椀
☀ 一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

䄀匀윀䈀 刀愀瀀漀爀 吀愀欀椀戀椀
☀ 一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

一椀琀攀氀椀欀猀攀氀
䄀爀愀弁琀爀洀愀

唀伀䔀倀 刀愀瀀漀爀甀 ☀
、氀攀琀椀弁椀洀
䬀愀洀瀀愀渀礀愀氀愀爀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀

夀氀氀欀

夀氀氀欀

夀氀氀欀
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唀伀䔀倀 䘀 䔀䬀匀䔀一、

嘀䔀刀、 吀伀倀䰀䄀䴀䄀

혀一䌀䔀䰀、䬀

䜀猀琀攀爀最攀 䴀攀琀漀琀 䠀攀搀攀昀 䬀椀琀氀攀 匀欀氀欀 䄀爀愀 䄀渀愀氀椀稀 吀椀瀀椀

䄀渀愀氀椀稀椀
䄀渀氀愀洀氀愀渀搀爀洀愀 䈀椀氀最椀

䬀甀氀氀愀渀洀

䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

吀䔀䐀䈀、刀

䘀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 瘀攀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀椀渀㬀 猀漀猀礀愀氀 最جئ瘀攀渀氀椀欀Ⰰ 猀漀猀礀愀氀 礀愀爀搀洀 瘀攀 猀漀猀礀愀氀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀搀攀渀 搀愀栀愀 攀琀欀椀渀 戀椀椀洀搀攀 
礀愀爀愀爀氀愀渀洀愀氀愀爀渀渀 瘀攀 琀漀瀀氀甀洀猀愀氀 礀愀弁愀洀愀 欀愀琀氀洀氀愀爀渀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀⸀

䠀氀椀栀愀稀爀搀愀 伀匀䈀 漀氀愀渀 瘀攀 猀جئ爀攀欀氀椀 戀愀欀洀愀 洀甀栀琀愀 漀挀甀ἁ甀 漀氀愀渀 愀渀渀攀 攀爀欀攀渀 攀洀攀欀氀椀氀椀欀 栀愀欀欀渀搀愀渀 礀愀爀愀爀氀愀渀愀戀椀氀洀攀欀琀攀 
漀氀甀瀀 攀渀最攀氀氀椀渀椀渀 戀愀欀洀渀 جئ猀琀氀攀渀攀渀 搀椀ἁ攀爀 欀椀弁椀氀攀爀 戀甀 栀愀欀琀愀渀 礀愀爀愀爀氀愀渀愀洀愀洀愀欀琀愀搀爀⸀ 䈀甀 欀椀弁椀氀攀爀椀渀 搀攀 猀稀 欀漀渀甀猀甀 
栀愀欀琀愀渀 礀愀爀愀爀氀愀渀洀愀猀渀 猀愀ἁ氀愀洀愀礀愀 礀渀攀氀椀欀 漀氀愀爀愀欀 㔀㔀　 猀愀礀氀 䬀愀渀甀渀ᤠ甀渀 ㈀㠀ᤠ椀渀挀椀 洀愀搀搀攀猀椀渀椀渀 礀攀渀椀搀攀渀 搀جئ稀攀渀氀攀渀洀攀猀椀 
最攀爀攀欀洀攀欀琀攀搀椀爀⸀

䘀⸀㐀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 猀جئ爀攀欀氀椀 戀愀欀洀愀 洀甀栀琀愀 漀挀甀ἁ甀 漀氀愀渀 愀渀渀攀 瘀攀礀愀 戀愀戀愀 椀氀攀 戀愀欀洀愀欀氀愀 礀جئ欀جئ洀氀جئ 漀氀愀渀 欀椀弁椀氀攀爀椀渀 攀爀欀攀渀 
攀洀攀欀氀椀氀椀欀琀攀渀 礀愀爀愀爀氀愀渀搀爀氀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

、氀最椀氀椀 礀愀猀愀氀 
搀جئ稀攀渀氀攀洀攀 
琀愀欀椀戀椀

䐀椀氀攀欀攀 一椀琀攀氀椀欀猀攀氀 䄀渀愀氀椀稀䄀匀윀䈀 爀愀瀀漀爀甀 ☀
刀攀猀洀椀 最愀稀攀琀攀
琀愀欀椀戀椀

唀伀䔀倀
刀愀瀀漀爀甀

夀氀氀欀
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4. UOEP Kapsamında Kullanılacak İzleme ve Değerlendirme Araçları
Rehberin bu bölümünde UOEP kapsamında kullanılabilecek tüm araçlar sırayla yerleştiril-
miştir. Her bir aracın ne zamanlarda ne sıklıkta kimler tarafından ve kimlere uygulanabileceği 
açıklanmıştır. Ancak tüm bu araçlar örnek niteliğinde olup, kullanan kişi ve kurumlar tarafından 
özelleştirilebilirler.

4.1. Etkinliklere Yönelik Araçlar
Proje uygulama süreçlerinde düzenlenen her bir etkinlik; eğitim, seminer, çalıştay vb., kapsamın-
da katılımcı profili takibi, etkinlik performansı takibi ve düzenlenen etkinliklerin sürekliliği 
amacıyla şu formlar kullanılır:

      Etkinlik kayıt formu
      Katılımcı kayıt formu
      Katılımcı takip formu
      Etkinlik takip formu
      Ön test ve son test

      4.1.1. Etkinlik Kayıt Formu
Etkinlik kayıt formları düzenlenen etkinliklerin öncesinde ya da sarısında katılımcıların kendileri 
tarafından doldurulması üzere boş bir şekilde hazırlanır. Bu formdaki bilgiler proje ve kurum 
ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir. Bu formda alınan kişisel veriler katılımcı izni alınarak iletişim 
amaçlı kullanılabilir ancak üçüncü partilerle paylaşılmamalıdır. Ayrıca kişi sayısı, eğitim durumu, 
uyruk vb. istenen veriler diğer kişisel veriler olmaksızın katılımcı profilini genellemeye yönelik 
sayısal veriler elde etmek üzere kullanılabilir.

Bir sonraki sayfada ilgili aracın kullanımınıza sunulmuş örneğini bulabilirsiniz.
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一
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䄀
搀
 匀
漀礀
愀搀


䐀
漀ἁ
甀洀

 吀
愀爀
椀栀
椀
䌀椀
渀猀
椀礀
攀琀
椀

币攀
栀椀
爀

唀
礀爀
甀欀

䔀ἁ
椀琀椀
洀
 䐀
甀爀
甀洀

甀
、弁
 䐀
甀爀
甀洀

甀
、氀攀
琀椀弁
椀洀
 一
甀洀

愀爀
愀猀


䔀ⴀ
瀀漀
猀琀
愀 
䄀
搀爀
攀猀
椀

 ㈀ ㌀ 㐀 㔀 㘀 㜀 㠀 㤀 　

一
伀

䄀
搀
 匀
漀礀
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漀ἁ
甀洀

 吀
愀爀
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椀
䌀椀
渀猀
椀礀
攀琀
椀

币攀
栀椀
爀

唀
礀爀
甀欀

䔀ἁ
椀琀椀
洀
 䐀
甀爀
甀洀

甀
、弁
 䐀
甀爀
甀洀

甀
、氀攀
琀椀弁
椀洀
 一
甀洀

愀爀
愀猀


䔀ⴀ
瀀漀
猀琀
愀 
䄀
搀爀
攀猀
椀

 ㈀ ㌀ 㐀 㔀 㘀 㜀 㠀 㤀 　
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      4.1.2. Katılımcı Kayıt Formu
Katılımcı kayıt formları uzun süreli proje ya da programlarda belli bir yararlanıcıya düzenli et-
kinlik düzenlenmesi durumunda kullanılır. Buradaki sorular proje ihtiyaçlarına göre özelleşti-
rilebilir.

