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ÖZET 

 

Bu çalışmanın amacı Otizm Spektrum Bozukluğu olan ve konuşma becerisi normal 

gelişim gösteren akranlarına göre yeterli düzeyde olmayan veya hiç olmayan 

çocuklara, Resim Değiş-Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi olarak adlandırılan Picture 

Exchange Communication System (PECS) kullanılarak uygulanan eğitimin iletişim 

becerilerini kazandırmada etkili olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırmaya sözel 

iletişim becerisi hiç olmayan 3 denek katılmıştır. Resim Değiş-Tokuşuna Dayalı 

İletişim Sistemi (RDTDİS) ile yapılan öğretimin vereceği sonucu belirlemek için tek 

denekli araştırma yöntemlerinden yoklama evreli davranışlar arası çoklu yoklama 

modeli kullanılmıştır. Araştırma sonucunda üç deneğin de resimlerle iletişime girme 

becerilerinin arttığı gözlenmiştir. Araştırmanın sonunda çalışmanın sınırlılıkları 

tartışılmıştır. Takip eden araştırmalara yol göstermesi açısından önerilere de yer 

verilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Otizm Spektrum Bozukluğu, İletişim yetersizliği, Resim Değiş-

Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi, İletişim becerileri. 
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Akay, T. (2021). Acquiring Communication Skills by Using Picture Exchange - Touch 

System in Children with Autism Spectrum Disorders. Master Thesis, Biruni University 

Graduate Education Institute, Istanbul. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study is finding out whether education using the Picture Exchange 

communication system, which is called the picture exchange communication system 

(PECS), is effective in providing communication skills to children with autism 

spectrum disorder and with little or no speaking skills. . 3 subjects with no verbal 

communication skills participated to the study. In order to determine the result of 

teaching with the communication system based on picture exchange, multiple probe 

model with probe phase among the single subject research was used. At the end of the 

study, It was seen that was a increase in communication skills with pictures of all 3 

subjects. 

 At the end of the study, the limitations of the study were discussed. Suggestions are 

are also included to guide the following research. 

 

Key Words: Autism Spectrum Disorder, Lack of Communication, Picture Exchange 

Communication System, Communication Skills. 
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öncü çalışmalarıyla adından söz ettiren, tecrübelerini ve bilgi birikimini benden 
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1. GİRİŞ 

Çocukluk çağı nörogelişimsel bozukluklar yelpazesinde yer alan otizm 

spektrum bozukluğu (OSB) bir klinik tanı grubudur. OSB’nin erken çocukluk çağında 

ortaya çıkan belirtileri, sosyal ve iletişimsel alanda yetersizlikler, sınırlı, stereotip 

davranışlar ve ilgi alanları ile seyreden bir bozukluktur (APA, 2013). OSB’de sıra alma 

ve etkileşim kurma becerisi kazanamamasından, etkileşim kuramamaya, sosyal 

etkileşime girememeye kadar geniş yelpazede eksiklikler görülebilmektedir (Tekin-

Ersan, 2015). 

OSB’den etkilenmiş çocuklarda özellikle temel iletişim becerilerinde 

akranlarına nazaran eksiklikler görülmektedir. Bu çocuklar istek bildirme becerisini 

kazanmakta zorlanmaktadırlar. Bu sebeple uygulamalı davranış analizi (UDA) temelli 

olarak geliştirilmiş olan sözel davranış (SD) yaklaşımı iletişim becerilerini 

geliştirmede önemli bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. 

SD yaklaşımı çocuğun işlevsel dili öğrenme yeteneğini arttırır. SD, OSB’den 

etkilenmiş çocuklara dil gelişimini öğretmek için Uygulamalı Davranış Analizi 

yaklaşımından yararlanır. Dil, şekillendirilebilir ve pekiştirilebilir bir davranış olarak 

değerlendirilir. Çocuğun ne söylediği ile birlikte neden söylediği de dikkate alınır 

(Birkan, 2017). 

SD yaklaşımı, son 10-15 yılda ortaya çıkmış olan UDA temelli popüler bir 

yaklaşımdır. UDA temelli bir yaklaşım olmasına rağmen sadece bununla sınırlı 

kalmayıp B.F. Skinner’in bu kavramları analiz eden ve 1957 yılında yazılmış olan 

Sözel Davranış kitabındaki bilgileri de dahil edecek şekilde genişletmiştir. SD 

müdahaleleri, Western Michigan Üniversitesi’nden Dr. Jack Michael ve onun doktora 

öğrencisi Mark Sundeberg tarafından, çeşitli gelişimsel yetersizlikleri olan çocuklara 

dil öğretiminin öğretiminde kullanılana kadar kimsenin dikkatini çekmemiştir. SD 

yaklaşımına OSB’li çocuğu olan ebeveynlerin ilgi göstermesi 1998 yılında Dr. 

Sundberg ve Dr. Patingon’un birlikte yazmış oldukları Temel Dil ve Öğrenme 

Becerilerinin Değerlendirilmesi (ABLLS) isimli kitaptan sonra meydana gelmiştir 

(Birkan, 2017). 

SD yaklaşımı hem konuşamayan hem de konuşabilen çocuklara fayda 

sağlamaktadır. SD sözel olmayan iletişim türlerinin tümünü yani parmak ile işaret 

etmeyi, belirtmeyi, yazmayı ve hatta jestleri kapsamaktadır. Ancak SD henüz diyaloğa 

başlamamış çocuklarda daha iyi sonuçlar vermektedir. SD yaklaşımı gelişimsel 
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gerilikleri olan hemen hemen herkesi kapsamaktadır. SD yaklaşımı genellikle öfke 

nöbetlerini ve diğer problem davranışları azaltır. Çünkü çocuğun hoşlanmadığı 

davranışların belirlenmesiyle başlar ve hoşlandığı eşya ve etkinlikleri pekiştireç olarak 

kullanarak çocuğu öğrenmeye motive eder. Bu sayede de çocuk öğrenmeye başlar 

(Birkan, 2017). SD yaklaşımının temel prensibi çocuğa bir şeyi nasıl isteyeceğini 

öğretmektir. B.F. Skinner 1957 yılında yazdığı Sözel Davranış kitabında istek 

bildirmeyi ‘’mand’’ olarak tanımlamaktaydı. SD programının en önemli öğesi istek 

bildirmedir. SD yaklaşımında çocuk genellikle hemen bir şeyler almaya sonra da bir 

şeyleri istemeye başlayacaktır. İsteklerini sözel ifadeyle, işaret dilini kullanarak ya da 

resim kartları aracılığı ile ifade edecektir. Çocuk pekiştireçlere cevap verip isteklerini 

bildirdikçe çalışma küçük basamaklarla ilerleyecektir (Birkan, 2017). 

SD yaklaşımı diğer yaklaşımlarla kıyaslandığında göreceli olarak daha az 

belgelemeyi gerektirmektedir. Bu da eğitmenin çocukla daha fazla vakit geçirmesine 

olanak sağlayıp öğrenciye daha fazla öğrenme fırsatı sunması anlamına gelmektedir 

(Birkan, 2017). 

 

1.1. Problem Cümlesi ve Amacı 

 Bu araştırmada OSB’li çocuklara iletişim becerilerinden biri olan istek 

bildirme becerisinin kazandırılmasında RDTDİS kullanılarak yapılan öğretimin etkisi 

araştırılmıştır. 

 

1. RDTDİS kullanılarak gerçekleştirilen öğretimin iletişim becerilerinden biri 

olan istek bildirme becerisine etkisi nedir? 

2. RDTDİS kullanılarak gerçekleştirilen öğretimin iletişim becerilerinden biri 

olan istek bildirme becerisini farklı koşullara genellemeye etkisi nedir? 

3.  RDTDİS kullanılarak gerçekleştirilen öğretimin iletişim becerilerinden 

biri olan istek bildirme becerisinin kalıcılığına etkisi nedir? 

 

1.2 Önem 

 İsteklerini bildiremeyen OSB’li çocukların iletişim alanında yaşadıkları 

sınırlılıklar çevresiyle etkileşime girememelerine neden olmaktadır. OSB’li bireyler 

sosyal hayatlarında sıklıkla uygun olmayan davranışlar göstermektedirler (Alzrayer ve 

ark., 2014). İletişim alanındaki yaşanan sorunlar toplumsal yaşam ve günlük 
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aktiviteleri gibi sosyal yaşam davranışlarını etkilemektedir. Bu durumu yaşayan 

bireylerin birçok alanda başarılı olamadıkları görülmektedir (Walker, 2013). OSB’li 

bireylerin ADİS kullanılarak istek bildirme gibi, sözlü veya sözsüz iletişim 

becerilerinin arttırılmasını sağlamaktır. 

RDTDİS uygulayıcıları OSB’li öğrencileriyle daha sağlıklı iletişim 

kurabilmekte, onların istek ve ihtiyaçlarını anlamada daha başarılı olabilmekte ve bu 

sayede oluşabilecek muhtemel öfke nöbetlerinin ve problem davranışların önüne 

geçebilmektedirler. 

RDTDİS uygulaması OSB’li çocukların ailelerinin de günlük yaşamlarını 

kolaylaştırmaktadır. Çocuklarıyla daha kaliteli iletişime girebilen ebeveynler kendi 

yaşam standartlarının da gözle görülür bir şekilde arttığını görebilmektedir. Bu çalışma 

ile genelleme ve kalıcık yönünden etkili olduğu görülmektedir.  

 

1.3 Sınırlılıklar 

 Bu çalışmada bazı sınırlılıklar bulunmaktadır. Bu çalışma araştırmaya denek 

olarak katılan öğrencilerin destek eğitim aldıkları bir özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezinde uygulandığı için öğrencilerin doğal ortamlarında verdikleri tepkiler 

ölçülememiştir. 

 Bu çalışmada kullanılan RDTDİS kartları ve klasörü her ortamda 

bulunamayacağı için kullanımında zorluklar yaşanabilir. Çocuğun RDTDİS 

kartlarının bir veya birkaçını kaybetmesi durumunda iletişim ortağı ile yaşayacağı 

sorunlar oluşabilir. 

 Her birey biriciktir anlayışı doğrultusunda RDTDİS kartları kişiye özel olması 

gerektiği için materyal üretimi her birey için ayrı planlanmalıdır. Bu da zaman maliyeti 

oluşturabilir. 

RDTDİS 6 evreden oluşmaktadır. Bu çalışmanın RDTDİS’in 1. evresiyle 

sınırlandırılmış olması iletişimin üst basamaklarını gözlemlemekte yeterli olmadığını 

gösterebilir.  
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2. KURAMSAL TEMELLER 

 

2.1. Otizm Spektrum Bozukluğu 

 

OSB belirtileri yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan ve yaşam boyu süren; 

etkileşim ve iletişim alanında belirgin gecikme sapma ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile 

kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur (Mukaddes, 2017). 

OSB her kişide farklı belirtiler gösterir. Semptomların şiddeti ve etkileme 

durumu bireyler arasında farklılık göstermektedir. OSB belirtilerinin fark edilmesi 

çoğunlukla 24 ya da 36 ayı bulur. Bazen belirtiler daha erken de ortaya çıkabilir. Buna 

bağlı olarak birey 18 aylık olduğunda da tanılanabilir. Ne kadar erken tanı konulursa 

ortaya çıkabilecek muhtemel sorunların önüne geçilmesine yardımcıdır (Mukaddes, 

2017). 

OSB tanısı ilk olarak 1943’de Çocuk Psikiyatristi Leo Kanner tarafından 11 

çocuğa konulmuştur. OSB, erkek çocuklarda kız çocuklara oranla 3-5 kat daha fazla 

görülmektedir (Fazlıoğlu ve Eşme-Yurdakul, 2007). 

Türkçesi Amerikan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi olan Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) 2020 tarihli raporuna göre Amerika Birleşik 

Devletleri’nde her 54 bireyden 1’ine OSB tanısı konulmuştur.  Sebebi tam olarak 

bilinmeyen OSB ülkemizde de sıklıkla görülmektedir. 

Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından ilk kez 1952 yılında kullanılan 

‘’Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM)’’ 2013 

güncellemesinde (DSM-5) OSB, “OSB Açılımı Kapsamında Bozukluk” adıyla yer 

almıştır. Otistik bozukluk, asperger bozukluk, dezintegratif bozukluk, rett bozukluğu 

ve başka türlü adlandırılamayan yaygın gelişimsel bozukluk tanıları alan bireyler OSB 

şemsiyesi altında yer almaktadır  (DSM-5, 2014). 

OSB’ye özgü davranışlar DSM-5’e göre incelendiğinde  sosyal iletişim ve 

sosyal etkileşim alanlarında gözlenen sürekli yetersizlikler, engelleyici ve tekrarlayıcı 

davranış ve bu belirtilerin erken çocukluk döneminde ortaya çıkarak günlük yaşam 

becerilerinde eksiklikler yaşama özellikleri vurgulanmaktadır. (Kırcaali-İftar, 2015). 

OSB tanı ölçütlerinden biri olan sosyal iletişim ve etkileşimdeki sürekli 

bozukluk sözsüz ve sözlü iletişim unsurlarının yeterli seviyede olmamasından 

kaynaklanmaktadır. (Carpenter, 2013). Crissey (2011) iletişim kurmada sorunlar 
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yaşayan bireylerde beceriler birbirine benzemeyebilir. OSB’den etkilenmiş çocukların 

bazıları sözlü iletişim kuramazken, bazılarının ise söyledikleri tam olarak 

anlaşılmamakta ya da  anlaşılabilir kelimeler telaffuz etmektedir (Aktaran: Alzrayer 

ve ark. 2014). Chiang (2008), Kaul ve ark. (2001) gibi bazı araştırmacılar OSB tanısı 

almış kişilerin yüzde 50 ile 59 oranında sözlü iletişim kuramadığını belirterek, bu 

kişilerin sosyal hayatlarında gündelik iletişim gereksinimlerini karşılayamadığını 

söylemektedirler (Aktaran: Alzrayer ve ark. 2014). 

 

2.2. İletişim 

 İletişim bir amaçtır. İletişimin temel hedefi iletişim ortağı üzerinde uygun bir 

iletişim aracı ve bu iletişim aracın mesajı iletebileceği bir yoldan yararlanarak kendi 

düşüncesinin bir izdüşümünü oluşturma çabasıdır. Düşünceler bir beyinden diğerine 

doğudan aktarılamayacağına göre iletilmek istenen düşüncenin iletişim ortağına uygun 

bir biçimde aktarılması ve aktarılan kişide de aynı ya da benzer düşünceleri 

hissettirmesi gerektirmektedir. Bu aşamada iki önemli konuda karar vermek 

gerekmektedir. Birincisi, düşüncelerimizi iletişim ortağımızın beynine hangi yolla 

iletebiliriz ve düşünceleri bu yoldan aktarabilmek için hangi işlemleri yapmamız 

gerekir? İkincisi ise düşüncelerimizi iletişim ortağımıza nasıl aktaralım ki onunla aynı 

veya benzer düşüncelere sahip olabiliriz? (Konrot, 2006). 

İletişim normal gelişim gösteren bireyler için ne kadar önemli ise OSB’li 

çocuklar için de bir o kadar önemlidir. OSB’li bireylerin iletişim becerilerini arttırmak 

için bazı yöntem ve araçlar geliştirilmektedir.  

 

2.2.1 Sözlü İletişim Biçimi Konuşma ve Dil 

Dil, iletişim amacıyla kullanılan, düşünceleri simgeleyen, uzlaşmaya dayalı, 

simgelerden oluşan dizgesel bir sistemdir (Bloom ve Lahey, 1978).  Ergin ve Birol 

(2000) konuşurken, dinlerken düşünürken, yazarken, görsel mesajları 

anlamlandırırken sürekli dili kullanırız (Aktaran: Akoğuz, 2002). “Dil temelde 

simgelerden (kodlardan) yararlanmaktadır. Düşünceler iletişim ortağımızın 

anlayabileceği şekile dönüştürerek kodlanmaktadır. Bu kodlar işitsel olabileceği gibi, 

görsel ya da dokunsal da olabilir (Konrot, 2006). 

