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ÖZET 

 

  

Aybar, N, (Temmuz, 2021). Otizmli Çocuklarda Manyetik Ses Kartlarını Resim 

Değiş-Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemine Dâhil Ederek İstek Bildirmeyi 

Öğretmek. Yükseklisans Tezi, Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 

İstanbul. 

 

 

Bu araştırmada, otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını resim değiş-tokuşuna 

dayalı iletişim sistemine dâhil ederek istek bildirme becerisi kazanmalarına etkisi 

araştırılmıştır. Araştırma konuşamayan ve herhangi bir alternatif destekleyici iletişim 

sistemine sahip olmayan otizmli 9-12 yaşları arasında iki erkek ve bir kız çocuk ile 

yürütülmüştür. Araştırmada tek denekli araştırma desenlerinden denekler arası 

yoklama denemeli çoklu yoklama deseni kullanılmıştır. Araştırmada resim değiş-tokuş 

ile iletişimin ilk evresinde ulaşılması planlanan istek bildirme becerisinin öğretimi 

yapılmıştır. Eğitim süreci iki öğretmen (yönlendirici ve iletişim ortağı) ile aşamalı 

yardım, pekiştireç işlevi gören nesneler ve nesneleri temsil eden görseller kullanılarak 

öğretim gerçekleşmiştir. İstek bildirmeyi öğrenen çocuklarda kazandıkları bu beceriyi 

farklı kişi ve ortamlara genelleyip genelleyemedikleri değerlendirilmiştir. 

Ayrıca bu uygulamadan sonra ikinci ve dördüncü haftalarda izleme oturumları 

gerçekleşmiştir. Yoklama oturumları sonucuna göre üç katılımcı çocuk %100 doğru 

tepkiyle manyetik kartlara dâhil edilen resim değiş-tokuşu kartlarını kullanarak istek 

bildirmeyi öğrenmiştir. Uygulama sona erdiğinde aynı yaş grubu ve özelliklere sahip 

çocuklarla çalışan beş öğretmenden araştırmanın süreci ve sonucu ile ilgili sosyal 

geçerlik verisi toplanmıştır. 

 

 

 

 

 

Anahtar Sözcükler: Alternatif destekleyici iletişim sistemleri, İletişim becerileri, 

İstek bildirme, Resim değiş-tokuşu, Otizm  
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ABSTRACT 

 

 

Aybar, N, (July, 2021). Teaching Children with Autism to Mand Using Magnetic 

Sound Cards in the Picture Exchange Communication System. Master Thesis, Biruni 

University Graduate Education Institute, Istanbul. 

 

 

In this study, the teaching of manding was investigated in children with autism using 

magnetic sound cards in the communication system based on picture exchange. The 

study was conducted with two boys and a girl aged 9-12 years with autism who cannot 

speak and do not have any alternative supportive communication system. Multiple 

probe design with probe across subjects, one of the single-subject research designs, 

was used in the study. Manding was planned to be achieved in the first phase of 

communication with picture exchange, was taught. The education process was carried 

out with two teachers (prompter and communication partner), using gradual guidance, 

objects that act as reinforcers and images representing objects. It was evaluated 

whether children who learn to express wishes can generalize this skill they have 

acquired to different people and environments. 

In addition, follow-up sessions were held in the second and fourth weeks after this 

implementation. According to the results of the probe sessions, three participating 

children learned to mand using the picture exchange cards included in the magnetic 

cards with a 100% correct response. When the implementation was completed, social 

validity data related to the process and result of the research were collected from five 

teachers working with children of the same age group and characteristics. 

 

 

 

Keywords: Alternative supportive communication systems, Communication skills, 

Manding, Picture exchange, Autism 
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 

 

 

Otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını resim değiş-tokuşuna dayalı 

iletişim sistemine dâhil ederek istek bildirme öğretiminin hedeflendiği araştırmanın 

bu bölümünde; problem durum, amaçlar, önem, tanımlar ve kısaltmalar yer verilmiştir. 

 

1.1. Problem Durum 

 

İletişim; bireyin konuşarak, yazarak veya jest ve mimiklerini kullanarak 

muhatabı olduğu kişi veya topluluklara duygu, düşünce ve ihtiyaçlarına dair 

mesajlarını aktarma sürecidir. Birey aktarım yaparken aynı zamanda bu aktarıma 

maruz da kalır. Yaşamını topluluklar içinde var eden insanın; kendini anlaması ve 

kendisiyle birleşmesini, çevresini anlamlandırması ve çevresiyle bütünleşmesini 

sosyal iletişime borçludur (Turan ve Topçu, 2016; Bondy, 2019; Dilber ve Akhan, 

2019; Rosenberg, çev. 2020). 