NOT: Kayıt Formu OSB’li bireyin velisi baz alınarak oluşturulmuştur.

Bir sonraki sayfada ilgili aracın kullanımınıza sunulmuş örneğini bulabilirsiniz.



Katılımcı Kayıt Formu

1 )  Adı Soyadı: 

2)  Doğum Tarihi:

3)  Cinsiyeti: 

4)  Medeni Hali: 

5)  Uyruk: 

6)  Eğitim Durumu: 

7 )  Adres: 

8 )  İletişim Numarası:

9)  E-posta Adresi:

10) İş Durumu: 

      a) Çalışıyorum

            - Göreviniz:

            - Kurum Adı:

      b) Çalışmıyorum 

11) Ailenizdeki birey sayısı: 

12) Ailenizdeki OSB’li birey sayısı: 

13) OSB’li bireyin yaşı:

14) OSB’li bireyin cinsiyeti: 

15) OSB’li bireyin eğitim durumu: 

16) OSB’li birey örgün eğitime dahil mi: 

17) OSB’li bireyin istihdam durumu: 

18) OSB’li birey rehabilitasyon hizmeti alıyor mu: 

      a) Rehabilitasyon alıyorsa kurum adı: 

19) Eklemek istedikleriniz:
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      4.1.3. Katılımcı Takip Formu
Uzun süreli proje veya programlarda belli bir yararlanıcı kitleye birden çok etkinlik sunulması 
durumunda katılımcıların kan etkinlikten faydalandığını takip etme amacıyla kullanılır. Bu form-
daki bilgiler proje ve kurum ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir.

Bir sonraki sayfada ilgili aracın kullanımınıza sunulmuş örneğini bulabilirsiniz.
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      4.1.4. Etkinlik Takip Formu Örneği
Uzun süreli proje veya programlarda bir etkinliğin çok kez tekrarlanması veya çok sayıda düzenli 
etkinlik olması durumunda etkinlik tarih ve katılımcı profilini takip etme amacıyla kullanılır. Bu 
formdaki bilgiler proje ve kurum ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir.

Bir sonraki sayfada ilgili aracın kullanımınıza sunulmuş örneğini bulabilirsiniz.
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      4.1.5. Ön Test / Son Test
Projelerde gerçekleştirilen eğitim – seminer tarzı etkinliklerde katılımcılar üzerinden yaratılan 
değişimi ölçmek amacıyla ön test – son test uygulamaları gerçekleştirebilir. Projenin büyüklüğü, 
hedef kitlesi, etkinliğin niteliğine göre sadece son test ya da karşılaştırmalı analiz yapılabilmek 
için hem ön hem son test uygulaması yapılabilir.

UOEP kapsamındaki öncelik ve tedbirler kapsamında eğitim – seminer gibi etkinlikler düzenle-
yen STK’lar aşağıda verilen örnek soru formlarını kendi eğitim içeriklerine göre güncelleyerek 
uygulamalar yapabilir.

Bir sonraki sayfada ilgili aracın kullanımınıza sunulmuş örneğini bulabilirsiniz.



ÖN TEST

Kişisel Bilgiler / Demografik Sorular
1) Adınız Soyadınız:
2) Yaşınız
      a) 18-25
      b) 25-35
      c) 36-45
      d) 46+
3) Eğitim Seviyeniz
      a) Üniversite
      b) Yüksek Lisans
      c) Doktora 
      d) Diğer
4) Yaşadığınız Şehir:
5) Kurumunuzun Adı:
6) Kurumdaki Pozisyonunuz
      a) Genel Müdür / Yardımcısı                              g) Rektör / Dekan / Yardımcısı
      b) Bölge Müdürü / Yardımcısı                            h) Öğretim Elemanı
      c) Şube Müdürü / Yardımcısı                              i) Memur / İdari Personel
      d) Daire Başkanı / Yardımcısı                             j) Görevli / Operasyonel personel
      e) Uzman / Yardımcısı                                        k) Diğer: 
      f) Öğretmen

Eğitim Beklentileri

7) Daha önce Savunuculuk Faaliyetlerine yönelik eğitimler aldınız mı?
      a) Evet 
       - Hangi kurumdan, ne kadar süreli bir eğitimdi, eğitimin niteliği, katılım belgesi ya da ser-
tifika aldınız mı?
      b) Hayır
8) Savunuculuk Faaliyetlerine yönelik becerinizi nasıl sınıflandırırsınız?
      a) Yetersiz: Bu alanda bilgi sahibi değilim ve bir etkinlik gerçekleştiremem.
      b) Başlangıç: Bu alanda temel bilgim var ancak bir etkinlik yürütemem.
       c) Orta seviye: Bu alanda temel bilgim var birilerinin yönlendirmesi ile etkinlik yürütebilirim.
      d) İleri Seviye:  Bu alanda iyi derecede bilgim ve deneyimim var
      e) Uzman: Bu alanda tecrübeliyim ve başkalarını yönlendirebilirim.



9) Savunuculuk Faaliyetlerine yönelik eğitim sonunda kazanmak istediğiniz beceriler nelerdir? 
(Birden fazla işaretlenebilir.)
      a) Savunuculuk Faaliyetlerinde karşılaşılan zorluklara çözüm üretebilme becerisi
      b) Savunuculuk için materyal ve kaynak geliştirme becerisi
      c) Muhataplar ile iletişimi kuvvetlendirme becerisi
      d) Gelişmelere hızlı geribildirim verebilme becerisi
      e) Diğer



SON TEST
Kişisel Bilgiler / Demografik Sorular
1) Adınız Soyadınız
2) Yaşınız
      a) 18-25
      b) 25-35
      c) 36-45
      d) 46+
3) Eğitim Seviyeniz
      a) Üniversite
      b) Yüksek Lisans
      c) Doktora 
      d) Diğer
4) Yaşadığınız Şehir
5) Kurumunuzun Adı
6) Kurumdaki Pozisyonunuz
      a) Genel Müdür / Yardımcısı                         g) Rektör / Dekan / Yardımcısı
      b) Bölge Müdürü / Yardımcısı                       h) Öğretim Elemanı
      c) Şube Müdürü / Yardımcısı                         i) Memur / İdari Personel
      d) Daire Başkanı / Yardımcısı                         j) Görevli / Operasyonel personel
      e) Uzman / Yardımcısı                                    k) Diğer: 
      f) Öğretmen

Eğitim Değerlendirme:

7) Tamamladığınız …..................................... ya  yönelik eğitime dair aşağıdaki önermeleri 1’den 5’e 
kadar puanlayınız.
1: Hiç katılmıyorum    2: Katılmıyorum    3: Kararsızım    4: Katılıyorum    5: Tamamen katılıyorum

a) Tamamladığım eğitim beklentimi karşıladı.        g) Eğitim …................. becerilerimin gelişimine 
b) Eğitim içeriğinin kapsamı yeterliydi.                        katkı sağladı.
c) Eğitmenin anlatım becerisi iyiydi.                        h) Eğitim kişisel gelişimime katkı sağladı.  
d) Eğitmenin yönergeleri anlaşılır ve uygula-         i )  Eğitimin süresi ideal uzunluktaydı.
nabilirdi.                                                                    j) Eğitim sonrasında …................farkındalığım 
e) Eğitmen sunumu, katılımı teşvik ediciydi.               arttı.
f )  Eğitimde kullanılan araçlar ve alıştırmalar          k) …...................konusunda iş arkadaşlarımı ve                                                                                                                                   
faydalıydı.                                                                     çevremi bilgilendirebilecek yetkinlikte his-
                                                                                      sediyorum. 