 Folkins ve Bleile (1990) konuşma dili, kültürden evrime, anatomiden beyin 

gelişimine kadar uzanan son derece karmaşık bir eylemdir. Öyle ki, iki örüntüleme 
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özelliği olan kendine özgü insan yetisi hem dilin bir bileşkesi hem de iletişim kanalı 

olan bir olgudur. Bleile (2004) konuşma, deyim yerindeyse insan dili üzerinde 

yapılanmış bir köşe taşı gibi düşünülmektedir (Aktaran: Topbaş, 2006). Konuşma 

dilini heceler, sözcükler ve cümleler oluşturur. Kısacası, iletişim bir amaç, dil bir araç, 

konuşma da bir eylemdir denilebilir (Konrot, 2006). 

OSB’li bireylerde gözlenen, dil içeriğindeki yaygın hatalardan bazıları 

etkileşimle ilişkili anlamı dar yorumlamaları ve temporal sıralamada spesifik 

karşılıkları içermektedir (Brook ve Bowler, 1992). 

 

2.2.2 Sözsüz İletişim 

Sözsüz iletişimde konuşma ve yazı olmadan da insanlar birbirleriyle iletişim 

kurabilirler. Bu iletişim biçiminde söylenenler değil yapılanlar önem kazanır. Sözsüz 

iletişimde “yüz ve beden” hareketlerinin önemi büyüktür. Sözsüz iletişimde mesajlar 

jest, mimik ve beden duruşu gibi unsurlarla gönderilir.  

 İfade edici dil becerilerini kazanamamış OSB’li çocuklar iletişim becerilerinde 

jest mimikler, yüz ifadesi, işaretle gösterme, ağlama eğilimi gibi durumlarla iletişim 

ortağıyla iletişim kurabilmektedir. Konuşma becerisi gelişmemiş veya az gelişmiş 

OSB’li bireyler için Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri (ADİS) geliştirilmiştir. 

 

2.2.2.1. Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri 

OSB’li çocuklar akranlarına nazaran iletişim alanında zorluklar 

yaşayabilmektedirler. Bu zorluklar OSB’li bireylerin iletişim ortakları ile etkileşimini 

de olumsuz etkilemektedir. Konuşma becerisi gelişmemiş OSB’li çocuklar iletişim 

ortaklarına istek ve ihtiyaçlarını belirtmemesi bu bireylerin her alanda gelişim 

göstermelerini engellemekte ya da yavaşlatmaktadır. Konuşma, iletişimin en önemli 

kaynaklarından biridir.  

Bireye konuşma ve yazmanın yerine işaret sistemi ve görsel sistemler gibi 

alternatif iletişim biçimleriyle geliştirilmiş, konuşma içermeyen iletişim 

uygulamalarının kazandırılması süreci alternatif iletişim öğretimi olarak 

tanımlanmaktadır. Alternatif iletişim biçimlerinin sözel iletişimi desteklemesi 

amacıyla sözel iletişim ile birlikte kullanımı ise destekleyici iletişim olarak tanımlanır 

(Kırcaali-İftar, 2006; Kırcaali-İftar ve Odluyurt, 2012; Wendt, 2009). Konuşamayan, 

konuşma becerilerini kuralına uygun şekilde yerine getiremeyen OSB’li çocukların 
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iletişim kurabilmeleri için ADİS’den yararlanılabilmektedir. (Kırcaali-İftar ve 

Odluyurt, 2012; Sigafoos, O’Reilly, Lancioni ve Sutherland, 2014). ADİS mevcut 

konuşma becerisini destekleme ve/veya yerine doğal konuşma ve/veya yazılı iletişimi 

geliştirmek üzere kullanılan stratejileri içermektedir (Alzrayer ve diğerleri, 2014; 

Kırcaail-İftar ve Odluyurt, 2012). ADİS sistemleri teknoloji gerektirmeyen (örneğin, 

işaret dili ve jest kullanımı), düşük düzeyde teknoloji gerektiren (örneğin, RDTDİS]) 

ve orta yüksek düzeyde teknoloji gerektiren (örneğin, konuşma üreten cihazlar (speech 

generating devices–SDGs) sistemler olarak üçe ayrılmaktadır (Kırcaali-İftar ve 

Odluyurt, 2012). ADİS kullanımı, OSB’li çocukların göze çarpan iletişimsel 

yetersizlikleri ve bu yetersizliklerin muhtemel olumsuz etkilerini (hırçınlık, kendisine 

ve çevresine zarar verme) en aza indirmek için iletişimsel destek anlamında kaçınılmaz 

hale gelmiştir. (Odluyurt, Aldemir ve Kapan 2016; Sigafoos ve Drasgow, 2001). 

 

2.2.2.1.A. İşaret dili 

İşaret dili farklı engel gruplarından bireylerin (örneğin, işitme engelli, zihin 

engelli, OSB gibi) yaygın olarak kullandığı alternatif destekleyici iletişim türlerinden 

biridir. El işaretleri, dil bilgisel yüz mimikleri (kaşların kalkması, gözlerin açılması, 

dudağın hareketi), vücut hareketleri gibi el dışı işaretler, işaret dillerinin ortak 

paydasını oluşturmaktadır (Oral, 2015). 

UDA uygulayıcıları OSB’li çocukların eğitiminde çoğunlukla işaret dilini 

tavsiye ederler. Çünkü her ortamda uygulanabilir. Ama işaret dilinin bazı sınırlılıkları 

da olabilir. Yetişkinlerin bu konuda eğitim alması gerekir ve çocukla çalışacak olan 

tüm yetişkinlerin temel UDA ilkelerinden olan pekiştireç eşleştirme, ipucu sunma, 

şekil verme ve ipucunu silikleştirme ilkelerini kavramış olmaları gerekir (Birkan, 

2017). 

 

2.2.2.1.B. Ses çıkaran sistemler 

 Ses çıkaran sistem, çocuğun bir düğme seçip basması halinde konışan cihazdır. 

Bu cihaz çocuğun tercih ettiği birkaç nesneyi ayırt edebildiği basit modellerden 

başlayıp ileri düzeyde alıcı dil becerileri ve cümle kurabilme gerektiren oldukça 

karmaşık sistemlere kadar çok çeşitli seçenekler sunar. Bu sistemler maliyet açısından 

pahalı bir seçenektir (Birkan, 2017). 
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2.2.2.1.C. Resim değiş tokuşuna dayalı iletişim sistemi 

RDTDİS Delaware OSB programı içinde Bondy ve Frost tarafından 1994 

yılında geliştirilmiştir (Fazlıoğlu, 2007). ADİS’nden biri olan RDTDİS düşük 

teknoloji gerektiren (örneğin, fotoğraf) bir destekleyici iletişim sistemidir. OSB’li 

çocuklar için geliştirilen RDTDİS, UDA ilkelerini ve normal gelişim aşamalarını 

temel alan bir ADİS uygulamasıdır. RDTDİS sözel dili sınırlı düzeyde olan ya da sözel 

dil becerisi hiç olmayan OSB spektrum bozukluklardan etkilenmiş çocukların iletişim 

kurmalarını sağlayabilmek için geliştirilmiş RDTDİS’dir. RDTDİS ile çocuklara 

istedikleri nesnelere ya da etkinliklere ulaşmak için resim değiş tokuş etmeyi 

öğretilmektedir. RDTDİS’in öncelikli amacı iletişim becerilerinin temelini oluşturan 

talep etmeyi öğretmektir. Normal dil gelişimi aşamaları temel alınarak geliştirilmiş 

olan RDTDİS; amaçları birbirinden farklı olan altı evreden oluşmaktadır ve bu altı 

evrenin her birinin hedef davranışları farklıdır (Bondy ve Frost, 1994; Bondy, 2001). 

Bu evreler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Evre: Bu evrenin temel amacı OSB’den etkilenmiş çocuklara iletişim girişiminin 

kazandırılmasıdır. Öğrenciye kimsenin yardımına ihtiyaç duymadan iletişim ortağına 

resimli kartı vermesi ve gerçekleştirdiği bu eylem karşılığında tercih ettiği etkinlik / 

nesneye ulaşması öğretilir.  Bu çalışmada sadece bu evrenin öğretimi yapılmıştır. 

2. Evre: Bu evrenin temel amacı 1. Evrede kazandırılan iletişim girişiminin 

genellenmesidir. Çocuğa gösterdiği iletişim girişiminin (resimli kartı iletişim ortağına 

vererek istenilen nesne ya da etkinliği elde etme) farklı şartlarda (ortam, kişi, 

pekiştireç) ve daha fazla çaba harcamasını gerektiren koşullarda gerçekleştirmesi 

öğretilir. 

3. Evre: Bu evrenin temel amacı seçenekler arasından seçim yaparak talep etme 

becerisinin kazandırılmasıdır. Öğrenciye tercih edebileceği nesne/etkinlikleri içeren 

resimli kartların bulunduğu birden fazla resimli kart arasından en çok tercih ettiği 

nesne/etkinliği içeren resimli kartı ayırt etmesi, seçim yapması, bu kartı iletişim 

ortağına vererek ilgili nesne/etkinliği elde etmesi öğretilir. 

4. Evre: Bu evrenin temel amacı resimli kartlar aracılığı ile cümle kurma becerisinin 

kazandırılmasıdır. Öğrenciye tercih ettiği nesne/etkinliği içeren bir ya da birden fazla 

resimli kart ile birlikte ‘’istiyorum’’ kartını RDTDİS materyallerinden olan cümle 
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şeridi üzerinde birleştirerek cümle kurması ve bunu iletişim ortağına vererek ilgili 

nesne/etkinliği elde etmesi öğretilir. 

5. Evre: Bu evrenin temel amacı öğrenciye sorulduğunda talep etme davranışının 

kazandırılmasıdır. Öğrenciye ‘Ne istiyorsun’ sorusuna isteklerini ifade etmek için 

iletişim klasörü aracılığıyla cümle kurarak yanıt vermesi öğretilir. 

6. Evre: Bu evrenin temel amacı öğrenciye görüş bildirme davranışının 

kazandırılmasıdır. Öğrenciye nesne ve etkinliklerle ilgili görüşlerini bildirmek üzere 

iletişim klasörü aracılığıyla cümle kurması öğretilir (Odluyurt ve ark., 2015).  

RDTDİS uygulamalarına ilişkin alanyazın incelendiğinde OSB’li çocukların 

talep etme, iletişim başlatma davranışlarının arttırılmasında ve kullanılan kelime 

sayılarının arttırılmasında etkili olduğu görülmektedir (Cummings ve ark. 2012; Carre, 

Le Grice, Blampied, ve Walker, 2009; Dogoe, Banda ve Lock, 2010; Jurgens, 

Anderson, ve Moore, 2009; Kravits, Kamps, Kemmerer ve Potucek, 2002). RDTDİS 

uygulamasına ilişkin gerçekleştirilen alanyazın tarama çalışmalarında elde edilen 

bulgular aşağıda sıralanmıştır. Buna göre, RDTDİS;  

 

a) OSB’li başta olmak üzere farklı tanı koşullarında (Zihinsel Yetersizlik, 

Serebral Palsi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu) ve farklı yaş 

gruplarındaki (ya da yaş gruplarında yer alan) bireylerle etkili bir biçimde 

kullanılan genel bir müdahaledir.  

b) İşaret dili ya da kelime üreten iletişim araçları (örn, VOCA) gibi diğer 

iletişim sistemleri kadar etkili ya da daha da etkili bir müdahaledir.  

c) Kimi zaman sözel dil ve diğer sosyal davranışlarda eşzamanlı artışlar ile 

birlikte; problem davranışlarda azalma ile sonuçlanabilmektedir (Flippin ve 

ark. 2010; Hart ve Banda, 2010; Preston ve Carter, 2009; Sulzer-Azaroff, 

Hoffman, Horton, Bondy ve Frost, 2009).  

Ayrıca yapılan araştırmaların ortaya koyduğu bulgular RDTDİS’in bütün 

evrelerine ilişkin ölçütün kısa sürede karşılanabildiğini ortaya koymaktadır (Charlop-

Christy, Carpenter, LeBlanc, ve Kellet, 2002; Ganz ve Simpson, 2004). RDTDİS, 

2011 yılında Ulusal OSB Merkezi (National Autism Center-NAC) tarafından yapılan 

değerlendirmelerde umut vaat eden uygulamalar arasında nitelendirilmektedir 

(Kırcaali-İftar ve Odluyurt, 2013; NAC, 2011). RDTDİS uygulamasının kendine özgü 

bazı avantajları şu şekilde sıralanabilir:  
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a) Sınırlı sayıda ön koşul beceriyi gerektirmesi,  

b) Geliştirilmesi ve kullanımın kolay, kısa ve ucuz olması,  

c) Genellemeye hizmet eden stratejileri içermesi  

d)  İletişimi kolaylaştırabilmesi (Bondy ve Frost, 1994).  

RDTDİS uygulamaları hazırlık ve uygulama aşamalarında kolay ve ucuz 

olması ve düşük teknoloji gerektirmesi gibi sıralanan avantajları göz önünde 

bulundurulduğunda geniş bir uygulamacı kitlesi tarafından uygulanabilmesine fırsat 

vermektedir. Alanyazın incelendiğinde RDTDİS uygulamalarının öğretim ve/veya 

genelleme oturumlarının araştırmacılar/uzmanlar (Boesch, Wendt, Subramanian ve 

Hsu, 2013; Magiati ve Howlin, 2003; Carr ve Felce, 2007a ; Carr ve Felce 2007b), 

terapistler (Greenberg, Tomaino ve Charlop, 2012), öğretmenler (Tincani, Crozier ve 

Alazetta, 2006), ebeveynler (Chaabane, Alber-Morgan ve DeBar, 2009; Greenberg ve 

ark. 2012; Park, Alber-Morgan ve Cannella-Malone, 2010), öğretmen adayları (Hill, 

Flores ve Kearley, 2014), ve para-profesyoneller (Barnes, Dunning ve Rehfeldt, 2011; 

Wood, Luiselli ve Harchick, 2007) tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu 

araştırmada çalışmaya katılan çocukların öğretmenleri ve genelleme boyutunda ise 

çocukların anneleri tarafından uygulanmıştır (Odluyurt ve ark., 2015). 
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3. YÖNTEM 

 

Araştırmada uygulama evresine geçmeden önce denek, ortam, araç-gereçler, 

uygulamacı ve araştırmacı, araştırmada kullanılan model, araştırmanın bağımlı ve 

bağımsız değişkeninden oluşan bir çalışma yapılmıştır.  

 

3.1 Denekler 

İstanbul ili Maltepe ilçesinde hizmet veren bir Özel Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezinde eğitim alan OSB tanılı 6-11 yaş aralığında 3 erkek öğrenci 

çalışmaya denek olarak katılmıştır. Öğrencilerin araştırmaya katılabilmesi için 

ailelerinden onay formu alınmıştır. Araştırmaya katılan deneklerde şu özellikler 

aranmıştır: 

a) OSB ve OSB’ye eşlik eden ek tanı almış olmak. 

b) 5-12 yaş aralığında olmak 

c) Sözel iletişim becerisinin hiç olmaması ya da çok az olması 

d) Öğretimi yapılacak konu ile ilgili daha önceden eğitim almamış olmak 

Bu araştırmada üzerinde çalışılan RDTDİS için deneklerde aranan ön koşul 

becerileri şunlardır: 

• Resim – Resim Eşleme 

• Resim – Nesne Eşleme 

• Fiziksel yardımı kabul etme 

• Resim kartlarını tutabilecek düzeyde ince motor becerilerine sahip olma. 

Deneklerin önkoşul beceri düzeyleri, sağlık kurulu raporları, rehberlik 

araştırma merkezi tarafından düzenlenen özel eğitim ve değerlendirme kurul raporu ve 

gelişim raporuna göre değerlendirilmiştir. 