Sosyal iletişimsel becerilere dair edinimleri tipik gelişim gösteren çocuklar ek 

desteğe ihtiyaç duymadan doğal ortamda edinebilmektedirler. Fakat otizmli kişinin ek 

destek olmadan sosyal iletişimsel becerilere dair edinimleri gerçekleştirmesi kolay 

olmamaktadır. Otizmli kişiye dair hayatın erken aşamalarında en çabuk fark edilen 

belirtilerinden biri sosyal iletişimdeki sınırlılıklar olarak gözlenebilmektedir (Park, 

Aleber Morgan ve Canella Mollone, 2011; Kagohara, Van Der Meer, Achmadi, Green, 

O’Reilly ve ark. 2012; Ökçün-Akçamuş, 2016; Ganz, Hong, Leuthold, Yllades, 2019). 

Otizmli kişinin en belirgin özelliklerinden biri anlamlı konuşma becerisinde 

yaşadıkları zorluk veya hiç konuşmanın olmayışıdır (Charlop ve Trasowech, 1991; 

Agius ve Vance, 2016; Ökçün-Akçamuş, 2016). Yapılan birçok eğitsel müdahaleye 

karşın otizmli kişilerin yarısından fazlası işlevsel bir konuşmayı öğrenememektedir. 

Bunun yanında bu çocukların %30’una yakını hiç konuşamamaktadır. Konuşabilen 

otizmli kişi ise konuşarak iletişim başlatma ve sürdürmede ciddi zorluklar 

yaşamaktadır. Konuşması olan otizmli kişinin kelime repertuarı, kelimenin anlam 

boyutu, dil bilgisi bağlamında kelimelerin cümle içindeki konumlanışında sınırlılıklar 

mevcut olmakla beraber tekrarlayıcı konuşmalar yapması da söz konusu 
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olabilmektedir. Otizmli kişiye ifade edici dilinde belirtilen sınırlılıklarının yanında 

alıcı diline dair işlevsel iletişim becerileri edinimindeki zorluklar bir diğer 

özellikleridir (Kanner, 1971; Charlop ve Haymes, 1994; Mirenda, 2003; Anderson, 

Lord, Risi, Dilavore, Shulman ve ark. 2007; Carson, Moosa ve Oram-Cardy, 2012; 

Ingersoll ve Dvortcsak, çev. 2019). 

Konuşamayan otizmli kişinin isteklerini ve ihtiyaçlarını dile getirmesi 

genellikle mümkün olmamaktadır (Lund ve Troha, 2008; Ganz ve ark. 2019). 

Konuşmayı anlamlı bir iletişim aracı olarak kullanamayan otizmli kişinin toplumsal 

ilişkilerinde sınırlılıkları da tetikleyebilmektedir. Anlamlı bir konuşma; sosyal bağ 

kurma, olumlu davranış ve akademik beceri edinimini de etkileyebilmektedir. Otizmli 

kişinin İhtiyaçlarını dile getirecek şekilde iletişim kuramadığın da sosyal olarak kabul 

görmeyen davranışlar sergilemesi olası görülmektedir (Charlop-Christy, Carpenter, 

Le, LeBlanc ve Kellet, 2002; Branson ve Demchak, 2009; Fleury, Trevors ve 

Kendeou, 2019). Dilin anlam ve kullanım boyutunda problem yaşayan otizmli kişiye 

(Ganz, Simpson ve Corbin-Newsome, 2008) toplumsal anlamda kabul edilebilir bir 

iletişimin öğretilmesi eğitim öncelikleri arasında yer almalıdır. Otizmli kişinin 

konuşarak iletişime geçme seçeneğinin sınırlı olduğunu veya hiç iletişime 

geçemediğini görmek erken müdahale açısından eğitsel kayıplarını önlemek için 

hayati derecede öneme sahiptir (Matson, Kozlowski, Worley, Shoemaker, Sipes ve 

ark. 2011; Sigafoos, Lancioni, O’Reilly, Achmadi, Stevens ve ark. 2013; Achmadi, 

Sigafoos, Van Der Meer, Sutherland, Lancioni ve ark. 2014). 