8) Aldığınız eğitme yönelik becerinizi nasıl sınıflandırırsınız?
a) Yetersiz: Bu alanda bilgi sahibi değilim                 d) İleri Seviye:  Bu alanda iyi derecede
ve bir etkinlik gerçekleştiremem.                                    bilgim ve deneyimim var.
b) Başlangıç: Bu alanda temel bilgim var                  e) Uzman: Bu alanda tecrübeliyim ve
ancak bir etkinlik yürütemem.                                         başkalarını yönlendirebilirim.    
c) Orta seviye: Bu alanda temel bilgim
var birilerinin yönlendirmesi ile etkinlik
yürütebilirim.
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4.2. İletişim Çalışmalarına Yönelik Araçlar
Proje uygulama süreçlerinde düzenlenen farklı iletişim çalışmaları; Kamu spotları, TV / Radyo 
spotları, basılı mecralara yönelik çalışmalar, röportajlar, seminler vb. seminer, vb. takibi ve 
düzenlenen etkinliklerin sürekliliği amacıyla şu formlar kullanılır:

      İletişim takip formu
      Dijital medya takip formu

      4.2.1. İletişim Takip Formu
Her bir iletişim aktivitesi kanal, hedef kitle ve verilen mesajlar şeklinde takip edilir. Bu form pro-
je ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir.

Bir sonraki sayfada ilgili aracın kullanımınıza sunulmuş örneğini bulabilirsiniz.
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      4.2.2. Dijital Medya Takip Formu
Proje süresince dijital mecralarda yapılan çalışmalar bu form aracılığı ile takip edilebilir. Bu 
tabloyu doldurmak için kullanılan sosyal medya kanallarının kendi analiz programları kullaılarak 
elde edilebilir.

Bir sonraki sayfada ilgili aracın kullanımınıza sunulmuş örneğini bulabilirsiniz.
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4.3. Kamu Kurumlarından Bilgi Edinmeye Yönelik Araçlar
UOEP kapsamında kamu kurumları tarafından yürütülen faaliyetleri takip etmek amacıyla iki 
temel izleme değerlendirme aracı kullanılabilmektedir: 
1 )  Dilekçe
2) Derinlemesine Görüşme 

Rehberin bu bölümünde bakanlık seviyesinde kamu kurumlarına yönelik dilekçe örnekleri ve 
derinlemesine görüşme form örneği bulunmaktadır. Tüm araçların il – ilçe müdürlüğü bazında 
uygulamaları için uyarlamalar yapılabilir. Ayrıca STK’lar birbirlerinden bilgi edinme için de bu 
araç örneklerini kullanarak özelleştirme yapabilirler.

      4.3.1. Derinlemesine Görüşme Soru Formu:
Derinlemesine görüşmeler yapılandırılmış soru formları ile gerçekleştirilir. Bu soru formları 
resmi ve ideal bir dilde tasarlanmış olup uygulama sırasında akışa göre dönüşümler gerçekleşti-
rilebilir. Her bir derinlemesine görüşme için önceden randevu alınması, görüşmenin başlangıcın-
da görüşme amacının anlatıldığı bir giriş yapışması uygun olur. Görüşme esnasına katılımcının 
onayı alınarak ses kaydı alınarak verilerin korunması sağlanabilir. 

Aşağıdaki formda hem her kuruma sorulabilecek genel konu başlıkları hem de her bir kuruma 
özel soru bölümleri oluşturulmuştur. Derinlemesine görüşmenin yapılacağı kuruma göre ilgili 
bölümler alınarak özelleştirilmiş soru formu oluşturulmalıdır.

Bir sonraki sayfada ilgili aracın kullanımınıza sunulmuş örneğini bulabilirsiniz.



Derinlemesine Görüşme Soru Formu:
Giriş:

1. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
      a. Yaşınız:
      b. Eğitim Durumunuz:
      c. Kurumunuzdaki pozisyonunuz ve sorumluluk alanlarınız?
      d. OSB alanında mevcut pozisyonunuz öncesinde çalışmalarınız oldu mu?

OSB Hakkında Genel Değerlendirme

2. Kurumunuzda OSB’li bireylere yönelik ne gibi faaliyetler yürütülmektedir?
3. Yürütülen bu faaliyetlerin etkin / yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
4. İyileştirme - gelişim alanlarından kısaca bahseder misiniz?
5. Bahsettiğiniz gelişim alanlarını sağlamak adına sorumluların kimler yani hangi kurumlar ol-
duğunu düşünüyorsunuz?

UOEP Hakkında Değerlendirme – Yürütme 

6. UOEP’yi genel olarak düşündüğümüzde, sizce OSB’li bireyler alanında faaliyetlerin iyileştir-
ilmesi konusunda etkili oldu mu?
7. UOEP’nin yürürlüğe girmesiyle OSB’li bireylere yönelik hangi hizmet alanlarında iyileşme ol-
duğunu düşünüyorsunuz? / Verilen hizmetlerin OSB’li bireylere erişimi konusunda bir iyileşme 
olduğunu düşünüyor musunuz?
         a. OSB’li bireylerin tespit edilmesi / tanılanması
         b. Fiziksel / bilişsel tedavilerin erişimi 
         c. OSB’li bireylere sağlanan örgün ve örgün-dışı eğitimler
         d. Ailelere yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri
8. UOEP’nin kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyona sağladığı katkılardan bahsedebilir 
misiniz?
          a. İlgili bakanlıklar / kamu kurumlarının birbirleriyle iletişim ve koordinasyonu güçlendi mi?
        b. İlgili kamu kurumları ile STK’ların birbirleriyle iletişim ve koordinasyonu güçlendi mi?
       c. Bu alanda başka paydaşlara erişim nasıl (akademi, medya vb.)
9. UOEP’nin yürütülmesinde STK’lara düşen görevler sizce nelerdir? 
STK’ların faaliyetlerini ve etkilerini arttırmak için ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz?

UOEP Hakkında Değerlendirme - Sağlık Bakanlığı
10. Tanılanmamış OSB’li çocukların erken tanılanmasına yönelik tarama ve izleme çalışmalarının 
zorunlu olarak yürütülmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapıldı mı? Yeterli buluyor musunuz?
11. Birinci basamak sağlık hizmetlerinden yararlanan OSB’li çocukların izlenmesine ve takibinin 
gerçekleştirilmesine yönelik olarak çocuk izleme programları yürütülüyor mu? Etkin olduğunu 
düşünüyor musunuz?



12. OSB’li çocuğun aile hekimlerince tanınmasının ve 2 basamak sağlık hizmetlerine yönlendi- 
rilmesinin sağlama konusunda ne gibi adımlar atıldı? 
        a. Yeterli ve etkin olduğunu düşünüyor musunuz? 
        b. Bu alanda yapılması planlanan başka çalışmalar var mı?
13. Hâlihazırda hastanelerdeki çocuk psikiyatrisi, psikiyatri ve gelişimsel pediatri kliniklerinin 
sayısı geçtiğimi bir yılda ne kadar arttı.
        a. Bu alanda çalışan personelin sayısı geçtiğimiz bir yılda ne kadar arttı?
         b. Bu alanda çalışan personelin multidisipliner olarak arttırılması konusunda nasıl ilerlendi?
14. Söz konusu kliniklerin OSB’li bireylerin tanılanmasında kullanılan ekipman ihtiyaçları 
karşılandı mı? Bu alanda başka ne tür ihtiyaçlar ve planlar mevcut?
15. Türkiye genelinde hâlihazırda bulunan otizm tanı, tedavi ve araştırma merkezleri ile birlikte 
bu merkezlerin sayı ve kapasiteleri artırımı konusunda ne gibi çalışmalar yapıldı? 
      a. Yeterli ve etkin olduğunu düşünüyor musunuz? 
      b. Bu alanda yapılması planlanan başka çalışmalar var mı? 
16. OSB’li çocuğu olan ailelerin çocuklarının takibi, bakımı ve sağlığı konusunda bilgilendirilme-
sine yönelik olarak birinci basamak sağlık kuruluşlarında “Aile Destek Birimleri” kuruldu mu? 
      a. Hangi illerde, kaç adet kuruldu?
      b. Ne sıklıkta başvuru oluyor - kaç aile faydalandı?
      c. Bu alanda iyileştirme gereken konular var mı?
17. Tüm bu çalışma alanlarında paylaşabileceğiniz il bazlı veriler bulunuyor mu?