Araştırmada takma ismi Ahmet olarak kullanılan denek, 11 yaşında dil 

konuşma güçlüğü  ve OSB tanısı olan bir erkek öğrencidir. Ahmet 23.09.2009 

tarihinden itibaren İstanbul ili Maltepe ilçesinde hizmet veren bir Özel Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezinde bireysel eğitim almaktadır. Ahmet Marmara Üniversitesi 

Pendik Araştırma Hastanesi’nde Çocukluk OSB’si ve Dil Konuşma Bozukluğu tanısı 

almıştır. Ahmet sözel iletişim kurmada zorluklar yaşayan, isteklerine ağlayarak 

ulaşmaya çalışan bir bireydir. 
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 Araştırmada takma ismi Ali olarak kullanılan denek, 9 yaşında OSB tanısı olan 

bir erkek öğrencidir. Ali, 05.11.2013 tarihinden itibaren İstanbul ili Maltepe ilçesinde 

hizmet veren bir Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde bireysel eğitim 

almaktadır. Ali, Çorlu Devlet Hastanesi’nde OSB, Özel Öğrenme Güçlüğü ve 

Hiperaktivite Bozukluğu tanısı almıştır. Ali sözel iletişim kurmada zorluklar 

yaşamaktadır ancak isteklerini iletişim ortağına belli etmek için ağlama, tepinme gibi 

problem davranışlar göstermemektedir. İstek bildirdiği şeye doğru yönelmekte ve 

iletişim ortağının bunu fark etmesini beklemektedir. 

 Araştırmada takma ismi Veli olarak kullanılan denek, 6 yaşında OSB tanısı 

olan bir erkek öğrencidir. Veli, 27.06.2018 tarihinden itibaren İstanbul ili Maltepe 

ilçesinde hizmet veren bir Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde bireysel 

eğitim almaktadır. Veli, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde OSB tanısı 

almıştır. Veli sözel iletişim kurma konusunda zorluklar yaşamaktadır. İstek 

bildirmekten ziyade her istediğine ulaşmaya çalışmaktadır. Bunun için iletişim 

ortağına istek bildirmemekte aksine yardım çabalarını geriye çevirmektedir. Veli, 

istediği şeylere ulaşmasına izin verilmediğinde ağlama, iletişim ortağına vurma gibi 

problem davranışlar sergilemektedir. 

 

3.2 Ortam 

Araştırmada tüm oturumlar İstanbul ili Maltepe ilçesinde hizmet veren bir Özel 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde bireysel eğitim sınıfında 

gerçekleştirilmiştir. Sınıfta bir adet fasulye biçiminde bireysel eğitim masası, bir adet 

öğrenci sandalyesi, bir adet eğitmen sandalyesi, sınıfa ait araç-gereçlerin bulunduğu 

duvara sabitlenmiş dolaplar bulunmaktadır. Sınıf L şeklinde olup bir duvarda pencere 

bulunmaktadır. Sınıf 15.91 metrekare büyüklüğündedir. Sınıf bireysel eğitim sınıfı 

olarak kullanılmaktadır. Sınıfta başka öğrenciler bulunmamaktadır. Aşağıda öğretim 

yapılan ortamın görüntüleri Resim 1’de verilmiştir. 
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Resim 1: Öğretim Yapılan Sınıfın Karşıdan Görünüşü 

 

3.3 Araç-Gereçler 

Araç-gereç olarak RDTDİS eğitim seti kullanılmıştır. RDTDİS eğitim seti bir 

iletişim klasöründen oluşmaktadır. Klasörün ön kapağında cümle şeridi 

bulunmaktadır. Cümle şeridi yumuşak ve sert malzemeden oluşan cırt bantlarla 

yapılmıştır. 5*5 boyutlarında hazırlanmış 3 adet RDTDİS kartları kullanılmıştır. Bu 

kartların arkasına cırt bantlar yapıştırılmıştır. RDTDİS kartları çocukların istek ve 

ilgileri gözlemlenerek seçilmiştir. Çocuklar kendileri ifade edemedikleri için 

ailelerinden bilgi alınmıştır. Öğretim esnasında su, çikolata ve oyuncak araba resimli 

kartları kullanılmıştır. Öğretimi yapılan RDTDİS kartları Resim 2’de verilmiştir. 
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Resim 2: Öğretimi Yapılan RDTDİS Kartları 

 

3.4 Uygulamacı ve Araştırmacı 

Deney sürecinin uygulama aşamaları araştırmacının kendisi tarafından 

yürütülmüştür. Araştırmacıya deney sürecinde bir gölge öğretmen de eşlik etmiştir. 

Araştırmanın tamamını Biruni Üniveritesi Özel Eğitim yüksek lisans programına 

devam eden araştırmacının kendisi yapmıştır. Araştırmacı deney sürecinin tamamına 

katılmış ve oturumları kendisi yönetmiştir. 

 

3.5 Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada tek denekli araştırma yöntemlerinden davranışlar arası yoklama 

evreli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır.  Bu çalışma bir denekte gerçekleştirilmiş 

ve iki denekte tekrar edilmiştir. 

Davranışlar arası yoklama evreli çoklu yoklama modelinde, öncelikle tüm 

davranışlarda eşzamanlı olarak başlama düzeyi verisi toplanır. Birinci davranışta, üst 

üste en az üç kararlı veri elde edilmesinin ardından bu davranışa ilişkin uygulama 

evresine geçilir. Bu süreçte diğer davranışlarda herhangi bir veri toplanmaz. Birinci 

davranışta ölçüt karşılanarak kararlı veri elde edildikten sonra, tüm davranışlarda 

eşzamanlı olarak ilk yoklama evresi gerçekleştirilir. Bu yoklama evresinde ikinci 
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davranışta kararlı veri elde edildikten sonra, bu davranışta uygulama evresine geçilir. 

Bu süreç tüm davranışlar için aynı şekilde uygulanır (Wolery, Bailey ve Sugai, 1988). 

Tek denekli araştırma yöntemleri, sosyal bilimlerde giderek yaygınlık 

kazanmakta olan deneysel modellerdir. Grupla gerçekleştirilen deneysel 

araştırmalarda en az iki araştırma grubuyla çalışılırken, tek denekli araştırmalarda bir 

(ya da birkaç) denekle çalışılmakta ve bağımsız değişkenin bağımlı değişken 

üzerindeki etkileri her denekte ayrı ayrı sınanmaktadır. Özel eğitim ve uygulamalı 

psikoloji, tek denekli araştırma yöntemlerinin en sık kullanıldığı alanlardır (Cooper ve 

ark. 1987). 

Tek denekli araştırmalarda verilerin analizi grafiksel tekniklerle yapılmaktadır 

(Alberto ve Troutman 1990; Cooper ve ark. 1987). Bu araştırmalarda veriler, her 

oturumun sonunda toplanmıştır. Grup deneysel araştırmalarında iki ya da daha fazla 

gruptaki deneklerin ortalama performansları karşılaştırılır. Araştırma bulguları grup 

ortalamalarıyla elde edildiğinde, deneklerin bireysel özellikleri göz ardı edilmiş olur. 

Tek denekli araştırmalarda ise, her bir deneğin deney ortamındaki performansı sürekli 

olarak kaydedilir ve her bir deneğin performansı kendi içinde değerlendirilir (Alberto 

ve Troutman 1990; Cooper ve ark. 1987). 

 

3.6 Bağımlı Değişken 

Araştırmanın bağımlı değişkeni, deneklerin iletişim becerilerindeki istek 

bildirme düzeyleridir.  

 

3.7 Bağımsız Değişken 

Araştırmanın bağımsız değişkeni resim değiş-tokuş sistemi öğretim 

programıdır (RDTSÖP). Bu araştırma da RDTSÖP’nın istek bildirme becerilerini 

kazandırma yönündeki etkinlilik incelenmiştir. 

 

3.8 Deney Süreci 

Bu araştırmanın deney süreci başlama düzeyi, toplu yoklama uygulama, 

genelleme ve izleme oturumlarından oluşmaktadır. Oturumlar haftada üç gün her 

denek için bireysel olmak üzere İstanbul ili Maltepe ilçesinde hizmet veren bir Özel 

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde  hafta içi günlerinde saat 10.00-17.00 
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arasında uygulanmıştır. Oturumlar üç denek için de eşit sayıda ve eşit sürede 

yapılmıştır. 

 

3.8.1 Başlama Düzeyi Evresi 

Başlama düzeyi evresi, deney sürecine başlamadan önce deneklerin, öğretimi 

yapılacak olan beceriye dair eğitim öncesi düzeylerini tespit etmek için 

düzenlenmiştir. RDTDİS kartları aracılığı ile etkileşime girerek istek bildirme becerisi 

için belirlenen her üç hedef davranış için başlama düzeyi verisi toplanmıştır. 

Başlama düzeyi her üç hedef davranışta (su isteğini bildirme, çikolata yeme 

isteğini bildirme ve oyuncak arabayla oynama isteğini bildirme) peş peşe üç gün 

boyunca saat 10:00 – 17:00 saatleri arasında araştırmacı tarafından en az üç kararlı 

veri elde edilinceye gerçekleştirilmiştir. Başlama düzeyi verilerinin toplandığı 

günlerde Ali, Ahmet ve Veli’nin her üçünde de benzer şekilde RDTDİS kartlarını 

iletişim ortağına vererek istekte bulunabileceği şekilde öğretim ortamı planlanmış, 

kendiliğinden oluşan etkileşim fırsatları değerlendirmeye alınmıştır. Başlama düzeyi 

verileri çekilirken katılımcıların önüne RDTDİS kartları konulmuş ve katılımcıların 

kartları iletişim ortağına verip vermedikleri gözlemlenmiştir. Başlama düzeyi 

esnasında uygulayıcı çocukla karşılıklı otururken öğrencinin arkasında da bir yardımcı 

öğretmen hazır bulunmuştur. Yardımcı öğretmen aynı zamanda RDTDİS uygulayıcısı 

olduğu için geçerlilik değerlendirmesinin yapılmasında da yardımcı olmuştur. 

RDTDİS kartları masanın üzerine konulmuş ve öğrencinin RDTDİS kartlarını 

uygulayıcıya vermesi beklenmiştir.  

 

3.8.1.1. Ahmet’in Başlama Düzeyi Evresi 

Başlama düzeyi evresinde Ahmet’in göstermiş olduğu davranışlar 

gözlemlenmiştir. Denek ile çalışılan davranışların her biri için kendiliğinden oluşan 

etkileşim fırsatlarının birincisi değerlendirmeye alınmıştır. Ahmet’in istekte 

bulunması gereken nesne kartlarını bağımsız bir şekilde alıp iletişim ortağına vermesi 

doğru tepki olarak kabul edilmiştir. Ahmet’in istekte bulunması gereken nesne 

kartlarını iletişim ortağına yardımcı öğretmen yardımıyla vermesi, ipucu sunularak 

vermesi, kartları bağımsız bir şekilde alıp iletişim ortağına vermemesi ve kartlara 

hiçbir tepkide bulunmaması yanlış tepki olarak kabul edilmiştir. Yapılan uygulamanın 
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değerlendirilmesi sırasında deneğin doğru tepkileri için artı işareti, yanlış tepkiler için 

eksi işareti konularak kayıt altına alınmıştır. 

Ahmet su, çikolata ya da oyuncak araba resim kartlarına yöneldiğinde eğitimci 

Ahmet ile göz teması kurarak önceden belirlenmiş olan Ne istiyorsun? sorusunu 

sormuş, ardından RDTDİS kartlarını uzatarak söyle demiş ve deneğin RDTDİS 

kartlarını almasını beklemiştir. Başlama düzeyinde hedef davranışların (1. RDTDİS 

kartlarını alır, 2. RDTDİS kartlarından ilgili kartı [su – çikolata – oyuncak araba] seçer, 

3. RDTDİS kartlarını alarak uygulayıcının eline bırakır,4. Araştırmacıyla göz teması 

kurar, 5. Araştırmacının etkileşim davranışını onaylar) değerlendirilmesinde çoklu 

fırsat yönteminden faydalanılmıştır.  

 

3.8.1.2. Ali’nin Başlama Düzeyi Evresi 

Başlama düzeyi evresinde Ali’nin göstermiş olduğu davranışlar 

gözlemlenmiştir. Denek ile çalışılan davranışların her biri için kendiliğinden oluşan 

etkileşim fırsatlarının birincisi değerlendirmeye alınmıştır. Ali’nin istekte bulunması 

gereken nesne kartlarını bağımsız bir şekilde alıp iletişim ortağına vermesi doğru tepki 

olarak kabul edilmiştir. Ali’nin istekte bulunması gereken nesne kartlarını iletişim 

ortağına yardımcı öğretmen yardımıyla vermesi, ipucu sunularak vermesi, kartları 

bağımsız bir şekilde alıp iletişim ortağına vermemesi ve kartlara hiçbir tepkide 

bulunmaması yanlış tepki olarak kabul edilmiştir. Yapılan uygulamanın 

değerlendirilmesi sırasında deneğin doğru tepkileri için artı işareti, yanlış tepkiler için 

eksi işareti konularak kayıt altına alınmıştır. 

Ali su, çikolata ya da oyuncak araba resim kartlarına yöneldiğinde eğitimci Ali 

ile göz teması kurarak önceden belirlenmiş olan Ne istiyorsun? sorusunu sormuş, 

ardından RDTDİS kartlarını uzatarak söyle demiş ve deneğin RDTDİS kartlarını 

almasını beklemiştir. Başlama düzeyinde hedef davranışların (1. RDTDİS kartlarını 

alır, 2. RDTDİS kartlarından ilgili kartı [su – çikolata – oyuncak araba] seçer, 3. 

RDTDİS kartlarını alarak uygulayıcının eline bırakır,4. Araştırmacıyla göz teması 

kurar, 5. Araştırmacının etkileşim davranışını onaylar) değerlendirilmesinde çoklu 

fırsat yönteminden faydalanılmıştır.  
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3.8.1.3. Veli’nin Başlama Düzeyi Evresi 

Başlama düzeyi evresinde Veli’nin göstermiş olduğu davranışlar 

gözlemlenmiştir. Denek ile çalışılan davranışların her biri için kendiliğinden oluşan 

etkileşim fırsatlarının birincisi değerlendirmeye alınmıştır. Veli’nin istekte bulunması 

gereken nesne kartlarını bağımsız bir şekilde alıp iletişim ortağına vermesi doğru tepki 

olarak kabul edilmiştir. Veli’nin istekte bulunması gereken nesne kartlarını iletişim 

ortağına yardımcı öğretmen yardımıyla vermesi, ipucu sunularak vermesi, kartları 

bağımsız bir şekilde alıp iletişim ortağına vermemesi ve kartlara hiçbir tepkide 

bulunmaması yanlış tepki olarak kabul edilmiştir. Yapılan uygulamanın 

değerlendirilmesi sırasında deneğin doğru tepkileri için artı işareti, yanlış tepkiler için 

eksi işareti konularak kayıt altına alınmıştır. 

Veli su, çikolata ya da oyuncak araba resim kartlarına yöneldiğinde eğitimci 

Veli ile göz teması kurarak önceden belirlenmiş olan Ne istiyorsun? sorusunu sormuş, 

ardından RDTDİS kartlarını uzatarak söyle demiş ve deneğin RDTDİS kartlarını 

almasını beklemiştir. Başlama düzeyinde hedef davranışların (1. RDTDİS kartlarını 

alır, 2. RDTDİS kartlarından ilgili kartı [su – çikolata – oyuncak araba] seçer, 3. 

RDTDİS kartlarını alarak uygulayıcının eline bırakır,4. Araştırmacıyla göz teması 

kurar, 5. Araştırmacının etkileşim davranışını onaylar) değerlendirilmesinde çoklu 

fırsat yönteminden faydalanılmıştır.  

 

3.8.2 Toplu Yoklama Evresi 

Yoklama oturumları her katılımcı için alınmış olup her beceri öğretimi 

tamamlandıktan sonra bütün katılımcılar için uygulanmıştır. Toplu yoklama evreleri 

öğrencilerin eğitim almak için kuruma geldikleri hafta içi günlerinde 10:00 – 17:00 

saatleri arasında uygulanmıştır. 