Düzenli bir eğitim sürecinden geçmesine ve yapılan birçok uygulamaya rağmen 

otizmli kişilerin önemli bir kısmı anlaşılır bir dil konuşma kodunu edinememektedirler 

(Charlop-Christy ve ark. 2002; Kagohara, Van Der Meer, Achmadi, Green, O’Reilly 

ve ark. 2010; Ganz ve ark.2019). Anlaşılır bir iletişimin ve sosyal etkileşimin 

olmaması otizmli kişilerin hayatının her alanında önemli derecede sınırlılıklar 

yaratmaktadır (Lorah, Tincani, Dodge, Gilroy, Hickey ve ark. 2013; Theiman-Bourge, 

Brandy, McGuff, Stup ve Naylor, 2016; Alzrayer, 2020). 

Konuşma ve yazma gibi herhangi bir şekilde iletişime geçemeyen sosyal 

iletişimsel alanda sınırlılıklar yaşayan kişiler için alternatif destekleyici iletişim 

sistemleri (ADİS) kullanılmaktadır. ADİS; sınırlı konuşmaya sahip, konuşamayan 

veya hiç anlaşılır konuşması olmayan kişiler için geliştirilmiş sistemlerdir (Goldstein, 

2002; Schlosser ve Wendt, 2008; Xin ve Leonard, 2015; McCoy ve McNaughton, 

2019).  
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ADİS, otizmli kişilerin eğitim sürecinde kullanılan önemli sistemlerdir. Otizmli 

kişilerin birçoğu ADİS ile beraber iletişim becerisi kazanabilmektedirler (Mirenda, 

2003; Kırcaali-İftar, 2006; Ward, McLaughlin, Neyman, Clark, 2013; Simacek, 

Pennington, Reichle ve Parker-McGowan, 2018). ADİS, hedef bireyin hâlihazırda 

bulunan konuşmasını desteklemekle beraber görsel, yazılı veya sesli bir dil kodu ile 

iletişimin mümkün olduğunu gösterir. ADİS’lerin önemli bir kısmı ya umut vadeden 

ya da kanıta dayalı uygulamalar olarak yorumlanmaktadır (Schlosser ve Wendt, 2008; 

Wong, Odom, Hume, Cox, Fettig ve ark. 2015; Callahan, Hughes, Mehta, Toussaint, 

Nichols ve ark. 2017; McCoy ve McNaughton 2019). Oluşabilecek bütün olumsuz 

durumları önlemek için erken dönemde otizmli kişiye uygun ADİS ile desteklenerek 

bir iletişim kodunun öğretimi yapılabilir. Öğretilecek bu iletişim kodu ile hayatı 

önemli derecede kolaylaşmış olacaktır (Lorah ve ark. 2013; Theiman-Bourge ve ark. 

2016; Ganz ve ark. 2019; Went, Hsu, Simon, Dienhart ve Cain, 2019). 

Belli başlı ADİS’leri şöyle sıralayabiliriz; işaret dili, resim değiş-tokuşu 

(Picture Exchange Communication System [PECS]) ve konuşma üreten cihazlar 

(Speech Generating Device [SGD]) olarak belirtilebilir (Tincani, 2004; Van Der Meer 

ve ark. 2013; Ward ve ark. 2013; Simacek ve ark. 2018; McCoy ve McNaughton 

2019). 

 ADİS’lerden biri de resim değiş-tokuşudur (RDT). RDT; uygulamalı davranış 

analizi(UDA) ilkeleri doğrultusunda ilerleyen bir iletişim sistemidir. Normal dil 

gelişim evreleri üzerine şekillenir. RDT; istek bildirmeyle, başlayıp resimleri ayırt 

etmeyi, ayırt ettiği resimlerle cümle kurmayı ve daha sonra fikir beyan etmeye kadar 

varan karmaşık bir sürecin edinimi sağlamaktadır (Bondy ve Frost, 1994; Bondy ve 

Frost,1998; Hu ve Lee, 2019; Jurgens, Anderson ve More, 2019; Alzrayer, 2020). 

İletişim güçlüğü çeken her bireyle (Lund ve Troha, 2008; Tincani ve Lorah, 2011; 

Cummings, Carr ve LeBlank, 2012; Almeida Barbosa, Oliveira, de Lima Antão, 

Crocetta, Guarnieri ve ark. 2018) kullanılabileceği gibi yaygın olarak otizmli kişiler 

de kullanılmaktadır (Howlin, Gordon, Pasco, Wade ve Charman, 2007; Ganz, Simpson 

ve Lund, 2012; Gilroy, Leader ve McCleer, 2018). 