UOEP Hakkında Değerlendirme – MEB

18. OSB olan bireylere yönelik özel eğitimde bireyin özellikleri ve gereksinimleri bilimsel geliş-
meler de göz önünde bulundurularak çeşitlendirilmiş eğitim planlarınızdan bahseder misiniz?
19.Kaynaştırma uygulamasına dahil edilemeyecek düzeydeki OSB’li bireylerin eğitiminde yeter-
siz olan özel eğitim okullarının / özel eğitim sınıflarının sayısının arttırılır mı?
    a. Mevcut destek eğitim odalarının etkili bir şekilde kullanılması için ne gibi çalışmalar 
gerçekleştirildi?
        b. Bu alanda çalışan öğretmen ve rehberlik hizmetleri kapasite artırımı için ne gibi çalışma-
lar yapıldı?
         c. Kaynaştırma uygulamasına dâhil OSB olan öğrencilerin öğretmenlerine danışmanlık, sınıf 
içi ve dışı destek, birebir eğitim, küçük grup düzenlemesi, gölge öğretmenlik uygulaması, okul
rehberlik servislerinin kapasitelerinin artırılması gibi konularda eğitsel düzenlemeler hakkında 
bilgi verebilir misiniz?



20. OSB konusunda Rehberlik Araştırma Merkezlerinde görev yapan personelin eğitsel değer-
lendirme konusunda kapasitesi ile bu personelin sayısı artırımı konusunda yapılan çalışmalar-
dan bahseder misiniz?
        a. Örgün eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin OSB konusunda sistematik bir hizmet 
içi eğitime tâbi tutulması sağlanabildi mi? 
   b. OSB olan öğrencilerin ailelerine rehber öğretmenlerin eğitim tür ve kademelerine 
geçişinde ve yönlendirilmesinde gerekli rehberlik desteği verilmesi sağlanabiliyor mu?
       c. OSB olan bireylere yönelik özel eğitim konusunda söz konusu bireylerin özelliklerine uy-
gun farklı uygulama yapıları geliştirildi mi? Ne gibi çalışmalar var?
     d. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine yönelik sistematik bir denetim mekanizması 
bulunuyor mu? Denetim hakkında detay verebilir misiniz?
21. OSB olan öğrencilere yönelik hizmetlerinde pozitif ayrımcılık uygulamasının hayata geçi-
rilmesi için sınır geçme ve genel değerlendirme sistemi kaynaştırma uygulamalarına uygun 
olarak yürütülüyor mu?
22. Müfredata dayalı değerlendirme, portfolyo değerlendirmesi gibi alternatif değerlendirme 
sistemleri yürürlüğe girdi mi? Etkin ve yeterli olduğunu düşünüyor musunuz?
23. OSB konusunda Rehberlik Araştırma Merkezlerinde görev yapan personelin eğitsel değer-
lendirme konusunda kapasitesi ile bu personelin sayısı arttırıldı mı?
      a. Örgün eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin OSB konusunda sistematik bir hizmet 
içi eğitime tâbi tutuluyor mu? Bugüne kadar kaç öğretmen eğitimden geçmiştir? 
       b. OSB olan öğrencilerin ailelerine rehber öğretmenlerin eğitim tür ve kademelerine geçişin-
de ve yönlendirilmesinde gerekli rehberlik desteği veriliyor mu?

UOEP Hakkında Değerlendirme – YÖK

24. Erken çocukluk dönemi, OSB olan çocukların rehabilitasyonu ve eğitimi açısından en önemli 
dönem olup bu dönemde çocuklara eğitim ve terapi hizmeti verebilecek personelin yetiştir-
ilmesi alanında ne gibi çalışmalar gerçekleştirildi?
       a. Bu alanda hangi kurumlarla iş birliği yapılıyor?
       b. Bu alanda STK’ların görevi olduğunu düşünüyor musunuz? Güçlendirme için neler yapı-
labilir?
25. Sanat ve spor alanında yetenekli OSB olan bireylerin bölümlere kabulü ve eğitim süreçlerine 
ilişkin kendilerine uygun değerlendirme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yasal düzenlem-
eler yapıldı mı?
      a. OSB’li bireylerin yüksek öğrenimdeki yerleşimi ve oranları düzenli olarak takip ediliyor 
mu?
   b. UOEP kapsamındaki düzenlemeler doğrultusunda OSB’li bireylerin yüksek öğreti-
me katılım oranında artış sağlandığını düşünüyor musunuz?
       c. Bu alanda başka neler yapılabilir?



UOEP Hakkında Değerlendirme – AİLE, ÇALIŞMA ve SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

26. OSB olan bireylerin diğer bireylerle eşit haklara sahip olduğu bilincinin geliştirilmesi ve OSB 
konusunda duyarlılığının oluşturulması için kurumunuz tarafından ne tür iletişim faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir?
      a. Kamu spotları var mı?
      b. Basılı ilanlar vb. kullanıldı mı? 
     c. TV /   Radyo programlarına katılım gerçekleştirildi mi? 
       d. Iletişim çalışmalarının yoğunlaştırıldığı dönemler oluyor mu? Ne tür aktiviteler gerçekleşi-
yor?
      e. Bu konuya ilişkin olarak kurumunuzun hesaplarında, kanallarında düzenlenen dijital me-
dya kampanyaları ile paylaşım ve erişim sayılarındaki değişimi nasıl değerlendirirsiniz?
27. Bakanlığınız tarafından bu konuya ilişkin kamuoyu nezdinde OSB farkındalığı ölçümünü 
yansıtacak bir saha araştırması yapıldı mı?
28. Kamu kurumları, üniversiteler ve yerel yönetimlerde görev yapan personel için seminer, 
sempozyum, kongre, hizmet içi eğitim vb. gibi etkinlik düzenleyen kurumlar, düzenlenen etkin-
liğin türü ve sayısını paylaşabilir misiniz?
      a. Bu bağlamda eğitim alan personel sayısı verisi nedir?
       b. Bu bağlamda eğitim alan personellerin mesleki pozisyonları ve çalıştığı kurumlar nelerdir?
29. OSB’li bireye sahip ailelere yönelik bakım, sosyal hizmet ve yardım konularında bilgilendi-
rilmelerine yönelik oluşturulan yeni hizmet birimlerinin sayısı ile bu birimlerin il ve ilçelere göre 
dağılımı nedir? Bu hizmetten yararlanan OSB’li birey ve ailelerinin sayısı ile bunların il ve ilçelere 
göre dağılımı nedir?
30. OSB’li bireye sahip ailelerin bilgilendirilmesine yönelik olarak Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı web sitesinde kolay erişilebilir web portalı oluşturuldu mu?
      a. Bu portal bünyesindeki içerik sayısı nedir?
      b. Bu portaldan yararlanan günlük / aylık / yıllık aile sayısı nedir?
31. OSB olan bireylerin istihdam edilmeleri için özel olarak düzenlenmiş korumalı işyerlerine 
ilişkin ikincil mevzuat düzenlendi mi?