 

3.8.2.1. Ahmet’in Toplu Yoklama Evresi 

Ahmet için su içme isteğini bildirme becerisinin öğretimi tamamlandıktan 

sonra Ahmet için yoklama oturumları düzenlenmiştir. Ahmet için çikolata yeme 

isteğini bildirme becerisinin öğretimi tamamlandıktan sonra Ahmet için yoklama 

oturumları düzenlenmiştir. Ahmet için arabayla oynama isteğini bildirme becerisinin 

öğretimi tamamlandıktan sonra Ahmet için yoklama oturumları düzenlenmiştir.  
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3.8.2.2. Ali’nin Toplu Yoklama Evresi 

Ali için su içme isteğini bildirme becerisinin öğretimi tamamlandıktan sonra 

Ali için yoklama oturumları düzenlenmiştir. Ali için çikolata yeme isteğini bildirme 

becerisinin öğretimi tamamlandıktan sonra Ali için yoklama oturumları 

düzenlenmiştir. Ali için arabayla oynama isteğini bildirme becerisinin öğretimi 

tamamlandıktan sonra Ali için yoklama oturumları düzenlenmiştir.  

 

3.8.2.3. Veli’nin Toplu Yoklama Evresi 

Veli için su içme isteğini bildirme becerisinin öğretimi tamamlandıktan sonra 

Veli için yoklama oturumları düzenlenmiştir. Veli için çikolata yeme isteğini bildirme 

becerisinin öğretimi tamamlandıktan sonra Veli için yoklama oturumları 

düzenlenmiştir. Veli için arabayla oynama isteğini bildirme becerisinin öğretimi 

tamamlandıktan sonra Veli için yoklama oturumları düzenlenmiştir.  

 

3.8.3 Uygulama Evresi 

Uygulamaya başlamadan önce öğretim ortamı düzenlenmiştir. Öğretim 

uygulamaları yoklama oturumlarında olduğu gibi her katılımcı için bireysel olacak 

şekilde düzenlenmiştir. Öğretim sırasında kullanılan istekte bulunması gereken 

nesneler uygulamacı tarafından doğrudan gözlem yoluyla belirlenmiştir. Öğretim 

sırasında kullanılan istekte bulunması gereken nesneler ve malzemeler Tablo 1’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 1: Öğretim Sırasında Kullanılan İstekte Bulunması Gereken Nesneler ve 

Malzemeler 

Denek İstek Malzemeler 

Ahmet Su içme isteği 

 

Çikolata yeme isteği 

 

Oyuncak araba ile 

oynama isteği 

Şeffaf plastik bardağa 2/3 

oranında doldurulmuş su 

Bir parça kare çikolata 

 

Plastik, 5 cm uzunluğunda 

oyuncak araba 

Ali 

Veli 
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3.8.3.1. Ahmet’in Uygulama Evresi 

Öğretimi uygulanacak olan su içme isteğini bildirme, çikolata yeme isteğini 

bildirme ve oyuncak araba ile oynama isteğini bildirme becerilerinden öncelikli olarak 

su içme isteğini bildirme becerisinin öğretimine başlanmıştır. Öğretim oturumlarına 

ilk önce Ahmet’te ‘’su içme isteğini bildirme’’ becerisinin öğretimi ile başlanmıştır. 

Masa üzerine bir bardağa doldurulmuş su fotoğrafından oluşan RDTDİS kartı 

konulmuştur. Masaya dökülmesini önlemek amacıyla 2/3 oranında doldurulmuş bir 

bardak da su konulmuştur. Su, Ahmet’in erişebileceği ancak uygulayıcının Ahmet’in 

suya doğru uzandığında engelleyebileceği bir konuma yerleştirilmiştir. Uygulayıcı 

öğrenciye ‘’Ne istiyorsun?’’  ‘’Ver bana’’ diye sormuş ve 5 saniye beklemiştir. Ahmet 

ilk RDTDİS kartını alıp uygulamacıya vermek yerine masada bulunan su bardağına 

doğru yönelmiştir. Ahmet su bardağına yönelince yardımcı öğretmen tarafından 

fiziksel yardım ile RDTDİS kartını alması sağlanmış ve RDTDİS kartını uygulayıcının 

eline bırakması sağlanmıştır RDTDİS kartını alan uygulayıcı hemen sözel pekiştireç 

olarak ‘’aferin’’ diyerek Ahmet’in suyu içmesine izin vermiştir. Çalışma aynı 

kararlılıkla devam ettirilmiş ve ölçüt olarak belirlenen 5/6 oranı tutturuluncaya kadar 

öğretime devam edilmiştir. Ahmet su içme isteğini bildirme becerisini 11 oturum 

sonunda bağımsız olarak kazanmıştır. Artık Ahmet su içmek istediğinde RDTDİS 

kartını alıp iletişim ortağına vermekte ve bu sayede su içmektedir.  

Su içme isteğini bildirme becerisinin öğretiminden sonra her üç hedef 

davranışta toplu yoklama oturumlarına yer verilmiş ve ardından çikolata yeme isteğini 

bildirme becerisi çalışılmaya başlanmıştır. Masa üzerine bir çikolata fotoğrafından 

oluşan RDTDİS kartı konulmuştur. Masaya bir tane de çikolata konulmuştur. 

Uygulayıcı öğrenciye ‘’Ne istiyorsun?’’  ‘’Ver bana’’ diye sormuş ve 5 saniye 

beklemiştir. Su içme isteğini bildirme becerisinde öğrendiklerini çikolata yeme 

isteğini bildirme becerisini öğrenmeye transfer eden Ahmet 8. oturumun sonunda ölçüt 

olarak belirlenmiş olan 5/6 oranını yakalamıştır. Çikolata yeme isteğini bildirme 

becerisi öğretildikten sonra Ahmet’in önüne bir bardak su fotoğrafı ve bir çikolata 

fotoğrafından oluşan RDTDİS kartları konulmuştur. Ahmet istek bildirdiği 

pekiştirecin RDTDİS kartını alıp uygulayıcıya vermiş ve bu sayede istediği pekiştirece 

ulaşmıştır.  

Çikolata yeme isteğini bildirme becerisinin öğretiminden sonra her üç hedef 

davranışta toplu yoklama oturumlarına yer verilmiş ve ardından oyuncak araba ile 



21 
 

oynama isteğini bildirme becerisi öğretimine geçilmiştir. Masa üzerine bir oyuncak 

araba fotoğrafından oluşan RDTDİS kartı konulmuştur. Masaya bir tane de oyuncak 

araba konulmuştur.  Uygulayıcı öğrenciye ‘’Ne istiyorsun?’’  ‘’Ver bana’’ diye sormuş 

ve 5 saniye beklemiştir. Ahmet su içme isteğini bildirme becerisi öğretimi ve çikolata 

yeme isteğini bildirme becerisi öğretimlerinden edinmiş olduğu bilgileri oyuncak 

araba ile oynama isteğini bildirme becerisi öğrenirken yeni becerinin öğrenimini 

kolaylaştırmak adına transfer etmiştir. Öğretim oturumlarına ölçüt olarak belirlenen 

5/6 oranını bağımsız olarak gerçekleştirene kadar devam edilmiştir ve ardından her üç 

hedef davranış için toplu yoklama oturumlarına geçilmiştir. 

 

3.8.3.2. Ali’nin Uygulama Evresi 

Ahmet ile uygulama tamamlandıktan sonra katılımcılardan Ali ile su içme 

isteğini bildirme becerisinin öğretimine başlanmıştır. Masa üzerine bir bardağa 

doldurulmuş su fotoğrafından oluşan RDTDİS kartı konulmuştur. Masaya 

dökülmesini önlemek amacıyla 2/3 oranında doldurulmuş bir bardak da su 

konulmuştur. Uygulayıcı öğrenciye ‘’Ne istiyorsun?’’  ‘’Ver bana’’ diye sormuş ve 5 

saniye beklemiştir. Ali ilk denemede RDTDİS kartını alıp uygulamacıya vermek 

yerine masada bulunan su bardağına doğru yönelmiştir. Ali su bardağına yönelince 

yardımcı öğretmen tarafından fiziksel yardım ile RDTDİS kartını alması sağlanmış ve 

RDTDİS kartını uygulayıcının eline bırakması sağlanmıştır RDTDİS kartını alan 

uygulayıcı hemen sözel pekiştireç olarak ‘’aferin’’ diyerek Ali’nin suyu içmesine izin 

vermiştir. Oturumlar Ali’nin ölçüt olan 5/6 oranını sağlayıncaya kadar devam etmiştir. 

Ali su içme isteğini bildirme becerisini 10 oturum sonunda bağımsız olarak 

kazanmıştır. Artık Ali su içmek istediğinde RDTDİS sistemi  kartını alıp iletişim 

ortağına vermekte ve bu sayede su içmektedir.  

Su içme isteğini bildirme becerisinin öğretiminden sonra her üç hedef 

davranışta toplu yoklama oturumlarına yer verilmiş ve ardından çikolata yeme isteğini 

bildirme becerisinin öğretimine geçilmiştir. Masa üzerine bir çikolata fotoğrafından 

oluşan RDTDİS kartı konulmuştur. Masaya bir tane de çikolata konulmuştur. 

Uygulayıcı öğrenciye ‘’Ne istiyorsun?’’  ‘’Ver bana’’ diye sormuş ve 5 saniye 

beklemiştir. Ali de su içme isteğini bildirme becerisinde öğrendiği bilgileri yeni beceri 

olan çikolatayı yeme becerisini öğrenme sürecine transfer etmiştir. Çikolata yeme 

isteğini bildirme becerisi için ölçüt olarak belirlenen 5/6 oranını sağlayana kadar 
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öğretime devam edilmiştir. Ali’nin çikolata yeme isteğini bildirme becerisini öğrenme 

süreci su içme isteğini bildirmeyi öğrenme sürecinden daha kısa sürmüştür. Ali 

çikolata yeme isteğini bildirme becerisini 6 oturumun sonunda öğrenmiştir.  

Çikolata yeme isteğini bildirme becerisinin öğretiminden sonra her üç hedef 

davranışta toplu yoklama oturumlarına yer verilmiş ve ardından oyuncak araba ile 

oynama isteğini bildirme becerisinin öğretimine geçilmiştir. Masa üzerine bir oyuncak 

araba fotoğrafından oluşan RDTDİS kartı konulmuştur. Masaya bir tane de oyuncak 

araba konulmuştur. Uygulayıcı öğrenciye ‘’Ne istiyorsun?’’  ‘’Ver bana’’ diye sormuş 

ve 5 saniye beklemiştir. Ali de su içme isteğini bildirme becerisinde ve çikolata yeme 

isteğini bildirme becerisinde öğrendiği bilgileri yeni beceri olan oyuncak araba ile 

oynama isteğini bildirme becerisinin öğretimine transfer etmiştir. Öğretim 

oturumlarına oyuncak arabayla oynama isteğini bildirme becerisinin ölçütü olarak 

belirlenen 5/6 oranını sağlayana kadar devam edilmiştir. Ali oyuncak araba ile oynama 

isteğini bildirme becerisini su içme isteğini bildirme becerisi ve çikolata yeme isteğini 

bildirme becerisine nazaran çok daha hızlı öğrenmiştir. Ali oyuncak araba ile oynama 

isteğini bildirme becerisini 5 oturumun sonunda öğrenmiştir. 

 

3.8.3.3. Veli’nin Uygulama Evresi 

Ali ile uygulama tamamlandıktan sonra katılımcılardan Veli ile su içme isteğini 

bildirme becerisinin öğretimine başlanmıştır. Masa üzerine bir bardağa doldurulmuş 

su fotoğrafından oluşan RDTDİS kartı konulmuştur. Masaya dökülmesini önlemek 

amacıyla 2/3 oranında doldurulmuş bir bardak da su konulmuştur. Uygulayıcı 

öğrenciye ‘’Ne istiyorsun?’’  ‘’Ver bana’’ diye sormuş ve 5 saniye beklemiştir. Veli 

başlama düzeyi esnasında gösterdiği elleriyle yüzünü kapatma davranışını öğretim 

oturumlarının ilk 2 oturumunda da göstermeye devam etmiştir. Yardımcı öğretmenin 

fiziksel yardımı ile yüzünü elleri ile kapatma davranışını bırakan Veli bu davranıştan 

kurtulduktan sonra su içme isteğini bildirme becerisinin öğretiminde çok daha hızlı 

yol almaya başlamıştır. Diğer katılımcılara göre daha kısa sürede ölçüt olarak 

belirlenen 5/6 oranına ulaşan Veli 9 oturumun sonunda bağımsız olarak su içme 

isteğini bildirme becerisini kazanmıştır.  

Su içme isteğini bildirme becerisinin öğretiminden sonra her üç hedef 

davranışta toplu yoklama oturumlarına yer verilmiş ve ardından çikolata yeme isteğini 

bildirme becerisinin öğretimine geçilmiştir. Masa üzerine bir çikolata fotoğrafından 
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oluşan RDTDİS kartı konulmuştur. Masaya bir tane de çikolata konulmuştur. 

Uygulayıcı öğrenciye ‘’Ne istiyorsun?’’  ‘’Ver bana’’ diye sormuş ve 5 saniye 

beklemiştir. Veli de su içme isteğini bildirme becerisinde öğrendiği bilgileri çikolata 

yeme isteğini bildirme becerisinin öğretimine transfer etmiştir. Veli çikolata yeme 

isteğini bildirme becerisinin öğretimi sırasında başlama düzeyinde göstermiş olduğu 

elleri ile yüzünü kapatma davranışını hiç göstermemiştir. Veli ile çikolata yeme 

isteğini bildirme becerisinin öğretiminde ölçüt olarak belirlenen 5/6 oranını 

sağlayıncaya kadar öğretim oturumlarına devam edilmiştir. Veli çikolata yeme isteğini 

bildirme becerisini 5 oturumun sonunda öğrenmiştir 

Çikolata yeme isteğini bildirme becerisinin öğretiminden sonra her üç hedef 

davranışta toplu yoklama oturumlarına yer verilmiş ve ardından oyuncak araba ile 

oynama isteğini bildirme becerisinin öğretimine geçilmiştir. Masa üzerine bir oyuncak 

araba fotoğrafından oluşan RDTDİS kartı konulmuştur. Masaya bir tane de oyuncak 

araba konulmuştur. Uygulayıcı öğrenciye ‘’Ne istiyorsun?’’  ‘’Ver bana’’ diye sormuş 

ve 5 saniye beklemiştir. Veli de aynı Ahmet ve Ali gibi su içme isteğini bildirme 

becerisinde ve çikolata yeme isteğini bildirme becerisinde öğrendiği bilgileri yeni 

beceri olan oyuncak araba ile oynama isteğini bildirme becerisinin öğretimine transfer 

etmiştir. Öğretim oturumlarına oyuncak arabayla oynama isteğini bildirme becerisinin 

ölçütü olarak belirlenen 5/6 oranını sağlayana kadar devam edilmiştir. Veli oyuncak 

arabayla oynama isteğini bildirme becerisini 4 oturumun sonunda öğrenmiştir. 

 

3.8.4 Genelleme 

Araştırmada genelleme farklı uygulayıcılarla kişiler arası genelleme yapılarak 

toplanmıştır. Deneğin istekte bulunması gereken nesne kartlarını bağımsız bir şekilde 

alıp iletişim ortağına vermesi doğru tepki olarak kabul edilmiştir. Deneğin istekte 

bulunması gereken nesne kartlarını iletişim ortağına yardımcı öğretmen yardımıyla 

vermesi, ipucu sunularak vermesi, kartları bağımsız bir şekilde alıp iletişim ortağına 

vermemesi ve kartlara hiçbir tepkide bulunmaması yanlış tepki olarak kabul edilmiştir. 