Alanyazın incelendiğinde birçok araştırmanın otizmli çocukların iletişim 

becerilerindeki sınırlılıkları ve/veya bu bağlamda oluşan olası sorunları dile 

getirmektedir (Charlop‐Christy ve ark. 2002; Yoder ve Stone, 2006a; Carr ve Felce, 

2007a; Ganz, Hong ve Goodwyn, 2013; Greenberg, Tomaino ve Charlop, 2014; 

Gilroy, Leader ve McCleery, 218, Alzrayer, 2020). Konuşamayan veya işlevsel bir 
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konuşma becerisine sahip olmayan otizmli kişilerin iletişim becerilerini geliştirme için 

RDT ile ilgili yapılmış araştırmalar Tablo 1.’de verilmiştir.  

Agius ve Vance (2016), araştırmada çoklu başlama ve uyarlamalı dönüşümlü 

uygulamalar desenleri kullanılmıştır. Konuşma üreten cihazlar (KÜC) ve RDT’nin 

etkililiği karşılaştırılmıştır. Erken çocukluk çağında otizmli üç çocuk ile gerçekleşen 

araştırmada, istek bildirme ilgili iki uygulamanın da etkili olduğu sonucuna varılmıştır. 

Alzrayer (2020), araştırma denekler arası yoklama denemeli çoklu yoklama 

deseni ile gerçekleşmiştir. Erken çocukluk çağındaki otizmli dört çocuk ile araştırma 

gerçekleşmiştir. KÜC’ü RDT’ye dâhil edilerek araştırma yapılmıştır. Araştırma ev 

ortamında RDT’nin dördüncü evresi üzerinden yapılmıştır. İstek bildirme, ifade edici 

ve alıcı dilde önemli ilerlemelerin yanında ADİS’ler içinde düşük teknoloji gerektiren 

uygulamalardan yüksek teknoloji gerektiren uygulamalara geçişine dair önemli 

bulgular elde edilmiştir. 

Alsayedhassana, Leeb, Bandab, Kimb ve Griffin-Shirleyb (2019), 120 

uygulamacıya RDT’nin; öğretimi, önem, yarar ve sınırlılıkları hakkındaki görüşleri 

alınmıştır. Yapılan sanal anket uygulamasına katılan katılımcıların RDT’yi uygularken 

kendilerine güven duyduğu, RDT’nin önemli olduğu, RDT’nin ediniminin kolay ve 

etkili olduğuna dair görüşler elde edilmiştir. 

Anderson, More ve Bourne (2007), okul öncesi çağında otizmli bir çocuk ile 

RDT’nin öğretiminin yapıldığı araştırmada; istek bildirme, bağımsız oyun oynama, 

ekran takibi, konuşulan sözcüklerin sayısında ve tümce uzunluklarında artış 

sağlandığına dair çok önemli bulgular elde edilmiştir. 

Angermeier, Schlosser, Luiselli, Harington ve Carter, (2008), ilkokul çağında 

otizmli dört çocuğa RDT’nin birinci evre ve ikinci evreleri üzerinden araştırma 

gerçekleşmiştir. Yapılan çalışmada iki evre de öğrenilmiştir. RDT’nin ilk iki evresini 

öğrenen çocukların istek bildirme becerisine dayalı önemli bulgular elde edilmiştir. 

Araştırmaya katılan katılımcılar temel ihtiyaçları bağlamındaki isteklerini resimli 

kartlarla iletişim ortağına iletmeyi öğrenmiştir. 

Carr ve Felce (2007a), okul öncesi çağda 41 otizmli çocukla grup deneysel 

araştırma gerçekleşmiştir. Araştırmada deney grubundan beş çocuğun istek bildirdiği 

ve başlatılan iletişimi sürdürdüğüne dair önemli bulgular elde edilmiştir. RDT 

uygulaması ile beraber çocukların kullandığı tümcelerde azalma olmadığını ortaya 

koymuştur. Bu araştırmada sınırlı düzeyde konuşması olan otizmli çocukların RDT ile 

beraber konuşma kaybının oluşmadığını da göstermiştir. 
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Carr ve Felce (2007b), grup deneysel araştırmasında; okul öncesi çağda otizmli 

24 çocuk ile araştırma gerçekleşmiştir. RDT’nin üçüncü evresi üzerinden tasarlanan 

araştırmada; sosyal iletişimde deney grubundan önemli bulgular elde edilmiştir. 