UOEP Hakkında Değerlendirme – İŞKUR
32. İŞKUR nezdinde otizmli bireylere yönelik yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
33. Engelli bireylerin hizmetler konusunda bilgi edinmeleri nasıl sağlanıyor?
34. İşe alım gerçekleştikten sonra OSB’li bireylerin gelişim takibi nasıl ilerliyor?
35. Buna dair bir izleme modeliniz bulunuyor mu?



UOEP Hakkında Değerlendirme – Genel İzleme Değerlendirme 

36. UOEP’nin yarattığı etkiyi izlemek için yürüttüğünüz faaliyetler var mı?
37. Faaliyetlere yönelik kurum / yararlanıcı kayıtları tutuluyor mu?
38. Yürütülen programların etkinliğini ölçmeye yönelik değerlendirme formları / anketler
düzenleniyor mu?
39. Etkin ve yeterli bir ölçme değerlendirme mekanizması oluşturulmasına yönelik ihtiyaç
alanları nelerdir?
40. UOEP kapsamındaki ölçme değerlendirme faaliyetlerinin ne şekilde yapılması
gerektiğini düşünüyorsunuz?
41. STK’ların bu alanda nasıl bir rol oynaması gerektiğini düşünüyorsunuz?

UOEP Hakkında Değerlendirme – İletişim Çalışmaları

42. UOEP hakkında ilgili kurumların yeterli şekilde bilgilendiriliğini düşünüyor musunuz?
43. UOEP hakkında halkın yeterli şekilde bilgilendirildiğini düşünüyor musunuz?
44. Bu alanda iletişimi iyileştirmek için önereceğiniz yöntemler nelerdir?
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      4.3.2. Dilekçe Örnekleri
UOEP kapsamında farklı kamu kurumlarından bilgi edinme amacıyla özelleştirilmiş ve genel 
örnek olarak dilekçeler hazırlanmıştır. İlgili dilekçeler derilmemesine görüşme randevusu alımı 
için de kullanılabilir.

Bir sonraki sayfada ilgili aracın kullanımınıza sunulmuş örneğini bulabilirsiniz.



                                                                                                                                                TARİH

T.C. BAKANLIĞIN / KURUMUN TAM ADI
İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜN / BİRİMİN TAM ADI ‘E,

                                                                                                                                        ŞEHİR İSMİ

Talep Konusu: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planına 
İlişkin Gerçekleştiren Faaliyet Raporları ve İlgili Dokümanların Talebi

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanmış olup, 2016-2019 yılları 
arasında Otizmli bireylerin topluma uyum ve katılım sürecinde olumlu sonuçlara ulaşmayı
hedefleyen Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı
çerçevesinde kurumunuzun/bakanlığınızın yürütmüş / yürütmekte olduğu faaliyetlere 
ilişkin raporları ve ilgili diğer dökümanları ………….........… sebebiyle, ilgili müdürlüğünüzce / 
biriminizce tarafımıza ……................… kanalı ile ulaştırılmasını arz ederim.

Talepte Bulunan Kişinin:
Adı-Soyadı:
Çalıştığı Kurum:
İletişim Bilgileri:
Adresi:
    

                                                                                               TALEPTE BULUNAN KİŞİNİN İMZASI

Dilekçenin Sonu



                                                                                                                                                TARİH

T.C. AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜN / BİRİMİN TAM ADI ‘E,

                                                                                                                                           ANKARA

Talep Konusu: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planına 
İlişkin Gerçekleştiren Faaliyet Raporları ve İlgili Dokümanların Talebi

   T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanmış olup, 2016-2019 yılları 
arasında Otizmli bireylerin topluma uyum ve katılım sürecinde olumlu sonuçlara ulaşmayı 
hedefleyen Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı’nın Otizm 
Federasyonu ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yapılacak yıllık değerlendirmelerde 
faydalanılması amacıyla; bu dilekçenin ekindeki tedbirlere yönelik olarak bakanlığınızca 
yürütülmüş / yürütülmekte olan faaliyetlere ilişkin raporları ve ilgili diğer dökümanların ilgili 
müdürlüğünüzce / biriminizce tarafımıza ……............… kanalı ile ulaştırılmasını arz ederim.

Talepte Bulunan Kişinin:
Adı-Soyadı:
Çalıştığı Kurum:
İletişim Bilgileri:
Adresi:
    

                                                                                               TALEPTE BULUNAN KİŞİNİN İMZASI

Ekler:
Ek 1: Ulusal Otizm Eylem Planı - Tedbirler
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䔀⸀⸀ 伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 愀氀弁愀戀椀氀攀挀攀欀氀攀爀椀
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椀弁 愀爀愀礀愀渀 伀匀䈀ᤠ氀椀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 洀攀猀氀攀欀
搀愀渀弁洀愀渀氀欀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 攀琀欀椀渀氀椀ἁ椀
愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀
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伀匀䈀 漀氀愀渀 瘀攀 攀瘀搀攀 戀愀欀洀 栀椀稀洀攀琀椀渀搀攀渀 礀愀爀愀爀氀愀渀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀
戀愀欀洀 栀椀稀洀攀琀椀 瘀攀爀攀渀 欀椀弁椀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 攀ἁ椀琀椀洀 瀀爀漀最爀愀洀氀愀爀
搀جئ稀攀渀氀攀渀攀挀攀欀 瘀攀 猀甀渀甀氀愀渀 栀椀稀洀攀琀椀渀 攀琀欀椀渀氀椀ἁ椀渀攀 礀渀攀氀椀欀
搀攀渀攀琀椀洀氀攀爀攀 愀ἁ爀氀欀 瘀攀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䠀氀椀栀愀稀爀搀愀 伀匀䈀 漀氀愀渀 瘀攀 猀جئ爀攀欀氀椀 戀愀欀洀愀 洀甀栀琀愀 漀挀甀ἁ甀 漀氀愀渀
愀渀渀攀 攀爀欀攀渀 攀洀攀欀氀椀氀椀欀 栀愀欀欀渀搀愀渀 礀愀爀愀爀氀愀渀愀戀椀氀洀攀欀琀攀 漀氀甀瀀
攀渀最攀氀氀椀渀椀渀 戀愀欀洀渀 جئ猀琀氀攀渀攀渀 搀椀ἁ攀爀 欀椀弁椀氀攀爀 戀甀 栀愀欀琀愀渀
礀愀爀愀爀氀愀渀愀洀愀洀愀欀琀愀搀爀⸀ 䈀甀 欀椀弁椀氀攀爀椀渀 搀攀 猀稀 欀漀渀甀猀甀 栀愀欀琀愀渀
礀愀爀愀爀氀愀渀洀愀猀渀 猀愀ἁ氀愀洀愀礀愀 礀渀攀氀椀欀 漀氀愀爀愀欀 㔀㔀　 猀愀礀氀 䬀愀渀甀渀ᤠ甀渀
㈀㠀ᤠ椀渀挀椀 洀愀搀搀攀猀椀渀椀渀 礀攀渀椀搀攀渀 搀جئ稀攀渀氀攀渀洀攀猀椀 最攀爀攀欀洀攀欀琀攀搀椀爀⸀

