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TINYEYE ONLINE DİL ve KONUŞMA TERAPİSİ İÇİN 
UYGULAMA KURALLARI VE İPUÇLARI 
 
Hem merkezimizde yüz yüze hem de online (çevrimiçi) olarak konuşma terapisi 
sağlıyoruz. Online konuşma terapisi, terapi için doğru koşulları yaratıldığında, yüz 
yüze terapi kadar etkilidir. 

 
 

Pratik kurallar 

 

 
• Yer: Masa başında, sandalyede oturur vaziyette ve tercihen bir kulaklıkla 
• Eğer danışan çocuksa 

o Terapi sırasında ebeveynler veya bir refakatçi bulunmalıdır, 
o Terapi sırasında oyuncaklara izin verilmez. 

• Birden fazla (küçük) çocuk varsa, terapi sırasında diğer çocuk ile başka bir 
odada ilgilenebilecek bir yetişkinin bulunduğundan emin olun. 
• Bilgisayarın bulunduğu masa dikkat dağıtıcı nesnelerden arındırılmış 
olmalıdır. 
• Zamanında oturum açtığınızdan emin olun. 
• Evcil hayvanlar, TV veya radyodan kaynaklanan arka plan gürültüsü 
olmadığından emin olun. 
• Terapi sırasında yeme ve içmeye izin verilmez. 
• Terapi sırasında telefonunuzun kapalı/sessiz durumda olduğundan emin 
olun. 
• Konuşma terapisti tarafından görülebilmek için iyi ışıklandırma önemlidir. 
Yüzün açıkça görülebilmesi için ışığın önden geldiğinden emin olun. 
Danışanın tamamen kamera görüntüsünün içinde olduğundan ve terapist ile 
etkili bir şekilde iletişim kurmaya devam ettiğinden emin olun. 
• Çevrimiçi oturumlara ek olarak, ödevleri yapmanız oldukça önemlidir. Bunu 
konuşma terapistinizden aldığınız kullanıcı adı ve şifre ile ödev hesabına giriş 
yaparak yapabilirsiniz. 
• Kendi danışan dosyanıza erişiminiz vardır. 

 
Öneriler 

 

 
İyi bir internet 
• İnternetinizin terapi seansı sırasında diğer kullanıcılar tarafından yoğun 
olarak kullanılmamasına dikkat edin. (İnternetinizdeki ağır yük, örneğin 
internet bağlantınıza yüksek bant genişliği talebi getiren çevrimiçi oyun ve 
akış etkinliklerinden kaynaklanabilir.) 
• Wi-Fi bağlantınızın iyi durumda olduğundan emin olun; sinyalinizin gücünü 
kontrol edin. 
 
Yüksek bilgisayar performansı 
• Terapi sırasında bilgisayarınızda açık program sayısının minimumda 
olduğundan emin olun. 
• Özellikle Skype, Zoom benzeri görüntülü konuşma programları. Bu 
programlar, TinyEYE içindeki video ve ses bağlantılarına müdahale eder. 
TinyEYE terapi seansı sırasında mevcut tüm görüntülü oturumların tamamen 
kapatıldığından emin olun. 
• Bilgisayar yazılımınızın her zaman güncel olduğundan emin olun. Ani 
yazılım güncellemeleri terapi seansı oturumunu iptal edecektir. 

 