Çocuklar istek bildirme ve ihtiyaçlarını resimli kartları ayırt ederek iletmeyi 

öğrenmiştir. 

Charlop‐Christy ve ark. (2002), erken çocukluk dönemindeki otizmli üç çocuk 

araştırmaya katılmıştır. Araştırmada katılımcılara; RDT’nin öğrenimi, RDT’nin oyun 

oynama becerileri, bilişsel becerileri ve bunlara bağlı olarak konuşmaya etkisinin 

incelenmiştir. Katılımcıların tamamı RDT’yi öğrenmiş. RDT’yi öğrenen 

katılımcılarda kullanılan kelime sayısında artış tespit edilmiş ve bu bağlamda sosyal 

olarak kabul edilmeyen davranışlarda azalma gözlenmiştir. 

Charlop, Malmberg ve Berquist (2008), araştırmada katılımcılar arası yoklama 

denemeli çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. İlkokul çağında otizmli üç çocuk ile 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada çocuklara iletişim ortağı olarak görme 

engelli olan bir uygulayıcı ile uygulama gerçekleşmiştir. RDT kartlarına Braille 

alfabesi ile karttaki pekiştirecin içeriği adlandırılmıştır. Araştırma bulguları 

incelendiğinde otizmli çocuklarda; istek bildirme, sosyal olarak kabul edilmeyen 

davranışlarında ve tekrarlayıcı davranışlarında azalma olduğu gözlenmiştir. 

Çocuklardaki olumlu eğitim girdilerinin yanında görme engelli olan öğretmenin iş 

doyumuna dair önemli bulgular da elde edilmiştir.   

Cihak, Smith, Cornet ve Coleman (2012), erken çocukluk çağında otizmli dört 

çocuk ile araştırma gerçekleşmiştir. İstek bildirme becerisi üzerinden RDT ve Video 

Model yöntemi karşılaştırılmıştır. Araştırmada istek bildirme becerisi üzerinden iki 

yönteminde etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. 

Couper, Van Der Meer, Schafer, McKenzie, Mclay ve ark. (2014), RDT, KÜC 

ve İşaret Dili’nin talep etme oranlarının karşılaştırılmıştır. Araştırma okul öncesi 

çağındaki otizmli dokuz çocuk ile gerçekleşmiştir. Tek denekli araştırma 

modellerinden dönüşümlü uygulamalar deseni ile araştırma yapılmıştır. Araştırma 

kapsamındaki dokuz katılımcı çocuğun beşi istek bildirme için üç sistemi de 

öğrenmiştir. Dört çocuğun KÜC’ü öğrenmesi diğer iki sisteme (RDT ve İşaret dili) 

göre daha kısa vadede gerçekleşmiştir. Dokuz katılımcı çocuğun sekizi en çok KÜC’ü 

tercih etmiştir. 

Ganz ve Simpson (2004), araştırmada denekler arası yoklama denemeli çoklu 

yoklama deseni kullanılmıştır. Araştırma, ilkokul çağındaki otizmli üç çocuk ile 
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RDT’nin dört aşaması üzerinde gerçekleşmiştir. Katılımcıların günlük konuşmada 

kullandıkları ortalama sözcük sayısında ve günlük konuşmadaki cümle uzunluklarında 

önemli bulgular elde edilmiştir. 

Ganz ve ark. (2008), araştırmada denekler arası yoklama evreli çoklu yoklama 

deseni kullanılmıştır. Okul öncesi çağdaki otizmli üç çocuk ile araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma RDT’nin dördüncü evresi üzerinden planlanıp 

uygulanmıştır. Yapılan çalışmada katılımcıların araştırma öncesi kullandıkları 

kelimelerin anlaşılır durumu ile araştırma sonrasındaki kullandıkları kelimelerin 

anlaşılır olması arasında herhangi bir değişiklik olmamıştır. Çalışmaya katılan üç 

katılımcı çocuğun ikisi RDT’nin kullanımından uzmanlaşmıştır. RDT üzerinden 

tümce şeridi ile iletişim kurmada olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Ganz ve ark. (2013), okul öncesi çağındaki otizmli üç çocuk araştırmaya 

katılmıştır. Araştırmada, çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Klasik RDT 

uygulaması ile tablet uygulamalı RDT’nin istek bildirme becerisi üzerinden 

karşılaştırması yapılmıştır. RDT’nin üçüncü aşaması üzerinden araştırma 

gerçekleşmiştir. Tablet tabanlı yapılan RDT uygulamasının klasörlü klasik RDT 

uygulamasına göre daha etkiliolduğu bulgusu elde edilmiştir. 