䄀椀氀攀 瘀攀 匀漀猀礀愀氀 倀漀氀椀琀椀欀愀氀愀爀 、氀 䴀جئ搀جئ爀氀جئ欀氀攀爀椀 椀氀攀 匀漀猀礀愀氀 䠀椀稀洀攀琀
䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀搀攀 伀匀䈀ᤠ氀椀 戀椀爀攀礀攀 猀愀栀椀瀀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀 椀栀琀椀礀愀 搀甀礀搀甀ἁ甀
猀漀猀礀愀氀 栀椀稀洀攀琀 瘀攀 礀愀爀搀洀 欀漀渀甀氀愀爀渀搀愀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀渀攀Ⰰ
礀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀渀攀 瘀攀 搀愀渀弁洀愀渀氀欀 栀椀稀洀攀琀椀 愀氀愀戀椀氀洀攀氀攀爀椀渀攀
礀渀攀氀椀欀 礀攀渀椀 戀椀爀椀洀氀攀爀 漀氀甀弁琀甀爀甀氀愀挀愀欀琀爀⸀

䄀椀氀攀氀攀爀椀渀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀渀攀 礀渀攀氀椀欀 漀氀愀爀愀欀 䄀椀氀攀Ⰰ 윀愀氀弁洀愀 瘀攀
匀漀猀礀愀氀 䠀椀稀洀攀琀氀攀爀 䈀愀欀愀渀氀ἁ 眀攀戀 猀椀琀攀猀椀渀搀攀 欀漀氀愀礀 攀爀椀弁椀氀攀戀椀氀椀爀 眀攀戀
瀀漀爀琀愀氀 瘀攀 礀愀礀渀氀愀爀 漀氀甀弁琀甀爀甀氀愀挀愀欀琀爀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 椀猀琀椀栀搀愀洀 攀搀椀氀洀攀氀攀爀椀 椀椀渀 稀攀氀 漀氀愀爀愀欀
搀جئ稀攀渀氀攀渀洀椀弁 欀漀爀甀洀愀氀 椀弁礀攀爀氀攀爀椀渀攀 椀氀椀弁欀椀渀 戀椀爀椀渀挀椀氀 洀攀瘀稀甀愀琀
愀氀弁洀愀猀 琀愀洀愀洀氀愀渀洀弁 漀氀甀瀀 椀欀椀渀挀椀氀 洀攀瘀稀甀愀琀渀 琀愀洀愀洀氀愀渀洀愀猀
猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

、币䬀唀刀 戀جئ渀礀攀猀椀渀搀攀 椀猀琀椀栀搀愀洀 攀搀椀氀攀渀 ᴠ、弁 瘀攀 䴀攀猀氀攀欀
䐀愀渀弁洀愀渀氀愀爀ᴠ渀渀 欀甀爀甀洀愀 欀愀礀琀氀 椀弁 愀爀愀礀愀渀 伀匀䈀ᤠ氀椀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 椀弁
戀甀氀洀愀氀愀爀Ⰰ 洀攀猀氀攀欀氀攀爀椀渀椀⼀椀弁氀攀爀椀渀椀 搀攀ἁ椀弁琀椀爀洀攀氀攀爀椀Ⰰ 洀攀猀氀攀欀 甀礀甀洀
瀀爀漀戀氀攀洀氀攀爀椀渀椀渀 最椀搀攀爀椀氀洀攀猀椀Ⰰ ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀椀渀 洀攀猀氀攀欀 猀攀椀洀氀攀爀椀 瘀攀
椀弁瘀攀爀攀渀氀攀爀椀渀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀 椀氀攀 琀愀氀攀瀀氀攀爀椀渀椀 欀愀爀弁氀愀洀愀氀愀爀渀愀
猀椀猀琀攀洀氀椀 漀氀愀爀愀欀 礀愀爀搀洀挀 漀氀甀渀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 搀椀ἁ攀爀 戀椀爀攀礀氀攀爀氀攀 攀弁椀琀 栀愀欀氀愀爀愀 猀愀栀椀瀀 漀氀搀甀ἁ甀
戀椀氀椀渀挀椀渀椀渀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀 瘀攀 伀匀䈀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 搀甀礀愀爀氀氀ἁ渀
漀氀甀弁琀甀爀甀氀洀愀猀 椀椀渀 欀愀洀甀 猀瀀漀琀甀 瘀攀 欀猀愀 ǻ氀洀氀攀爀 栀愀稀爀氀愀渀愀挀愀欀Ⰰ
戀甀渀氀愀爀渀 稀漀爀甀渀氀甀 礀愀礀渀渀愀 椀氀椀弁欀椀渀 搀جئ稀攀渀氀攀洀攀氀攀爀 礀愀瀀氀愀挀愀欀琀爀

䈀愀弁琀愀 欀愀洀甀 欀甀爀甀洀氀愀爀Ⰰ جئ渀椀瘀攀爀猀椀琀攀氀攀爀 瘀攀 礀攀爀攀氀 礀渀攀琀椀洀氀攀爀搀攀
最爀攀瘀 礀愀瀀愀渀 瀀攀爀猀漀渀攀氀 漀氀洀愀欀 جئ稀攀爀攀 愀渀渀攀ⴀ漀挀甀欀 琀愀欀椀戀椀 礀愀瀀氀愀渀
愀椀氀攀 猀愀ἁ氀ἁ 洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀搀攀 最爀攀瘀 礀愀瀀愀渀氀愀爀Ⰰ 爀最جئ渀 攀ἁ椀琀椀洀
欀甀爀甀洀氀愀爀渀搀愀 瘀攀 欀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 猀渀˻愀爀渀搀愀 最爀攀瘀 礀愀瀀愀渀
ἁ爀攀琀洀攀渀氀攀爀Ⰰ 礀渀攀琀椀挀椀氀攀爀 椀氀攀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀 瘀攀 愀椀氀攀氀攀爀椀Ⰰ 猀愀ἁ氀欀
瀀攀爀猀漀渀攀氀椀 椀氀攀 欀爀攀弁 瘀攀 最جئ渀搀جئ稀 戀愀欀洀攀瘀氀攀爀椀渀搀攀 最爀攀瘀 礀愀瀀愀渀
瀀瀀攀爀猀漀渀攀氀 椀椀渀 猀攀洀椀渀攀爀Ⰰ 猀攀洀瀀漀稀礀甀洀Ⰰ 欀漀渀最爀攀Ⰰ 栀椀稀洀攀琀 椀椀 攀ἁ椀琀椀洀
瘀戀⸀ 攀琀欀椀渀氀椀欀氀攀爀 搀جئ稀攀渀氀攀渀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䄀⸀㈀⸀ 伀匀䈀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 琀漀瀀氀甀洀甀渀 戀جئ琀جئ渀
欀攀猀椀洀氀攀爀椀渀搀攀 昀愀爀欀渀搀愀氀欀 愀爀琀琀爀挀
昀愀愀氀椀礀攀琀氀攀爀 礀جئ爀جئ琀جئ氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䐀椀氀攀欀攀渀椀渀 匀漀渀甀
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T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
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                                                                                                                                           ANKARA

Talep Konusu: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planına 
İlişkin Gerçekleştiren Faaliyet Raporları ve İlgili Dokümanların Talebi

   T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanmış olup, 2016-2019 yılları 
arasında Otizmli bireylerin topluma uyum ve katılım sürecinde olumlu sonuçlara ulaşmayı 
hedefleyen Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı’nın Otizm 
Federasyonu ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yapılacak yıllık değerlendirmelerde
faydalanılması amacıyla; bu dilekçenin ekindeki tedbirlere yönelik olarak bakanlığınızca 
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Ek 1: Ulusal Otizm Eylem Planı - Tedbirler
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혀一䌀䔀䰀、䬀 吀䔀䐀䈀、刀 䄀윀䤀䬀䰀䄀䴀䄀