Genelleme, başlama düzeyi, toplu yoklama ve uygulama evreleri tamamlandıktan 

sonra uygulanmıştır. Genellemede başlama düzeyi sürecinde uygulanan süreç aynen 

devam ettirilmiştir.  Genelleme evresi verileri Tablo 2b, Tablo 3b ve Tablo 4b de 

gösterilmiştir. 
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3.8.5 İzleme 

 İzleme; Ahmet, Ali ve Veli’nin öğretim sonrasında öğrendiklerinin kalıcılık 

düzeyini belirleyebilmek amacıyla uygulama evresinden sonra gerçekleştirilmiştir. 

İzleme evresinde başlama düzeyi evresinde uygulanan basamaklar tekrar edilmiştir. 

Öğretimi yapılan davranışlar tamamlandıktan sonra 12. gün 18. gün ve 22. gün her bir 

katılımcı için ayrı ayrı izleme oturumları düzenlenmiş ve izleme verileri toplanmıştır. 

İzleme verileri Tablo 2c, Tablo 3c ve Tablo 4c’de gösterilmiştir. 

 

3.9 Verilerin Toplanması 

 Araştırmada etkililik ve güvenilirlik verisi olmak üzere iki tür veri toplanmıştır. 

 

3.9.1 Başlama Düzeyi, Yoklama, Uygulama, Genelleme ve İzleme Verilerinin 

Toplanması 

 Araştırmada uygulama süreci için etkililik verileri başlama düzeyi, yoklama, 

uygulama evreleri, genelleme ve izleme oturumlarında EK-4 formu ile toplanmıştır.  

 

3.9.2 Güvenirlik Verilerinin Toplanması  

 

Araştırmanın güvenirlik verileri araştırmacı tarafından EK-3 formu ile 

toplanmıştır. Uygulamanın gözlemciler arası güvenirlik verileri deney sürecinde 

toplanmıştır. Gözlemciler arası güvenirlik verilerini toplamak için öğretimi yapılan 

becerilerin doğru ya da yanlış tepkileri içeren formlar kullanılmıştır. Gözlem süreleri 

arasında zaman farklılıkları vardır. 

 Uygulama güvenirliği verileri ise başlama düzeyi ve uygulama evrelerinde 

toplanmıştır. Araştırmanın yardımcı öğretmeni RDTDİS uygulayıcısı yeterliliğine 

sahiptir. Yardımcı öğretmen araştırmacının davranışlarını gözlemleyerek uygulama 

güvenirlik formuna kaydetmiştir. 

 

3.10 Verilerin Analizi 

3.10.1 Başlama Düzeyi, Yoklama, Uygulama, Genelleme ve İzleme Verilerinin 

Analizi 

Araştırmada, Ahmet, Ali ve Veli’nin RDTDİS aracılığı ile istek bildirme 

becerileri düzeylerine ilişkin başlama düzeyi, yoklama, uygulama, genelleme ve 

izleme verileri toplanmıştır. 
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3.10.1.1. Başlama Düzeyi Verilerinin Analizi 

Davranışlar arası yoklama evreli çoklu yoklama modelinde, ilk olarak 

deneklerin öğretimi yapılacak davranışlarına ilişkin öğretim öncesi performans 

düzeylerini belirleyebilmek için başlama düzeyi verileri toplanmıştır. Başlama düzeyi 

verileri üç gün art arda toplanarak veriler katılımcıların başlama düzeyi verileri olarak 

kaydedilmiştir. Başlama düzeyi evresinde toplanan verilere ilişkin bulgular Ek-5’de 

verilen Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’de yer almaktadır. 

Ek-5’de verilen Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’de görüldüğü gibi öğretim 

programında yer alan “Su içme isteğini bildirme”, “Çikolata yeme isteğini bildirme” 

ve “Oyuncak araba ile oynama isteğini bildirme” davranışlarında deneklerin öğretimi 

yapılan bütün davranışların başlama düzeyi verileri kararlılık göstermiştir. 

 

3.10.1.2. Uygulama Verileri 

 Uygulama evresinde deneklerden toplanan verilere ilişkin bulgular Ek-5’de 

verilen Tablo 2a, Tablo 3a ve Tablo 4a’da yer almaktadır. 

 

3.10.2 Güvenirlik Verilerinin Analizi 

 Gözlemciler arası güvenirlik ve uygulama güvenirliği verileri analiz edilmiştir. 

 

3.10.2.1. Gözlemciler Arası Güvenirlik Verilerinin Analizi 

 Araştırmada gözlemciler arası güvenirlik hesaplaması, gözlemcilerin topladığı 

veriler “[Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı)] X 100 formülü kullanılarak 

hesaplanmıştır. 

Araştırmada başlama düzeyi ve uygulama evrelerinin tamamında İstanbul ili 

Maltepe ilçesinde hizmet veren bir Özel Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde 

görev yapan iki Özel Eğitim Öğretmeni dönüşümlü şekilde gözlemci olarak 

bulunmuşlardır. Elde edilen gözlemciler arası güvenirlik katsayısı %100 olarak 

hesaplanmıştır. 

 

3.10.2.2. Uygulama Güvenirliği Verilerinin Analizi  

Araştırmanın uygulama güvenirliği verileri analiz edilirken, araştıranın 

yürütüldüğü İstanbul ili Maltepe ilçesinde hizmet veren bir Özel Özel Eğitim ve 
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Rehabilitasyon Merkezinde, araştırmanın hiçbir aşamasında bulunmamış görevli bir 

eğitimci tarafından uygulama gözlemlenmiş ve Ek-3’de verilen uygulama güvenilirliği 

formu doldurmuştur. (Gözlenen Uygulamacı Davranışı / Planlanan Uygulamacı 

Davranışı) X 100 formülü kullanılmıştır. Bu araştırmada uygulama güvenirliği verileri 

toplanırken dikkate alınan davranışların uygulamacılar tarafından %100 düzeyinde 

gerçekleştirildiği belirlenmiştir. 
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4. BULGULAR 

  

4.1 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Resim Değiş Tokuşuna Dayalı 

İletişim Sistemi Kullanılarak İletişim Becerisi Kazanma Düzeyine İlişkin 

Bulgular 

Bu bölümde, araştırmada OSB’li öğrencilerin RDTDİS kullanılarak su içme 

isteğini, çikolata yeme isteğini ve oyuncak araba ile oynama isteğini bildirirken 

RDTDİS kartlarını kullanma becerisini kazanma düzeyine ilişkin bulgular yer 

almaktadır. 

 

4.1.1 Ahmet’in Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemini Kullanarak 

İletişim Becerisi Kazanma Düzeyine İlişkin Bulgular 

 Deneklerden Ahmet, uygulamanın yapıldığı ortama getirilirken problem 

davranışlar ortaya çıkarmıştır. Uygulama masasına gelirken kendini yere atma, 

sandalyede oturmak istememe, masa üzerinde duran RDTDİS kartlarını atma gibi 

davranışlar gösteren Ahmet’in başlama düzeyi oturumları devam ederken yardımcı 

öğretmenin müdahaleleri ile problem davranışlarında azalma gözlemlenmiştir. 

Araştırmanın amaçlarından birincisi Ahmet’in RDTDİS aracılığıyla su içme 

isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini kazanma düzeyini 

değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, Ahmet’e RDTDİS aracılığıyla su içme 

isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisi öğretilmiştir. Ahmet’in bu 

beceriyi kazanma düzeyine ilişkin veriler Şekil 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1: Ahmet’in RDTDİS Kullanarak su içme isteğini, çikolata yeme isteğini ve 

oyuncak araba ile oynama isteğini bildirme becerisi kazanma düzeyine ilişkin bulgular 
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Şekil 1’de görüldüğü üzere Ahmet ile başlama düzeyinden hemen sonra su 

içme isteğini RDTDİS kartlarını kullanarak bildirme becerisinin öğretimine 

geçilmiştir. Öğretim oturumlarında önceden belirlenen ölçüte (5/6) ulaşıldıktan sonra 

her üç hedef becerideki toplu yoklama oturumlarına yer verilmiştir. Ahmet su içme 

isteğini başlama düzeyi oturumlarının hiçbirinde RDTDİS kartlarını kullanarak 

geçekleştirememiş, ancak 11 oturum süren öğretim sürecinin sonunda ölçüt olarak 

belirlenen 5/6 seviyesine ulaşarak gerçekleştirebilmiştir. Su içme isteği bildirme 

becerisi öğretim oturumları sona erdikten sonra her üç hedef davranış için toplu 

yoklama evresi oturumlarına geçilmiştir. Ahmet’in toplu yoklama evresi 

oturumlarında su içme isteğini 5/6, 6/6 ve 6/6 düzeyinde gerçekleştirerek ölçütü 

sağladığı gözlemlenmiştir. Hatta ölçüt 5/6 olarak belirlenmiş olmasına karşın Ahmet 

bir oturumda bu becerisini 6/6 düzeyinde RDTDİS kartlarını kullanarak bildirme 

becerisini edinmiştir. Ancak henüz öğretimi gerçekleştirilmeyen diğer iki istek 

(çikolata ve oyuncak) bildirme becerisini hiçbir oturumda gerçekleştiremediği 

görülmüştür. Bu durumda araştırmada deneysel kontrolün sağlandığı ve hedef 

becerideki (su içme isteği) ilerlemenin sunulan uygulamadan kaynaklandığı sonucuna 

varılabilir.  

Birinci toplu yoklama evresinin ardından Ahmet’e çikolata yeme isteğini 

bildirmek için RDTDİS kartlarını kullanma becerisi öğretilmiştir. Ahmet çikolata 

yeme isteğini bildirme becerisinin başlama düzeyi evresinde 0/6, 0/6 ve 0/6 düzeyinde 

gerçekleşirken; su içme isteği öğretiminin ardından gerçekleşen birinci toplu yoklama 

evresi oturumlarının tümünde yine 0/6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Birinci toplu 

yoklama evresinin ardında gerçekleştirilen uygulama evresi oturumlarında Ahmet 

çikolata yeme isteğini RDTDİS kartları ile bildirme becerisini 8 oturum süren öğretim 

sürecinin sonunda 6/6 seviyesine öğrenmiştir. Ahmet ile çikolata yeme isteğini 

bildirme becerisinin öğretim oturumları bittikten sonra her üç hedef beceri için ikinci 

toplu yoklama evresi oturumlarına geçilmiştir. İkinci toplu yoklama evresi 

oturumlarında Ahmet’in öğretim sonrası ortaya koyduğu 6/6, 5/6 ve 6/6 düzeyinde 

ölçütü sağladığı gözlemlenmiştir. Ölçüt 5/6 olarak belirlenmiş olmasına karşın Ahmet 

6/6 ölçütüyle öğrenme gerçekleştirmiş ve yapılan öğretimler sonucunda hiç hatasız 

çikolata yeme isteğini RDTDİS kartlarını kullanarak bildirme becerisini edinmiştir. 

Bu durumda araştırmada deneysel kontrolün sağlandığı ve hedef becerideki (arabayla 

oynama isteği) ilerlemenin sunulan uygulamadan kaynaklandığı sonucuna varılabilir. 
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İkinci toplu yoklama evresinin ardından Ahmet’e arabayla oynama isteğini 

bildirmek için RDTDİS kartlarını kullanma becerisi öğretilmiştir. Ahmet arabayla 

oynama isteğini bildirme becerisini başlama düzeyi evresinde 0/6, 0/6 ve 0/6 

düzeyinde gerçekleşirken; arabayla oynama isteği öğretiminin ardından gerçekleşen 

ikinci toplu yoklama evresi oturumlarının tümünde yine 0/6 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. İkinci toplu yoklama evresinin ardında gerçekleştirilen uygulama 

evresi oturumlarında Ahmet arabayla oynama isteğini RDTDİS kartları ile bildirme 

becerisini 6 oturum süren öğretim sürecinin sonunda 5/6 seviyesine öğrenmiştir. 

Ahmet ile arabayla oynama isteğini bildirme becerisinin öğretim oturumları bittikten 

sonra her üç hedef beceri için üçüncü toplu yoklama evresi oturumlarına geçilmiştir. 

Üçüncü toplu yoklama evresi oturumlarında Ahmet’in öğretim sonrası ortaya koyduğu 

6/6, 5/6 ve 6/6 düzeyinde ölçütü sağladığı gözlemlenmiştir. Üçüncü toplu yoklama 

evresi oturumlarında Ahmet’in öğretim sonrası ortaya koyduğu 5/6 ölçütü sağladığı 

gözlemlenmiştir. Ölçüt 5/6 olarak belirlenmiş olmasına karşın Ahmet 6/6 ölçütüyle 

öğrenme gerçekleştirmiş ve yapılan öğretimler sonucunda hiç hatasız arabayla oynama 

isteğini RDTDİS kartlarını kullanarak bildirme becerisini edinmiştir. Bu durumda 

araştırmada deneysel kontrolün sağlandığı ve hedef becerideki (çikolata yeme isteği) 

ilerlemenin sunulan uygulamadan kaynaklandığı sonucuna varılabilir. 

Üçüncü toplu yoklama evresi oturumlarından sonra 15. , 21. ve 24. günlerde 

toplanan  üç izleme verisinde alınan verilerde  Ahmet’in her üç hedef beceriyi 5/6 ve 

üstünde sürdürerek becerilerin kalıcılığının korunduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar dikkate alındığında gerçekleştirilen uygulamanın Ahmet’in su içme isteğini, 

çikolata yeme isteğini ve arabayla oynama isteğini RDTDİS kartlarını kullanarak 

kazanmasında etkili olduğu sonucuna varılabilir. 

  

4.1.2 Ali’nin Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemini Kullanarak İletişim 

Becerisi Kazanma Düzeyine İlişkin Bulgular 

Deneklerden Ali, uygulamanın yapıldığı ortama getirilirken kendini yere atma, 

RDTDİS kartlarını atma gibi davranışlar göstermemiş ancak uygulamacı ile masa 

başında oturduğu zamanlarda elleriyle gözlerini kapatma davranışı göstermiştir. 

Güven ortamı oluştukça bu davranışı sönmüştür. Ahmet’ten sonra Ali ile su içme 

isteğini bildirme becerisinin öğretimine geçilmiştir. 
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Araştırmanın amaçlarından birincisi Ali’nin RDTDİS aracılığıyla su içme 

isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini kazanma düzeyini 

değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, Ali’ye RDTDİS aracılığıyla su içme 

isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisi öğretilmiştir. Ali’nin bu 

beceriye ilişkin verileri Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Şekil 2: Ali’nin RDTDİS Kullanarak su içme isteğini, çikolata yeme isteğini ve 

oyuncak araba ile oynama isteğini bildirme becerisi kazanma düzeyine ilişkin bulgular 
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Şekil 2’de görüldüğü üzere Ali ile başlama düzeyinden hemen sonra su içme 

isteğini RDTDİS kartlarını kullanarak bildirme becerisinin öğretimine geçilmiştir. 

Öğretim oturumlarında önceden belirlenen ölçüte (5/6) ulaşıldıktan sonra her üç hedef 

becerideki toplu yoklama oturumlarına yer verilmiştir. Ali su içme isteğini başlama 

düzeyi oturumlarının hiç birinde RDTDİS kartlarını kullanarak geçekleştirememiş, 

ancak 10 oturum süren öğretim sürecinin sonunda ölçüt olarak belirlenen 5/6 

seviyesine ulaşarak gerçekleştirebilmiştir. Su içme isteği bildirme becerisi öğretim 

oturumları sona erdikten sonra her üç hedef davranış için birinci toplu yoklama evresi 

oturumlarına geçilmiştir. Ali’nin birinci toplu yoklama evresi oturumlarında su içme 

isteğini 5/6, 6/6 ve 6/6 düzeyinde gerçekleştirerek ölçütü sağladığı gözlemlenmiştir. 