Gilroy, Leader ve McCleery (2018), ilkokul çağındaki otizmli 35 çocuk ile grup 

deneysel araştırma gerçekleşmiştir. Araştırmada RDT ve KÜC amacına uygun iletişim 

becerileri bağlamında karşılaştırılmıştır. İki gruptaki çocuklarda amacına uygun 

iletişim becerilerinde önemli oranda artış gözlemlenmiştir. Bunun yanında iki 

uygulama arasında önemli bir farklılık tespit edilmemiştir. 

Greenberg ve ark. (2014), araştırmaya okul öncesi ve ilkokul çağındaki otizmli 

dört çocuk katılmıştır. Araştırmada denekler arası yoklama denemeli çoklu yoklama 

modeli kullanılmıştır. Araştırmaya katılan katılıcıların kullandıkları sözcük sayısında 

artışlar elde edilmiştir. Araştırma bulguları incelendiğinde katılımcıların telaffuz 

ettikleri sözcüklerin netliğine dair etkili bulgular elde edilmiştir. 

Howlin ve ark. (2007), ilkokul çağındaki otizmli 84 çocuk ile grup deneysel 

araştırma gerçekleşmiştir. Araştırma sürecinde katılımcı öğretmenlere iki günlük RDT 

çalıştayı yapılmış. Öğretmenler otizmli çocuklara süpervizörler eşliğinde RDT eğitimi 

vermiştir. RDT’yi kullanarak istek bildirme ve temel ihtiyaçlarını RDT üzerinden 

ifade etmeya dayalı önemli bulgular elde edilmiştir. 

Hu ve Lee (2019), erken çocukluk çağındaki otizmli bir çocukla araştırma 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ortamlar arası yoklama denemeli çoklu yoklama 
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modeli kullanılmıştır. Araştırmanın uygulama süreci RDT’nin üçüncü evresine kadar 

gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda otizmli çocuğun; istek bildirdiği, sözcük ürettiği ve 

problem davranışlarında sönme düzeyinde azalma olduğu gözlenmiştir. Araştırma 

özellikle erken çocukluk dönemindeki otizmli çocuklara RDT öğretiminin önemine 

dikkat çekilmiştir. 

Kravits, Kamps, Kemmerer ve Potucek (2002), araştırmada ortamlar arası 

çoklu başlama modeli kullanılmıştır. Katılımcılar okul öncesi çağındaki otizmli bir 

çocuktur. Üç farklı ortamda araştırma uygulanmıştır. Yapılan çalışmada, RDT’nin 

uygulandığı üç ortamın ikisinde (ev ve okul ortamında) katılımcılar yaşıtlarıyla olumlu 

sosyal iletişim kurma ve iletişim sürecinde kullanılan tümce uzunluklarına dair önemli 

bulgular elde edilmiştir. 

Lorah ve ark. (2013), okul öncesi dönemde otizmli beş çocuğun katılımıyla 

araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmada dönüşümlü uygulamalar deseni 

kullanılmıştır. İstek bildirme becerisi üzerinden RDT ve KÜC karşılaştırılmıştır. İki 

katılımcı çocukta RDT’nin edinimi daha hızlı olmuşken diğer üç katılımcı çocukta 

KÜC edinimi daha hızlı olmuştur. 

Lund ve Troha (2007), ortaokul ve lise çağındaki görme engelli otizmli üç 

çocukla araştırma gerçekleşmiştir. Araştırmanın uygulama süreci ve kullanılan 

materyaller katılımcı özelliklerine göre değiştirilmiştir.  RDT’nin ilk üç evresine kadar 

çalışma tasarlanmıştır. Bütün alt amaçların hepsini bir çocuk tamamlamıştır. Diğer iki 

çocuk RDT’nin üçüncü evresini geçemeyip ikinci evrede araştırmayı tamamlamıştır. 

Sonuç olarak görme engelli otizmli üç katılımcının istek bildirmeyi öğrenmiştir. 