䌀⸀伀匀䈀ᤠ氀椀 漀挀甀ἁ甀 漀氀愀渀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀
戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀Ⰰ 戀椀氀椀渀氀攀渀搀椀爀椀氀ⴀ
洀攀猀椀Ⰰ 攀ἁ椀琀椀氀洀攀猀椀 瘀攀 礀渀氀攀渀搀椀爀椀氀ⴀ
洀攀猀椀 椀氀攀 戀甀 愀椀氀攀氀攀爀攀 最攀爀攀欀氀椀
猀漀猀礀愀氀 搀攀猀琀攀欀氀攀爀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀

䐀⸀ 伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 愀礀爀洀ⴀ
挀氀ἁ愀 甀ἁ爀愀洀愀搀愀渀 戀جئ琀جئ渀氀攀弁琀椀爀椀氀ⴀ
洀椀弁 漀爀琀愀洀氀愀爀搀愀 攀ἁ椀琀椀洀 最爀洀攀ⴀ
氀攀爀椀渀椀渀 猀愀ἁ氀愀渀洀愀猀 椀氀攀 攀ἁ椀琀猀攀氀
搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀氀攀爀椀Ⰰ稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ
洀攀猀氀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀Ⰰ 搀攀猀琀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀
爀爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀
最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀⸀
 

䌀⸀㈀⸀ 刀攀栀戀攀爀氀椀欀 瘀攀 䄀爀愀弁琀爀洀愀 䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀 椀氀攀
琀جئ洀 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀 欀甀爀甀洀氀愀爀渀搀愀 愀椀氀攀氀攀爀攀
礀渀攀氀椀欀 攀ἁ椀琀猀攀氀 爀攀栀戀攀爀氀椀欀 瘀攀 搀愀渀弁洀愀渀氀欀
栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 渀椀琀攀氀椀ἁ椀 愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀

䐀⸀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 稀攀氀氀椀欀氀攀爀椀渀攀 瘀攀
最攀爀攀欀猀椀渀椀洀氀攀爀椀渀攀 稀最جئ 攀ἁ椀琀椀洀 瀀爀漀最爀愀洀氀愀爀
最攀氀椀弁琀椀爀椀氀攀挀攀欀 瘀攀 甀礀最甀氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䐀⸀㈀⸀伀匀䈀ᤠ氀椀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀椀渀 䴀椀氀氀 䔀ἁ椀琀椀洀 䈀愀欀愀渀氀ἁ
戀جئ渀礀攀猀椀渀搀攀 攀ἁ椀琀椀洀 愀氀愀戀椀氀攀挀攀ἁ椀 攀ἁ椀琀椀洀
欀甀爀甀洀氀愀爀渀渀 猀愀礀猀 椀氀攀 戀甀 欀甀爀甀洀氀愀爀搀愀 瘀攀爀椀氀攀渀
搀攀猀琀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 渀椀琀攀氀椀ἁ椀
愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀

䬀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 甀礀最甀氀愀洀愀猀渀愀 搀愀栀椀氀 攀搀椀氀攀洀攀礀攀挀攀欀
搀جئ稀攀礀搀攀欀椀 伀匀䈀ᤠ氀椀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 攀ἁ椀琀椀洀椀渀搀攀 礀攀琀攀爀猀椀稀 漀氀愀渀 稀攀氀
攀ἁ椀琀椀洀 漀欀甀氀氀愀爀渀渀⼀稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀 猀渀˻愀爀渀渀 猀愀礀猀渀渀
愀爀琀琀爀氀洀愀猀Ⰰ 洀攀瘀挀甀琀 搀攀猀琀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀 漀搀愀氀愀爀渀渀 攀琀欀椀氀椀 戀椀爀 弁攀欀椀氀搀攀
欀甀氀氀愀渀氀洀愀猀 瘀攀 猀愀礀猀渀渀 愀爀琀琀爀氀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䐀⸀㌀⸀伀匀䈀ᤠ氀椀 漀氀愀渀Ⰰ 欀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 礀漀氀甀礀氀愀
攀ἁ椀琀椀洀 最爀攀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀椀渀 最攀爀攀欀猀椀渀椀洀氀攀爀椀渀攀
甀礀最甀渀 搀攀猀琀攀欀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀 瘀攀爀椀氀洀攀猀椀 瘀攀 戀甀
甀礀最甀氀愀洀愀氀愀爀渀 戀愀弁愀爀氀 礀جئ爀جئ琀جئ氀攀戀椀氀洀攀猀椀 椀椀渀
洀愀欀ff氀 甀礀愀爀氀愀洀愀氀愀爀 瘀攀 攀ἁ椀琀椀洀 漀爀琀愀洀氀愀爀
搀جئ稀攀渀氀攀洀攀氀攀爀椀 礀愀瀀氀愀挀愀欀琀爀⸀

䬀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 甀礀最甀氀愀洀愀猀渀愀 搀愀栀椀氀 攀搀椀氀攀洀攀礀攀挀攀欀
搀جئ稀攀礀搀攀欀椀 伀匀䈀ᤠ氀椀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 攀ἁ椀琀椀洀椀渀搀攀 礀攀琀攀爀猀椀稀 漀氀愀渀 稀攀氀
攀ἁ椀琀椀洀 漀欀甀氀氀愀爀渀渀⼀稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀 猀渀˻愀爀渀渀 猀愀礀猀渀渀
愀爀琀琀爀氀洀愀猀Ⰰ 洀攀瘀挀甀琀 搀攀猀琀攀欀 攀ἁ椀琀椀洀 漀搀愀氀愀爀渀渀 攀琀欀椀氀椀 戀椀爀 弁攀欀椀氀搀攀
欀甀氀氀愀渀氀洀愀猀 瘀攀 猀愀礀猀渀渀 愀爀琀琀爀氀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䐀⸀㐀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 爀最جئ渀
攀ἁ椀琀椀洀 欀甀爀甀洀氀愀爀 椀氀攀 愀爀愀弁琀爀洀愀 洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀椀渀
椀渀猀愀渀 欀愀礀渀愀ἁ 瘀攀 ǻ稀椀欀 欀愀瀀愀猀椀琀攀猀椀 最جئ氀攀渀搀椀ⴀ
爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