Hatta ölçüt 5/6 olarak belirlenmiş olmasına karşın Ali bir oturumda bu becerisini 6/6 

düzeyinde RDTDİS kartlarını kullanarak bildirme becerisini edinmiştir. Ancak henüz 

öğretimi gerçekleştirilmeyen diğer iki istek (çikolata ve oyuncak) bildirme becerisini 

hiçbir oturumda gerçekleştiremediği görülmüştür. Bu durumda araştırmada deneysel 

kontrolün sağlandığı ve hedef becerideki (su içme isteği) ilerlemenin sunulan 

uygulamadan kaynaklandığı sonucuna varılabilir. 

Birinci yoklama evresinin ardından Ali’ye çikolata yeme isteğini bildirmek için 

RDTDİS kartlarını kullanma becerisi öğretilmiştir. Ali çikolata yeme isteğini bildirme 

becerisinin başlama düzeyi evresinde 0/6, 0/6 ve 0/6 düzeyinde gerçekleşirken; su 

içme isteği öğretiminin ardından gerçekleşen birinci toplu yoklama evresi 

oturumlarının tümünde yine 0/6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Birinci toplu yoklama 

evresinin ardında gerçekleştirilen uygulama evresi oturumlarında Ali çikolata yeme 

isteğini RDTDİS kartları ile bildirme becerisini 6 oturum süren öğretim sürecinin 

sonunda 6/6 seviyesine öğrenmiştir. Ali ile çikolata yeme isteğini bildirme becerisinin 

öğretim oturumları bittikten sonra her üç hedef beceri için ikinci toplu yoklama evresi 

oturumlarına geçilmiştir. İkinci toplu yoklama evresi oturumlarında Ali’nin öğretim 

sonrası ortaya koyduğu 5/6, 6/6 ve 6/6 düzeyinde ölçütü sağladığı gözlemlenmiştir. 

Ölçüt 5/6 olarak belirlenmiş olmasına karşın Ali 6/6 ölçütüyle öğrenme 

gerçekleştirmiş ve yapılan öğretimler sonucunda hiç hatasız çikolata yeme isteğini 

RDTDİS kartlarını kullanarak bildirme becerisini edinmiştir. Bu durumda araştırmada 

deneysel kontrolün sağlandığı ve hedef becerideki (arabayla oynama isteği) 

ilerlemenin sunulan uygulamadan kaynaklandığı sonucuna varılabilir. 
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İkinci toplu yoklama evresinin ardından Ali’ye arabayla oynama isteğini 

bildirmek için RDTDİS kartlarını kullanma becerisi öğretilmiştir. Ali arabayla oynama 

isteğini bildirme becerisini başlama düzeyi evresinde 0/6, 0/6 ve 0/6 düzeyinde 

gerçekleşirken; arabayla oynama isteği öğretiminin ardından gerçekleşen ikinci toplu 

yoklama evresi oturumlarının tümünde yine 0/6 düzeyinde gerçekleşmiştir. İkinci 

toplu yoklama evresinin ardında gerçekleştirilen uygulama evresi oturumlarında Ali 

arabayla oynama isteğini RDTDİS kartları ile bildirme becerisini 5 oturum süren 

öğretim sürecinin sonunda 5/6 seviyesine öğrenmiştir. Ali ile arabayla oynama isteğini 

bildirme becerisinin öğretim oturumları bittikten sonra her üç hedef beceri için üçüncü 

toplu yoklama evresi oturumlarına geçilmiştir. Ali’nin üçüncü toplu yoklama evresi 

oturumlarında arabayla oynama isteğini 5/6, 6/6 ve 6/6 düzeyinde gerçekleştirerek 

ölçütü sağladığı gözlemlenmiştir Üçüncü toplu yoklama evresi oturumlarında Ali’nin 

öğretim sonrası ortaya koyduğu 5/6 ölçütü sağladığı gözlemlenmiştir. Ölçüt 5/6 olarak 

belirlenmiş olmasına karşın Ali 6/6 ölçütüyle öğrenme gerçekleştirmiş ve yapılan 

öğretimler sonucunda hiç hatasız arabayla oynama isteğini RDTDİS kartlarını 

kullanarak bildirme becerisini edinmiştir. Bu durumda araştırmada deneysel kontrolün 

sağlandığı ve hedef becerideki (çikolata yeme isteği) ilerlemenin sunulan 

uygulamadan kaynaklandığı sonucuna varılabilir. 

Üçüncü toplu yoklama evresi oturumlarından sonra 7. , 16. ve 23. günlerde 

toplanan  üç izleme verisinde alınan verilerde  Ali’nin her üç hedef beceriyi 5/6 ve 

üstünde sürdürerek becerilerin kalıcılığının korunduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar dikkate alındığında gerçekleştirilen uygulamanın Ali’nin su içme isteğini, 

çikolata yeme isteğini ve arabayla oynama isteğini RDTDİS kartlarını kullanarak 

kazanmasında etkili olduğu sonucuna varılabilir. 

 

4.1.3 Veli’nin Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemini Kullanarak İletişim 

Becerisi Kazanma Düzeyine İlişkin Bulgular 

Deneklerden Veli ile su içme isteğini bildirme becerisinin öğretimine 

geçilmiştir. Araştırmanın amaçlarından birincisi Veli’nin RDTDİS aracılığıyla su içme 

isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini kazanma düzeyini 

değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, Veli’ye RDTDİS aracılığıyla su içme 

isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisi öğretilmiştir. Veli’nin bu 

beceriye ilişkin verileri Şekil 3’de verilmiştir. 
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Şekil 3: Veli’nin RDTDİS Kullanarak su içme isteğini, çikolata yeme isteğini ve 

oyuncak araba ile oynama isteğini bildirme becerisi kazanma düzeyine ilişkin bulgular 
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Şekil 3’de görüldüğü üzere Veli ile başlama düzeyinden hemen sonra su içme 

isteğini RDTDİS kartlarını kullanarak bildirme becerisinin öğretimine geçilmiştir. 

Öğretim oturumlarında önceden belirlenen ölçüte (5/6) ulaşıldıktan sonra her üç hedef 

becerideki toplu yoklama oturumlarına yer verilmiştir. Veli su içme isteğini başlama 

düzeyi oturumlarının hiç birinde RDTDİS kartlarını kullanarak geçekleştirememiş, 

ancak 9 oturum süren öğretim sürecinin sonunda ölçüt olarak belirlenen 5/6 seviyesine 

ulaşarak gerçekleştirebilmiştir. Su içme isteği bildirme becerisi öğretim oturumları 

sona erdikten sonra her üç hedef davranış için birinci toplu yoklama evresi 

oturumlarına geçilmiştir. Veli’nin birinci toplu yoklama evresi oturumlarında su içme 

isteğini 6/6, 6/6 ve 6/6 düzeyinde gerçekleştirerek ölçütü sağladığı gözlemlenmiştir. 

Hatta ölçüt 5/6 olarak belirlenmiş olmasına karşın Veli bir oturumda bu becerisini 6/6 

düzeyinde  RDTDİS kartlarını kullanarak bildirme becerisini edinmiştir. Ancak henüz 

öğretimi gerçekleştirilmeyen diğer iki istek (çikolata ve oyuncak) bildirme becerisini 

hiçbir oturumda gerçekleştiremediği görülmüştür. Bu durumda araştırmada deneysel 

kontrolün sağlandığı ve hedef becerideki (su içme isteği) ilerlemenin sunulan 

uygulamadan kaynaklandığı sonucuna varılabilir. 

Birinci yoklama evresinin ardından Veli’ye çikolata yeme isteğini bildirmek 

için RDTDİS kartlarını kullanma becerisi öğretilmiştir. Veli çikolata yeme isteğini 

bildirme becerisinin başlama düzeyi evresinde 0/6, 0/6 ve 0/6 düzeyinde 

gerçekleşirken; su içme isteği öğretiminin ardından gerçekleşen birinci toplu yoklama 

evresi oturumlarının tümünde yine 0/6 düzeyinde gerçekleşmiştir. Birinci toplu 

yoklama evresinin ardında gerçekleştirilen uygulama evresi oturumlarında Veli 

çikolata yeme isteğini RDTDİS kartları ile bildirme becerisini 5 oturum süren öğretim 

sürecinin sonunda 6/6 seviyesine öğrenmiştir. Veli ile çikolata yeme isteğini bildirme 

becerisinin öğretim oturumları bittikten sonra her üç hedef beceri için ikinci toplu 

yoklama evresi oturumlarına geçilmiştir. İkinci toplu yoklama evresi oturumlarında 

Veli’nin öğretim sonrası ortaya koyduğu 5/6, 6/6 ve 6/6 düzeyinde ölçütü sağladığı 

gözlemlenmiştir. Ölçüt 5/6 olarak belirlenmiş olmasına karşın Veli 6/6 ölçütüyle 

öğrenme gerçekleştirmiş ve yapılan öğretimler sonucunda hiç hatasız çikolata yeme 

isteğini RDTDİS kartlarını kullanarak bildirme becerisini edinmiştir. Bu durumda 

araştırmada deneysel kontrolün sağlandığı ve hedef becerideki (arabayla oynama 

isteği) ilerlemenin sunulan uygulamadan kaynaklandığı sonucuna varılabilir. 
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İkinci toplu yoklama evresinin ardından Veli’ye arabayla oynama isteğini 

bildirmek için RDTDİS kartlarını kullanma becerisi öğretilmiştir. Veli arabayla 

oynama isteğini bildirme becerisini başlama düzeyi evresinde 0/6, 0/6 ve 0/6 

düzeyinde gerçekleşirken; arabayla oynama isteği öğretiminin ardından gerçekleşen 

ikinci toplu yoklama evresi oturumlarının tümünde yine 0/6 düzeyinde 

gerçekleşmiştir. İkinci toplu yoklama evresinin ardında gerçekleştirilen uygulama 

evresi oturumlarında Veli arabayla oynama isteğini RDTDİS kartları ile bildirme 

becerisini 4 oturum süren öğretim sürecinin sonunda 5/6 seviyesine öğrenmiştir. Veli 

ile arabayla oynama isteğini bildirme becerisinin öğretim oturumları bittikten sonra 

her üç hedef beceri için üçüncü toplu yoklama evresi oturumlarına geçilmiştir. Üçüncü 

toplu yoklama evresi oturumlarında Veli’nin öğretim sonrası ortaya koyduğu 5/6, 6/6 

ve 6/6 düzeyinde ölçütü sağladığı gözlemlenmiştir. Üçüncü toplu yoklama evresi 

oturumlarında Veli’nin öğretim sonrası ortaya koyduğu 5/6 ölçütü sağladığı 

gözlemlenmiştir. Ölçüt 5/6 olarak belirlenmiş olmasına karşın Veli 6/6 ölçütüyle 

öğrenme gerçekleştirmiş ve yapılan öğretimler sonucunda hiç hatasız arabayla oynama 

isteğini RDTDİS kartlarını kullanarak bildirme becerisini edinmiştir. Bu durumda 

araştırmada deneysel kontrolün sağlandığı ve hedef becerideki (çikolata yeme isteği) 

ilerlemenin sunulan uygulamadan kaynaklandığı sonucuna varılabilir. 

Üçüncü toplu yoklama evresi oturumlarından sonra 6. , 13. ve 21. günlerde 

toplanan üç izleme verisinde alınan verilerde Veli’nin her üç hedef beceriyi 5/6 ve 

üstünde sürdürerek becerilerin kalıcılığının korunduğu gözlemlenmiştir. Elde edilen 

sonuçlar dikkate alındığında gerçekleştirilen uygulamanın Veli’nin su içme isteğini, 

çikolata yeme isteğini ve arabayla oynama isteğini RDTDİS kartlarını kullanarak 

kazanmasında etkili olduğu sonucuna varılabilir. 

 

4.2 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların İstekte Bulunurken Resim 

Değiş-Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi Kartlarını Kullanma Becerisini 

Genelleyebilme Düzeylerine İlişkin Bulgular 

 Bu kısımda araştırmaya denek olarak katılan Ahmet, Ali ve Veli’nin RDTDİS 

aracılığıyla su içme isteklerini, çikolata yeme isteklerini ve oyuncak araba ile oynama 

isteklerini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerilerini farklı kişilere 

genelleyebilme düzeylerine ilişkin bulgular yer almaktadır. 
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4.2.1 Ahmet’in Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemini Kullanarak İstek 

Bildirme Becerisini Genelleme Düzeyine İlişkin Bulgular 

 Araştırmanın amaçlarından bir başkası da Ahmet’in RDTDİS aracılığıyla 

kazandığı su içme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini farklı 

kişilere genelleyebilme düzeyini değerlendirmektir. Ahmet’in “su içme isteğini 

bildirme” davranışı öğretim süreci sonlandıktan sonra ortaya çıkan ilk etkileşim fırsatı 

gözlenerek uygulamanın yapıldığı kurumda eğitimci olarak çalışan farklı eğitimcilere 

karşı genelleme düzeyi performansı değerlendirilmiştir. Ahmet başlangıç düzeyi 

verilerinde 0/6 ölçütünde veri sunarken öğretim sonrasında 6/6 ölçütünde performans 

göstermiştir. Ahmet, uygulamanın bağımsız değişkeni uygulandıktan sonra ilk bağımlı 

değişken olan “su içme isteğini bildirme” davranışını RDTDİS kartlarını kullanarak 

uygulamacı harici kişilere genelleyebilmiştir. 

 Araştırmanın amaçlarından bir diğeri Ahmet’in RDTDİS aracılığıyla kazandığı 

çikolata yeme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini farklı kişiye 

genelleyebilme düzeyini değerlendirmektir. Ahmet’in “çikolata yeme isteğini 

bildirme” davranışı öğretim süreci sonlandıktan sonra ortaya çıkan ilk etkileşim fırsatı 

gözlenerek uygulamanın yapıldığı kurumda eğitimci olarak çalışan farklı eğitimcilere 

karşı genelleme düzeyi performansı değerlendirilmiştir. Ahmet başlangıç düzeyi 

verilerinde 0/6 ölçütünde veri sunarken öğretim sonrasında 6/6 ölçütünde performans 

göstermiştir. Ahmet, uygulamanın bağımsız değişkeni uygulandıktan sonra ikinci 

bağımlı değişken olan “çikolata yeme isteğini bildirme” davranışını RDTDİS 

kartlarını kullanarak uygulamacı harici kişilere genelleyebilmiştir. 

Araştırmanın amaçlarından bir diğeri Ahmet’in RDTDİS aracılığıyla kazandığı 

oyuncak araba ile oynama isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini 

farklı kişiye genelleyebilme düzeyini değerlendirmektir. Ahmet’in “oyuncak araba ile 

oynama isteğini bildirme” davranışı öğretim süreci sonlandıktan sonra ortaya çıkan ilk 

etkileşim fırsatı gözlenerek uygulamanın yapıldığı kurumda eğitimci olarak çalışan 

farklı eğitimcilere karşı genelleme düzeyi performansı değerlendirilmiştir. Ahmet 

başlangıç düzeyi verilerinde 0/6 ölçütünde veri sunarken öğretim sonrasında 6/6 

ölçütünde performans göstermiştir. Ahmet, uygulamanın bağımsız değişkeni 

uygulandıktan sonra üçüncü bağımlı değişken olan “oyuncak araba ile oynama isteğini 
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bildirme” davranışını RDTDİS kartlarını kullanarak uygulamacı harici kişilere 

genelleyebilmiştir. 

  

4.2.2 Ali’nin Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemini Kullanarak İstek 

Bildirme Becerisini Genelleme Düzeyine İlişkin Bulgular  

 Araştırmanın amaçlarından bir başkası da Ali’nin RDTDİS aracılığıyla 

kazandığı su içme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini farklı 

kişilere genelleyebilme düzeyini değerlendirmektir. Ali’nin “su içme isteğini 

bildirme” davranışı öğretim süreci sonlandıktan sonra ortaya çıkan ilk etkileşim fırsatı 

gözlenerek uygulamanın yapıldığı kurumda eğitimci olarak çalışan farklı eğitimcilere 

karşı genelleme düzeyi performansı değerlendirilmiştir. Ali başlangıç düzeyi 

verilerinde 0/6 ölçütünde veri sunarken öğretim sonrasında 6/6 ölçütünde performans 

göstermiştir. Ali, uygulamanın bağımsız değişkeni uygulandıktan sonra ilk bağımlı 

değişken olan “su içme isteğini bildirme” davranışını RDTDİS kartlarını kullanarak 

uygulamacı harici kişilere genelleyebilmiştir. 