McLay ve ark. (2015), İşaret Dili, RDT ve KÜC’ün öğrenme durumları 

karşılaştırılmıştır. İlköğretim çağındaki otizmli dört çocukla yapılan araştırmada tek 

denekli araştırma modellerinden dönüşümlü uygulamalar deseni kullanılmıştır.  RDT 

ve KÜC İşaret diline oranla daha hızlı öğrenilmiştir. Aldığı eğitimlere rağmen bir 

çocuk işaret dilini edinememiştir. KÜC ile gösterilen performans diğer iki ADİS’e 

(İşaret Dili, RDT) göre daha iyi sonuç vermiştir. 

Odluyurt, Aldemir ve Kapan (2016), okul öncesi çağındaki otizmli altı çocuğun 

katılımıyla gerçekleşen araştırmada çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. Araştırma, 

RDT’nin ilk iki aşaması üzerine planlanıp uygulanmıştır. Araştırma sürecinde üç 

katılımcıya doğrudan RDT uygulamasının öğretimi yapılmıştır. Diğer üç katılımcı 

çocuğa da gözlemleyerek öğrenmesi sağlanmıştır. Araştırmada; gözlemleyerek 
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öğrenme, istek bildirme ve bunun devamlılığını sağlama gibi önemli bulgular elde 

edilmiştir. 

Odluyurt, Değirmenci, Adalıoğlu ve Kapan (2015), RDT’nin doğrudan 

öğretimi ile video model yoluyla öğretiminin karşılaştırılmıştır.  Araştırma, okul 

öncesi çağındaki otizmli üç çocuk katılımcı ile gerçekleşmiştir. Araştırmada, 

dönüşümlü uygulamalar deseni kullanılmıştır. Araştırma, RDT’nin birinci aşaması 

üzerinden planlanıp uygulanmıştır. Çalışma kapsamında katılımcıların bağımsız bir 

şekilde istek bildirdiğini ve bu bağlamda uygulanan her iki uygulamanın da etkili 

olduğuna dair bulgular elde edilmiştir. 

Park ve ark. (2011), erken çocukluk çağındaki otizmli üç çocuk katılımcı ile 

gerçekleşen araştırmada, tek denekli araştırma modellerinden değişen ölçütler modeli 

kullanılmıştır. Araştırmada ebeveyn annelere öğretilen RDT’nin etkililiği 

incelenmiştir. Araştırma kapsamında eğitim alan annelerin çocuklarına öğrettiği RDT 

ile katılımcılarda kendi kendine istek bildirme becerisine dair etkili bulgular elde 

edilmiştir. 

Stasolla, De Pace, Damiani, Di Leone, Albano ve ark. (2014), yapılan 

araştırmada, iki ADİS (RDT ve KÜC) karşılaştırılmıştır. Araştırmada uyarlamalı 

dönüşümlü uygulamalar deseni kullanılmıştır. İlkokul çağındaki otizmli üç çocuk ile 

araştırma gerçekleşmiştir. RDT ve KÜC’ün istek bildirme üzerine yapılan 

karşılaştırmalı uygulamada her ADİS’in de eşit şekilde tercih edildiği sonucu elde 

edilmiştir. 

Theiman-Bourge, Brandy, McGuff, Stup, Naylor (2016), araştırmada tek 

denekli araştırma modellerinden A-B Modeli kullanılmıştır. Erken çocukluk çağındaki 

otizmli dört çocuk katılımcının katıldığı araştırmada RDT’nin akran öğretimli 

öğrenme durumu incelenmiştir. Yapılan araştırma sonucunda katılımcılarda kendi 

yaşıtları ile etkileşimin artığına dair etkili bulgular elde edilmiştir. 

Tincani (2004), RDT’nin ve İşaret dilinin etkililiğinin karşılaştırıldığı 

araştırmada tek denekli araştırma modellerinden dönüşümlü uygulamalar modeli 

kullanılmıştır. Okul öncesi çağındaki otizmli iki çocuk ile gerçekleşen araştırmada; 

uygulanan hedef uygulamanın (RDT ve İşaret dili); istek bildirme, sözcük kullanmı ve 

bunların genelleme durumları incelenmiştir. Araştırmada iki uygulamanın da etkili 

olduğu bulgusu elde edilmiştir. RDT’nin istek bildirme becerisi üzerinden iki katılımcı 

için daha etkili bulunurken işaret dilinin etkililiği sözcük sesletiminde daha etkili 

olduğu bulgusu elde edilmiştir.  
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Tincani ve ark. (2006), ABAB deseni araştırma deseni olarak kullanılmıştır. 