伀匀䈀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 刀攀栀戀攀爀氀椀欀 䄀爀愀弁琀爀洀愀 䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀搀攀
最爀攀瘀 礀愀瀀愀渀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀 攀ἁ椀琀猀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 
欀愀瀀愀猀椀琀攀猀椀 椀氀攀 戀甀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀 猀愀礀猀 愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀혀爀最جئ渀 攀ἁ椀琀椀洀
欀甀爀甀洀氀愀爀渀搀愀 最爀攀瘀氀椀 ἁ爀攀琀洀攀渀氀攀爀椀渀 伀匀䈀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 猀椀猀琀攀洀愀琀椀欀
戀椀爀 栀椀稀洀攀琀 椀椀 攀ἁ椀琀椀洀攀 琀戀椀 琀甀琀甀氀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀
䄀礀爀挀愀 伀匀䈀 漀氀愀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀椀渀 愀椀氀攀氀攀爀椀渀攀 爀攀栀戀攀爀 ἁ爀攀琀洀攀渀氀攀爀椀渀
攀攀ἁ椀琀椀洀 琀جئ爀 瘀攀 欀愀搀攀洀攀氀攀爀椀渀攀 最攀椀弁椀渀搀攀 瘀攀 礀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀渀搀攀
最攀爀攀欀氀椀 爀攀栀戀攀爀氀椀欀 搀攀猀琀攀ἁ椀 瘀攀爀椀氀洀攀猀椀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䐀⸀㘀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀 栀椀稀洀攀琀 瘀攀爀攀渀 稀攀氀
攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀搀攀
猀甀渀甀氀愀渀 攀ἁ椀琀椀洀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 渀椀琀攀氀椀ἁ椀
愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀 瘀攀 猀稀 欀漀渀甀猀甀 洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀 攀琀欀椀渀
戀椀爀 戀椀椀洀搀攀 搀攀渀攀琀氀攀渀洀攀猀椀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 猀稀
欀漀渀甀猀甀 戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 稀攀氀氀椀欀氀攀爀椀渀攀 甀礀最甀渀 昀愀爀欀氀 甀礀最甀氀愀洀愀 礀愀瀀氀愀爀Ⰰ
最攀氀椀弁琀椀爀椀氀攀挀攀欀Ⰰ 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀 瘀攀 爀攀栀愀戀椀氀椀琀愀猀礀漀渀 洀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀椀渀
搀攀渀攀琀椀洀椀渀攀 愀ἁ爀氀欀 瘀攀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䐀⸀㜀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 猀渀昀
最攀洀攀 瘀攀 最攀渀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 猀椀猀琀攀洀椀
欀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 甀礀最甀氀愀洀愀氀愀爀渀愀 甀礀最甀渀 漀氀愀爀愀欀
礀جئ爀جئ琀جئ氀攀挀攀欀Ⰰ 戀甀 欀漀渀甀搀愀 愀氀琀攀爀渀愀琀椀昀
搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 猀椀猀琀攀洀氀攀爀椀 栀愀礀愀琀愀 最攀椀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀搀攀 瀀漀稀椀琀椀昀 愀礀爀洀挀氀欀
甀礀最甀氀愀洀愀猀渀渀 栀愀礀愀琀愀 最攀椀爀椀氀洀攀猀椀 椀椀渀 猀渀爀 最攀洀攀 瘀攀
最攀渀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 猀椀猀琀攀洀椀 欀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 甀礀最甀氀愀洀愀氀愀爀渀愀
甀礀最甀渀 漀氀愀爀愀欀 礀جئ爀جئ琀جئ氀攀挀攀欀 瘀攀 洀جئ昀爀攀搀愀琀愀 搀愀礀愀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀Ⰰ
瀀漀爀琀昀漀氀礀漀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀猀椀 最椀戀椀 愀氀琀攀爀渀愀琀椀昀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀
猀椀猀琀攀洀氀攀爀椀 甀礀最甀氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䐀⸀㠀⸀伀匀䈀 漀氀愀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀搀攀渀 甀礀最甀渀
漀氀愀渀氀愀爀渀 最جئ稀攀氀 猀愀渀愀琀氀愀爀 瘀攀 猀瀀漀爀 氀椀猀攀氀攀爀椀渀搀攀
欀愀礀渀愀弁琀爀洀愀 甀礀最甀氀愀渀洀愀猀渀搀愀渀 礀愀爀愀爀氀愀渀洀愀猀
猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀Ⰰ 礀攀琀攀渀攀欀 猀渀愀瘀氀愀爀Ⰰ 伀匀䈀 漀氀愀渀
戀椀爀攀礀氀攀爀椀渀 稀攀氀氀椀欀氀攀爀椀渀攀 甀礀最甀渀 栀氀攀
最攀琀椀爀椀氀攀挀攀欀 瘀攀 戀甀 漀欀甀氀氀愀爀渀 洀جئ昀爀攀搀愀琀氀愀爀
最最攀氀椀弁琀椀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

伀匀䈀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 刀攀栀戀攀爀氀椀欀 䄀爀愀弁琀爀洀愀 䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀搀攀
最爀攀瘀 礀愀瀀愀渀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀 攀ἁ椀琀猀攀氀 搀攀ἁ攀爀氀攀渀搀椀爀洀攀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀
欀愀瀀愀猀椀琀攀猀椀 椀氀攀 戀甀 瀀攀爀猀漀渀攀氀椀渀 猀愀礀猀 愀爀琀琀爀氀愀挀愀欀琀爀⸀
혀爀最جئ渀 攀ἁ椀琀椀洀 欀甀爀甀洀氀愀爀渀搀愀 最爀攀瘀氀椀 ἁ爀攀琀洀攀渀氀攀爀椀渀
伀匀䈀 欀漀渀甀猀甀渀搀愀 猀椀猀琀攀洀愀琀椀欀 戀椀爀 栀椀稀洀攀琀 椀椀 攀ἁ椀琀椀洀攀
琀戀椀 琀甀琀甀氀洀愀猀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀ 䄀礀爀挀愀 伀匀䈀 漀氀愀渀 ἁ爀攀渀挀椀氀攀爀椀渀
愀愀椀氀攀氀攀爀椀渀攀 爀攀栀戀攀爀 ἁ爀攀琀洀攀渀氀攀爀椀渀 攀ἁ椀琀椀洀 琀جئ爀 瘀攀 欀愀搀攀洀攀氀攀爀椀渀攀
最攀椀弁椀渀搀攀 瘀攀 礀渀氀攀渀搀椀爀椀氀洀攀猀椀渀搀攀 最攀爀攀欀氀椀 爀攀栀戀攀爀氀椀欀 搀攀猀琀攀ἁ椀
瘀攀爀椀氀洀攀猀椀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

䠀氀椀栀愀稀爀搀愀 愀椀氀攀氀攀爀攀 刀攀栀戀攀爀氀椀欀 瘀攀 䄀爀愀弁琀爀洀愀
䴀攀爀欀攀稀氀攀爀椀渀搀攀 猀甀渀甀氀愀渀 戀椀氀最椀氀攀渀搀椀爀洀攀 瘀攀 爀攀栀戀攀爀氀椀欀
栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀椀渀 最攀氀椀弁琀椀爀椀氀洀攀猀椀 瘀攀 戀甀 栀椀稀洀攀琀氀攀爀椀渀
猀جئ爀攀欀氀椀氀椀ἁ椀 猀愀ἁ氀愀渀愀挀愀欀琀爀⸀

伀匀䈀 漀氀愀渀 戀椀爀攀礀氀攀爀攀 礀渀攀氀椀欀 稀攀氀 攀ἁ椀琀椀洀搀攀 戀椀爀攀礀椀渀
稀攀氀氀椀欀氀攀爀椀 瘀攀 最攀爀攀欀猀椀渀椀洀氀攀爀椀 戀椀氀椀洀猀攀氀 最攀氀椀弁洀攀氀攀爀 搀攀
最稀 渀جئ渀搀攀 戀甀氀甀渀搀甀爀甀氀愀爀愀欀 攀弁椀琀氀攀渀搀椀爀椀氀攀挀攀欀琀椀爀⸀

䐀椀氀攀欀攀渀椀渀 匀漀渀甀
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İLGİLİ MÜDÜRLÜĞÜN / BİRİMİN TAM ADI ‘E,

                                                                                                                                           ANKARA

Talep Konusu: Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planına
İlişkin Gerçekleştiren Faaliyet Raporları ve İlgili Dokümanların Talebi

   T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hazırlanmış olup, 2016-2019 yılları
arasında Otizmli bireylerin topluma uyum ve katılım sürecinde olumlu sonuçlara ulaşmayı 
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Talepte Bulunan Kişinin:
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Çalıştığı Kurum:
İletişim Bilgileri:
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Ekler:
Ek 1: Ulusal Otizm Eylem Planı - Tedbirler
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Federasyonu ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları tarafından yapılacak yıllık değerlendirmelerde 
faydalanılması amacıyla; bu dilekçenin ekindeki tedbirlere yönelik olarak bakanlığınızca 
yürütülmüş/yürütülmekte olan faaliyetlere ilişkin raporları ve ilgili diğer dökümanların ilgili 
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