 Araştırmanın amaçlarından bir diğeri Ali’nin RDTDİS aracılığıyla kazandığı 

çikolata yeme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini farklı kişiye 

genelleyebilme düzeyini değerlendirmektir. Ali’nin “çikolata yeme isteğini bildirme” 

davranışı öğretim süreci sonlandıktan sonra ortaya çıkan ilk etkileşim fırsatı 

gözlenerek uygulamanın yapıldığı kurumda eğitimci olarak çalışan farklı eğitimcilere 

karşı genelleme düzeyi performansı değerlendirilmiştir. Ali başlangıç düzeyi 

verilerinde 0/6 ölçütünde veri sunarken öğretim sonrasında 6/6 ölçütünde performans 

göstermiştir. Ali, uygulamanın bağımsız değişkeni uygulandıktan sonra ikinci bağımlı 

değişken olan “çikolata yeme isteğini bildirme” davranışını RDTDİS kartlarını 

kullanarak uygulamacı harici kişilere genelleyebilmiştir. 

Araştırmanın amaçlarından bir diğeri Ali’nin RDTDİS aracılığıyla kazandığı 

oyuncak araba ile oynama isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini 

farklı kişiye genelleyebilme düzeyini değerlendirmektir. Ali’nin “oyuncak araba ile 

oynama isteğini bildirme” davranışı öğretim süreci sonlandıktan sonra ortaya çıkan ilk 

etkileşim fırsatı gözlenerek uygulamanın yapıldığı kurumda eğitimci olarak çalışan 

farklı eğitimcilere karşı genelleme düzeyi performansı değerlendirilmiştir. Ali 

başlangıç düzeyi verilerinde 0/6 ölçütünde veri sunarken öğretim sonrasında 6/6 

ölçütünde performans göstermiştir. Ali, uygulamanın bağımsız değişkeni 
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uygulandıktan sonra üçüncü bağımlı değişken olan “oyuncak araba ile oynama isteğini 

bildirme” davranışını RDTDİS kartlarını kullanarak uygulamacı harici kişilere 

genelleyebilmiştir. 

 

4.2.3 Veli’nin Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemini Kullanarak İstek 

Bildirme Becerisini Genelleme Düzeyine İlişkin Bulgular  

 Araştırmanın amaçlarından bir başkası da Veli’nin RDTDİS aracılığıyla 

kazandığı su içme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini farklı 

kişilere genelleyebilme düzeyini değerlendirmektir. Veli’nin “su içme isteğini 

bildirme” davranışı öğretim süreci sonlandıktan sonra ortaya çıkan ilk etkileşim fırsatı 

gözlenerek uygulamanın yapıldığı kurumda eğitimci olarak çalışan farklı eğitimcilere 

karşı genelleme düzeyi performansı değerlendirilmiştir. Veli başlangıç düzeyi 

verilerinde 0/6 ölçütünde veri sunarken öğretim sonrasında 6/6 ölçütünde performans 

göstermiştir. Veli, uygulamanın bağımsız değişkeni uygulandıktan sonra ilk bağımlı 

değişken olan “su içme isteğini bildirme” davranışını RDTDİS kartlarını kullanarak 

uygulamacı harici kişilere genelleyebilmiştir. 

 Araştırmanın amaçlarından bir diğeri Veli’nin RDTDİS aracılığıyla kazandığı 

çikolata yeme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini farklı kişiye 

genelleyebilme düzeyini değerlendirmektir. Veli’nin “çikolata yeme isteğini bildirme” 

davranışı öğretim süreci sonlandıktan sonra ortaya çıkan ilk etkileşim fırsatı 

gözlenerek uygulamanın yapıldığı kurumda eğitimci olarak çalışan farklı eğitimcilere 

karşı genelleme düzeyi performansı değerlendirilmiştir. Veli başlangıç düzeyi 

verilerinde 0/6 ölçütünde veri sunarken öğretim sonrasında 6/6 ölçütünde performans 

göstermiştir. Veli, uygulamanın bağımsız değişkeni uygulandıktan sonra ikinci 

bağımlı değişken olan “çikolata yeme isteğini bildirme” davranışını RDTDİS 

kartlarını kullanarak uygulamacı harici kişilere genelleyebilmiştir. 

Araştırmanın amaçlarından bir diğeri Veli’nin RDTDİS aracılığıyla kazandığı 

oyuncak araba ile oynama isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini 

farklı kişiye genelleyebilme düzeyini değerlendirmektir. Veli’nin “oyuncak araba ile 

oynama isteğini bildirme” davranışı öğretim süreci sonlandıktan sonra ortaya çıkan ilk 

etkileşim fırsatı gözlenerek uygulamanın yapıldığı kurumda eğitimci olarak çalışan 

farklı eğitimcilere karşı genelleme düzeyi performansı değerlendirilmiştir. Veli 

başlangıç düzeyi verilerinde 0/6 ölçütünde veri sunarken öğretim sonrasında 6/6 
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ölçütünde performans göstermiştir. Veli, uygulamanın bağımsız değişkeni 

uygulandıktan sonra üçüncü bağımlı değişken olan “oyuncak araba ile oynama isteğini 

bildirme” davranışını RDTDİS kartlarını kullanarak uygulamacı harici kişilere 

genelleyebilmiştir. 

 

4.3 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların İstek Bildirirken Resim Değiş-

Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemi Kartlarını Kullanma Becerisini Kalıcılık 

Düzeylerine İlişkin Bulgular 

Bu kısımda, araştırmaya denek olarak  katılan Ahmet, Ali ve Veli’nin RDTDİS 

aracılığıyla su içme isteğini, çikolata yeme isteğini ve oyuncak araba ile oynama 

isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini kalıcılık düzeyine ilişkin 

bulgular yer almaktadır. 

 

4.3.1 Ahmet’in Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemini Kullanarak İstek 

Bildirme Becerisini Kalıcılık Düzeyine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın amaçlarından bir diğeri de Ahmet’in RDTDİS aracılığıyla 

kazandığı su içme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini kalıcılık 

düzeyini değerlendirmektir. Ahmet ile “su içme isteğini bildirme” becerisinin öğretim 

oturumları bittikten sonra izleme oturumlarına geçilmiştir. Farklı günlerde 3 ayrı 

izleme oturumu gerçekleştirilmiş ve Ahmet ölçüt olarak kabul edilen 5/6 verisini 

araştırmacıya sunmuştur. Hatta ölçüt 5/6 olmasına rağmen Ahmet 6/6 oranında 

performans göstermiştir. Sonuçlar irdelendiğinde, RDTDİS Ahmet’in kazandığı su 

içme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini sürdürmesinde etkili 

olduğu sonucuna varılabilir.  

Araştırmanın amaçlarından bir diğeri de Ahmet’in RDTDİS aracılığıyla 

kazandığı çikolata yeme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini 

kalıcılık düzeyini değerlendirmektir. Ahmet ile “çikolata yeme isteğini bildirme” 

becerisinin öğretim oturumları bittikten sonra izleme oturumlarına geçilmiştir. Farklı 

günlerde 3 ayrı izleme oturumu gerçekleştirilmiş ve Ahmet ölçüt olarak kabul edilen 

5/6 verisini araştırmacıya sunmuştur. Hatta ölçüt 5/6 olmasına rağmen Ahmet 6/6 

oranında performans göstermiştir. Sonuçlar irdelendiğinde, RDTDİS Ahmet’in 

kazandığı çikolata yeme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini 

sürdürmesinde etkili olduğu sonucuna varılabilir. 
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Araştırmanın amaçlarından bir diğeri de Ahmet’in RDTDİS aracılığıyla 

kazandığı oyuncak araba ile oynama isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma 

becerisini kalıcılık düzeyini değerlendirmektir. Ahmet ile “oyuncak araba ile oynama 

isteğini bildirme” becerisinin öğretim oturumları bittikten sonra izleme oturumlarına 

geçilmiştir. Farklı günlerde 3 ayrı izleme oturumu gerçekleştirilmiş ve Ahmet ölçüt 

olarak kabul edilen 5/6 verisini araştırmacıya sunmuştur. Hatta ölçüt 5/6 olmasına 

rağmen Ahmet 6/6 oranında performans göstermiştir. Sonuçlar irdelendiğinde, 

RDTDİS Ahmet’in kazandığı oyuncak araba ile oynama isteğini bildirirken RDTDİS 

kartlarını kullanma becerisini sürdürmesinde etkili olduğu sonucuna varılabilir. 

 

4.3.2 Ali’nin Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemini Kullanarak İstek 

Bildirme Becerisini Kalıcılık Düzeyine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın amaçlarından bir diğeri de Ali’nin RDTDİS aracılığıyla 

kazandığı su içme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini kalıcılık 

düzeyini değerlendirmektir. Ali ile “su içme isteğini bildirme” becerisinin öğretim 

oturumları bittikten sonra izleme oturumlarına geçilmiştir. Farklı günlerde 3 ayrı 

izleme oturumu gerçekleştirilmiş ve Ali ölçüt olarak kabul edilen 5/6 verisini 

araştırmacıya sunmuştur. Hatta ölçüt 5/6 olmasına rağmen Ali 6/6 oranında 

performans göstermiştir. Sonuçlar irdelendiğinde, RDTDİS Ali’nin kazandığı su içme 

isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini sürdürmesinde etkili 

olduğu sonucuna varılabilir. 

Araştırmanın amaçlarından bir diğeri de Ali’nin RDTDİS aracılığıyla 

kazandığı çikolata yeme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini 

kalıcılık düzeyini değerlendirmektir. Ali ile “çikolata yeme isteğini bildirme” 

becerisinin öğretim oturumları bittikten sonra izleme oturumlarına geçilmiştir. Farklı 

günlerde 3 ayrı izleme oturumu gerçekleştirilmiş ve Ali ölçüt olarak kabul edilen 5/6 

verisini araştırmacıya sunmuştur. Hatta ölçüt 5/6 olmasına rağmen Ali 6/6 oranında 

performans göstermiştir. Sonuçlar irdelendiğinde, RDTDİS Ali’nin kazandığı çikolata 

yeme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini sürdürmesinde etkili 

olduğu sonucuna varılabilir. 

Araştırmanın amaçlarından bir diğeri de Ali’nin RDTDİS aracılığıyla 

kazandığı oyuncak araba ile oynama isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma 

becerisini kalıcılık düzeyini değerlendirmektir. Ali ile “oyuncak araba ile oynama 
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isteğini bildirme” becerisinin öğretim oturumları bittikten sonra izleme oturumlarına 

geçilmiştir. Farklı günlerde 3 ayrı izleme oturumu gerçekleştirilmiş ve Ali ölçüt olarak 

kabul edilen 5/6 verisini araştırmacıya sunmuştur. Hatta ölçüt 5/6 olmasına rağmen 

Ali 6/6 oranında performans göstermiştir. Sonuçlar irdelendiğinde, RDTDİS Ali’nin 

kazandığı oyuncak araba ile oynama isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma 

becerisini sürdürmesinde etkili olduğu sonucuna varılabilir. 

 

4.3.3 Veli’nin Resim Değiş Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemini Kullanarak İstek 

Bildirme Becerisini Kalıcılık Düzeyine İlişkin Bulgular 

Araştırmanın amaçlarından bir diğeri de Veli’nin RDTDİS aracılığıyla 

kazandığı su içme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini kalıcılık 

düzeyini değerlendirmektir. Veli ile “su içme isteğini bildirme” becerisinin öğretim 

oturumları bittikten sonra izleme oturumlarına geçilmiştir. Farklı günlerde 3 ayrı 

izleme oturumu gerçekleştirilmiş ve Veli ölçüt olarak kabul edilen 5/6 verisini 

araştırmacıya sunmuştur. Hatta ölçüt 5/6 olmasına rağmen Veli 6/6 oranında 

performans göstermiştir. Sonuçlar irdelendiğinde, RDTDİS Veli’nin kazandığı su 

içme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini sürdürmesinde etkili 

olduğu sonucuna varılabilir. 

Araştırmanın amaçlarından bir diğeri de Veli’nin RDTDİS aracılığıyla 

kazandığı çikolata yeme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini 

kalıcılık düzeyini değerlendirmektir. Veli ile “çikolata yeme isteğini bildirme” 

becerisinin öğretim oturumları bittikten sonra izleme oturumlarına geçilmiştir. Farklı 

günlerde 3 ayrı izleme oturumu gerçekleştirilmiş ve Veli ölçüt olarak kabul edilen 5/6 

verisini araştırmacıya sunmuştur. Hatta ölçüt 5/6 olmasına rağmen Veli 6/6 oranında 

performans göstermiştir. Sonuçlar irdelendiğinde, RDTDİS Veli’nin kazandığı 

çikolata yeme isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma becerisini 

sürdürmesinde etkili olduğu sonucuna varılabilir. 

Araştırmanın amaçlarından bir diğeri de Veli’nin RDTDİS aracılığıyla 

kazandığı oyuncak araba ile oynama isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma 

becerisini kalıcılık düzeyini değerlendirmektir. Veli ile “oyuncak araba ile oynama 

isteğini bildirme” becerisinin öğretim oturumları bittikten sonra izleme oturumlarına 

geçilmiştir. Farklı günlerde 3 ayrı izleme oturumu gerçekleştirilmiş ve Veli ölçüt 

olarak kabul edilen 5/6 verisini araştırmacıya sunmuştur. Hatta ölçüt 5/6 olmasına 
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rağmen Veli 6/6 oranında performans göstermiştir. Sonuçlar irdelendiğinde, RDTDİS 

Veli’nin kazandığı oyuncak araba ile oynama isteğini bildirirken RDTDİS kartlarını 

kullanma becerisini sürdürmesinde etkili olduğu sonucuna varılabilir. 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ 

 Bu araştırmada, RDTDİS ile yapılan öğretimin OSB’li bireylerin iletişim 

kurabilmeleri için RDTDİS kartlarını kullanarak istek bildirme becerisi kazanmaları, 

genellemeleri ve kalıcılık üzerindeki etkililiği incelenmiştir. Araştırma bulguları; 

RDTDİS’nin OSB’li çocukların istek bildirirken RDTDİS kartlarını kullanma 

becerisini kazanmasında etkili olduğunu, bu beceriyi öğretim esnası sırasında 

karşılaşmadığı farklı kişilere genellediklerini ortaya koymuştur. Uygulama evrelerinin 

sonlandırılmasından sonra izleme verileri toplanmış ve toplanan izleme verileri 

öğrenilen becerilerin sürdürülebilir olduğunu ortaya koymuştur. 

Bu araştırmanın bulguları, daha önce yapılan benzer araştırmaların bulgularıyla 

tutarlılık göstermektedir. OSB’li bireylerin istek bildirme becerilerini kazanmalarında 

RDTDİS uygulamaları etkili olmuştur. Benzer çalışma örnekleri aşağıda verilmiştir. 

 Travis ve Geiger (2010) yaptıkları araştırmada OSB tanısı alan 9 yaşında iki 

erkek öğrenciye okul ortamında uygulanan RDTDİS eğitimi sayesinde istek bildirme 

sıklığı, yorumlama davranışı ve sözel konuşma uzunluğu verileri değerlendirilmiş ve 

RDTDİS aracılığı ile etkin iletişim sağlandığı gözlemlemişledir. Bu araştırmada da 

iletişim becerileri öğretilirken RDTDİS aracılığı ile etkin iletişim kurulduğu tespit 

edilmişti. Bu nedenle yürütülen çalışma ile adı geçen çalışmada elde edilen sonuçlar 

birbirini destekler niteliktedirler. 

 Cihak, Smith, Cornett ve Coleman (2012) tarafından yapılan araştırmada OSB 

tanısı alan, hepsi 3 yaşında olan,  3 erkek ve 1 kız olmak üzere 4 öğrenciye uygulanan 

RDTDİS 1. Evre’nin doğrudan uygulanması ve video modelle uygulanmasının 

karşılaştırılması çalışmaları değerlendirilmiş ve her iki uygulamada da etkin iletişim 

sağlandığını gözlemlemişlerdir.  Bu araştırmada da iletişim becerileri öğretilirken 

RDTDİS aracılığı ile etkin iletişim kurulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yürütülen 

çalışma ile adı geçen çalışmada elde edilen sonuçlar birbirini destekler niteliktedirler. 

 Boesch ve arkadaşları (2013) çalışmalarında OSB tanısı alan, 6-10 yaş 

aralığında 2 erkek ve 1 kız öğrenciye istek bildirme becerisinin öğretiminde RDTDİS 

ve SDG uygulamalarının karşılaştırmışlar ve iki uygulamada da başarılı sonuçlar elde 

etmişlerdir. Bu araştırmada da iletişim becerileri öğretilirken RDTDİS aracılığı ile 

etkin iletişim kurulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yürütülen çalışma ile adı geçen 

çalışmada elde edilen sonuçlar birbirini destekler niteliktedirler. 
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 Greenberg, Tomaino ve Charlop (2014) sesletim becerileri, sesletim ve 

RDTDİS arasındaki ilişkiyi  ölçmek için yapmış oldukları çalışmada OSB tanısı alan, 

4-8 yaş aralığında 4 erkek öğrenci ile çalışmışlar ve olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. 

Bu araştırmada da iletişim becerileri öğretilirken RDTDİS aracılığı ile etkin iletişim 

kurulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yürütülen çalışma ile adı geçen çalışmada elde 

edilen sonuçlar birbirini destekler niteliktedirler. 

 Stasolla ve arkadaşları (2014) yaptıkları araştırmada OSB tanısı alan, 8-11 yaş 

aralığında 3 kız öğrenciye istek bildirme becerilerinin artması ve stereotip 

davranışlarının azaltılmasında RDTDİS ve SDG (VOCA) uygulamalarını 

karşılaştırmışlar ve iki uygulamada da olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Bu 

araştırmada da iletişim becerileri öğretilirken RDTDİS aracılığı ile etkin iletişim 

kurulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yürütülen çalışma ile adı geçen çalışmada elde 

edilen sonuçlar birbirini destekler niteliktedirler. 

 Odluyurt ve arkadaşları (2015) yaptıkları çalışmada OSB tanısı alan, 4-5 yaş 

aralığında 3 erkek öğrenciye kendiliğinden iletişim başlatma becerilerinin 

kazandırılması için RDTDİS 1. Evrenin doğrudan uygulanması ile RDTDİS 1. Evrenin 

video modelle uygulanmasının karşılaştırılması verilerinin analizini yapmışlar ve iki 

uygulamada da olumlu sonuçlar elde etmişlerdir. Bu araştırmada da iletişim becerileri 

öğretilirken RDTDİS aracılığı ile etkin iletişim kurulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 

yürütülen çalışma ile adı geçen çalışmada elde edilen sonuçlar birbirini destekler 

niteliktedirler. 

 Odluyurt, Aldemir ve Kapan (2016) bu çalışmalarında OSB tanısı alan, 4-7 yaş 

aralığında 6 erkek öğrenci ile çalışmış olup RDTDİS 1. ve 2. evrelerinin uygulanarak 

öğretimi ve gözlemlenerek edinimi arasındaki ilişkiyi ölçmüşlerdir. 3 katılımcıya 

RDTDİS uygulanmış diğer 3 katılımcının ise sadece gözlem yapmaları sağlanmıştır. 

Edinme, kalıcılık ve genelleme açısından iki uygulama arasında fark görülmemiştir. 

Bu araştırmada da iletişim becerileri öğretilirken RDTDİS aracılığı ile etkin iletişim 

kurulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle yürütülen çalışma ile adı geçen çalışmada elde 

edilen sonuçlar birbirini destekler niteliktedirler. 

 Agius ve Vance (2016) yaptıkları çalışmada OSB tanısı alan, 3-4 yaş aralığında 

3 erkek çocuk ile veri toplamışlardır. İstek bildirme becerisi öğretiminde RDTDİS 

müdahalesi ve SDG uygulamasının etkililiğini karşılaştırmanın amaçlandığı bu 

çalışmada iki uygulama da etkili olmuştur. Bu araştırmada da iletişim becerileri 
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öğretilirken RDTDİS aracılığı ile etkin iletişim kurulduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle 

yürütülen çalışma ile adı geçen çalışmada elde edilen sonuçlar birbirini destekler 

niteliktedirler. 

 Alanyazın incelendiğinde benzer araştırmaların iletişim becerilerinin 

kazanılmasında etkin olduğu gözlemlenmektedir. Ancak çalışmalarda genelleme ve 

sürdürülebilirlik verilerinin yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. OSB’li bireylerde istek 

bildirme becerisinin genellenmesi ve sürdürülebilirliği bu bireylerde problem 

davranışların azalmasına ve daha kaliteli iletişim kurulabilmesine olanak sağlayacağı 

düşünülmektedir. 

 Araştırmaya katılan Ahmet, Ali ve Veli’nin RDTDİS kartları aracılığı ile 

iletişim kurarak istek bildirme becerileri arttırılmış ve bu sayede iletişim becerilerinin 

artması ile sosyal becerileri olumlu yönde etkilenmiş ve problem davranışlarında 

azalma görülmüştür. 

 

5.1 Öneriler 

5.1.1 İleri Araştırma ve Uygulamalara Yönelik Öneriler  

Araştırma bulgularının ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayabileceği ve 

OSB’li bireylerin iletişim kurarken RDTDİS kartlarını kullanmalarının 

yaygınlaştırabileceği düşünülmektedir. 

OSB’li çocukların normal gelişim gösteren bireylerle iletişime girebilmeleri  

için onların istek ve ihtiyaçlarını öngörebilmeli, her birey için ilgi, istek ve 

yeterlilikleri doğrultusunda kişiye özel RDTDİS klasörleri oluşturulmalıdır. 

Sınırlılıklarda belirtildiği gibi iletişim klasörünün ve RDTDİS kartlarının 

yazılım programları ve aplikasyonlar aracılığı ile tablet, bilgisayar ve akıllı telefon 

uygulamaları yapılabilir. Bu sayede OSB’li çocuklar ile iletişimde olan aile fertleri ve 

öğretmenler bu uygulamalar sayesinde çocuklar ile daha kaliteli iletişim kurma olanağı 

bulabilirler. 

RDTDİS müdahalesi farklı ortamlarda (ev, işyeri, park), OSB tanısı almamış, 

diğer yetersizliklerden (işitme yetersizliği, zihinsel yetersizlik) etkilenmiş olan 

bireylere de uygulanabilir.  

 RDTDİS velilerin ve öğretmenlerin daha etkin bir biçimde kullanabilmelerini 

sağlamak amacıyla farkındalık ve uygulamalı eğitim seminerleri düzenlenmeli ve 
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yaygınlaştırılmalıdır. Bu araştırma ileride aynı alanda yapılacak olan çalışmalara 

örnek olabilir. 
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EKLER 

 

Ek 1  

 

İntihal Raporu 
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Ek 2  

Etik Kurul Raporu 
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Ek  3 

 

Güvenirlik Veri Formu 

 

 

TARİH:  

 DOĞRU TEPKİ YANLIŞ TEPKİ 

RDTDİS kartını 

bağımsız bir şekilde 

iletişim ortağına 

vermesi 

          

RDTDİS kartını 

iletişim ortağına 

yardımcı öğretmen 

yardımı ile vermesi 

(Fiziksel Yardımla) 

          

RDTDİS kartını ipucu 

sunularak vermesi          

( Sözel İpucu ) 

          

RDTDİS kartını 

bağımsız bir şekilde 

alıp iletişim ortağına 

vermemesi 

          

RDTDİS kartına 

hiçbir şekilde tepki 

vermemesi 
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Ek  4  

 

 

Veri Formu 

 

 

TARİH:  

 ÖĞRETİM GENELLEME 

Su içme isteğini 

bildirme becerisi 

          

Çikolata yeme isteğini 

bildirme becerisi 

          

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 
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Ek 5 

VERİLER 

 

Tablo 2: Ahmet’in Başlama Düzeyi Verileri 

 Su içme isteğini 

bildirme 

becerisi 

Çikolata yeme 

isteğini bildirme 

becerisi 

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 

 

AHMET 

0/6 0/6 0/6 

0/6 0/6 0/6 

0/6 0/6 0/6 

 

 

Tablo 3: Ali’nin Başlama Düzeyi Verileri 

 Su içme isteğini 

bildirme becerisi 

Çikolata yeme 

isteğini bildirme 

becerisi 

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 

 

ALİ 

0/6 0/6 0/6 

0/6 0/6 0/6 

0/6 0/6 0/6 

 

 

Tablo 4: Veli’nin Başlama Düzeyi Verileri 

 Su içme isteğini 

bildirme becerisi 

Çikolata yeme 

isteğini bildirme 

becerisi 

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 

 

VELİ 

0/6 0/6 0/6 

0/6 0/6 0/6 

0/6 0/6 0/6 
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Tablo 2a: Ahmet’in Uygulama Evresi Verileri  

 Su içme isteğini 

bildirme 

becerisi 

Çikolata yeme 

isteğini bildirme 

becerisi 

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 

 

 

 

 

 

AHMET 

1/6 2/6 3/6 

2/6 3/6 3/6 

3/6 3/6 4/6 

4/6 4/6 6/6 

4/6 5/6 6/6 

4/6 6/6 6/6 

5/6 6/6  

5/6 6/6  

6/6   

6/6   

6/6   

Tablo 2b: Ahmet’in Genelleme Verileri 

 Su içme isteğini 

bildirme 

becerisi 

Çikolata yeme 

isteğini bildirme 

becerisi 

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 

 

 

AHMET 

4/6 4/6 5/6 

4/6 5/6 6/6 

5/6 6/6 6/6 

6/6 6/6  

6/6   

Tablo 2c: Ahmet’in İzleme Verileri 

 Su içme isteğini 

bildirme becerisi 

Çikolata yeme 

isteğini bildirme 

becerisi 

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 

 

AHMET 

6/6 6/6 6/6 

6/6 5/6 6/6 

6/6 6/6 6/6 
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Tablo 3a: Ali’nin Uygulama Evresi Verileri  

 Su içme isteğini 

bildirme becerisi 

Çikolata yeme 

isteğini bildirme 

becerisi 

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 

 

 

 

 

 

ALİ 

1/6 2/6 3/6 

1/6 4/6 4/6 

2/6 4/6 6/6 

2/6 6/6 6/6 

4/6 6/6 6/6 

4/6 6/6  

5/6   

6/6   

6/6   

6/6   

 

Tablo 3b: Ali’nin Genelleme Verileri 

 Su içme isteğini 

bildirme becerisi 

Çikolata yeme 

isteğini bildirme 

becerisi 

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 

 

 

ALİ 

4/6 5/6 6/6 

5/6 5/6 6/6 

6/6 6/6 6/6 

6/6   

 

Tablo 3c: Ali’nin İzleme Verileri 

 Su içme isteğini 

bildirme becerisi 

Çikolata yeme 

isteğini bildirme 

becerisi 

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 

 

 

ALİ 

6/6 6/6 6/6 

5/6 6/6 6/6 

6/6 6/6 6/6 
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Tablo 4a: Veli’nin Uygulama Evresi Verileri 

 Su içme isteğini 

bildirme becerisi 

Çikolata yeme 

isteğini bildirme 

becerisi 

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 

 

 

 

 

 

VELİ 

1/6 3/6 4/6 

2/6 4/6 6/6 

3/6 6/6 6/6 

3/6 6/6 6/6 

4/6 6/6  

5/6   

6/6   

6/6   

6/6   

 

Tablo 4b: Veli’nin Genelleme Verileri 

 Su içme isteğini 

bildirme becerisi 

Çikolata yeme 

isteğini bildirme 

becerisi 

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 

 

 

VELİ 

4/6 5/6 6/6 

5/6 6/6 6/6 

6/6 6/6 6/6 

6/6   

 

Tablo 4c: Veli’nin İzleme Verileri 

 Su içme isteğini 

bildirme becerisi 

Çikolata yeme 

isteğini bildirme 

becerisi 

Oyuncak araba ile 

oynama isteğini 

bildirme becerisi 

 

VELİ 

6/6 6/6 5/6 

5/6 6/6 6/6 

6/6 6/6 6/6 



66 

Ek 6 

Veli İzin Belgesi 

Gönüllü olur formu :  

          Tarık Akay’ın, Prof. Dr. Binyamin Birkan’ın danışmanlığında yürüteceği 

“Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Resim Değiş – Tokuş Sistemi 

Kullanarak İletişim Becerisi Kazandırma “konulu yüksek lisans tezi kapsamında, 

çocuğumla çalışmasına izin veriyorum. 

       Araştırma sırasında video çekilmesini, araştırmanın çocuğum için sakınca 

taşımayacağı, araştırmada ve sonrasında çocuğumun isminin hiçbir yerde geçmemesi, 

araştırma sırasında çekilen video kayıtlarının bilimsel amaçlı kullanılacağı, 

araştırmadan istediğim zaman çekilebileceğim ve araştırmacının çalışma süresince 

soracağım tüm sorulara yanıtlaması koşulları ile araştırmaya katılmayı kabul 

ediyorum. 

      Araştırma sırasında çocuğumun eğitim aldığı kuruma devamı için gereken özeni 

göstereceğimi taahhüt ediyorum. 

 

Katılımcının/Vasisinin/Velisinin  Adı Soyadı : 

İmza/Tarih : 

 

 

Onama Tanıklık Eden Kişinin Adı Soyadı 

İmza/Tarih 

 

 

Sorumlu Araştırmacı: ……………………………. 

İmza: 
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Ek 7                                                                 

ÖZGEÇMİŞ 

1.      Adı Soyadı: Tarık AKAY 

2.      Doğum Tarihi: 01.02.1984 

3.      Unvanı: Öğretmen 

4.      Öğrenim Durumu: Lisans 

 

Derece  Alan  Üniversite  Yıl  

Lisans  İŞİTME ENGELLİLER 

ÖĞRETMENLİĞİ 

ANADOLU 

ÜNİVERSİTESİ 

2002-2006 

Y. Lisans  ÖZEL EĞİTİM BİRUNİ 

ÜNİVERSİTESİ 

2017-HALEN 
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Görev Ünvanı Görev Yeri Yıl 

Özel Eğitim Öğretmeni 
MEB Bağlı Hatay’da 

hizmet veren bir Özel 

Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezinde. 

 

Temmuz 2006  

Mart 2008  

Özel Eğitim Öğretmeni 
T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı, Özel Eğitim 

Sınıfı, İstanbul. 

 

Mart 2008 

Ekim 2010  

Özel Eğitim ve 

Değerlendirme Kurulu 

Üyesi 

T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı, Sultanbeyli 

Rehberlik Araştırma 

Merkezi, İstanbul. 

 

Eylül 2009  

Ekim 2010  

Özel Eğitim Hizmetleri 

Kurulu Üyesi, 

T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı, Sultanbeyli 

İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü, İstanbul. 

 

Eylül 2009   

Ekim 2010  

Genel Koordinatör,  

Eğitim Koordinatörü, 

Özel Eğitim Öğretmeni 

MEB Bağlı İstanbul’da 

hizmet veren bir Özel 

Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezinde. 

Ekim 2010 

Aralık 2017 

Müdür 
MEB Bağlı İstanbul’da 

hizmet veren bir Özel 

Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezinde. 

Ocak 2018   

Kasım 2019  

Kurucu Müdür 
Özel Tarık Akay Özel 

Eğitim ve Rehabilitasyon 

Merkezi, Pendik / 

İstanbul. 

 

Kasım 2019   

Devam Ediyor  
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