Araştırma, okul öncesi çağındaki otizmli üç çocuk ile gerçekleşmiştir. Araştırma, 

RDT’nin dördüncü aşaması üzerinden yapılmıştır. Katılımcılarda istek bildirme ve 

sözcük üretmeye dair önemli sonuçlar elde edilmiştir. 

Travis ve Geiger (2010), davranışlar arası çoklu başlama modeli ve görüşme 

yönteminin kullanıldığı araştırma ilkokul çağındaki otizmli iki çocuk ile 

gerçekleşmiştir. Çocuk katılımcıların istek bildirme ve iletişim sürecinde kullanılan 

sözcük ve tümcelerin uzunluğuna dair etkili bulgular elde edilmiştir. 

Yoder ve Stone (2006a), okul öncesi çağındaki otizmli 36 çocuk ile grup 

deneysel araştırma gerçekleşmiştir. Araştırma altı aylık uygulama sürecinde 

katılımcıların konuşma becerileri üzerinden RDT ve duyarlı eğitim ve dil öncesi çevre 

öğretimi (Responsive Education and Prelinguistic Milieu Teaching [RPMT])’nin 

etkisi incelenmiştir. Katılımcıların uygulama öncesi ve uygulama sonrası performans 

testleri karşılaştırıldığında katılımcılarda; taklit etme ve kullanılan kelimelerin netliği 

RDT grubunun duyarlı eğitim ve dil öncesi çevre öğretimi (DEDÖÇÖ) grubuna göre 

daha olumlu sonuçlar elde edilmiştir. İstek bildirme, göz kontağı kurma, mimik 

kullanımı, ortak dikkat ve konuşarak iletişime geçmede RDT ile ilgili önemli bulgular 

elde edilmiştir. 

Yoder ve Stone (2006b), yapılan grup deneysel araştırmada RDT ve DEDÖÇÖ 

karşılaştırılmıştır. Uygulamalar altı ay süresince haftada üç uygulama oturumu (her 

uygulama oturumu 20dk) olarak uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına bakıldığında 

DEDÖÇÖ’nün ortak dikkat üzerinden RDT’ye göre daha etkili sonuçlar elde 

edilmiştir. Fakat istek bildirmede RDT’nin DEDÖÇÖ’ye göre daha genellenebilir 

sonuçlar elde edilmiştir. 

Van Der Meer ve ark. (2013), çoklu başlama ve dönüşümlü uygulamalar 

araştırmanın desenleri olarak kullanılmıştır. İlkokul çağındaki otizmli iki çocuk 

araştırmaya katılmıştır. KÜC ve RDT’nin katılımcılara; istek bildirme, basit 

selamlaşma sözcükleri kullanma ve belli başlı soruları yanıtlama gibi amaçlarla her 

katılımcı hedef ADİS’i öğrenip kullanmıştır. 

Wendt ve ark., (2019), yoklama denemeli çoklu yoklama modelinin 

kullanıldığı araştırmaya yetişkin otizmli üç kişi katılmıştır. Araştırmada KÜC’e dâhil 

edilen RDT uygulaması kullanılmıştır. Araştırma bulguları incelendiğinde istek 

bildirmeye dayalı etkili sonuçlar elde edildiği görülmüştür.
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Tablo 1. Resim Değiş-Tokuşu ile İlgili Yapılmış Araştırma Örnekleri 

 

Araştırmayı Yapan 

Yazar-lar 

Tarih  Araştırma 

modeli 

Katılımcılar  Kullanılan 

ADİS Türü 

Bulgular 

 

Agius ve Vance 

 

 

2016 

Yoklama 

denemeli çoklu 

yoklama-

Uyarlamalı 

dönüşümlü 

uygulamalar  

 

Erken 

çocukluk 

çağındaki 

otizmli üç 

çocuk 

 

KÜC- 

RDT 

 

• İstek bildirme ilgili iki uygulamanın 

da etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Alzrayer 2020 Denekler arası 

yoklama 

denemeli çoklu 

yoklama 

Erken 

çocukluk 

çağındaki 

otizmli dört 

çocuk 

RDT’yi 

KÜC’e 

dâhil etme 

• İstek bildirme, ifade edici ve alıcı 

dilde önemli ilerlemeler elde edilmiştir. 

• ADİS’ler içinde düşük teknoloji 

gerektiren uygulamalardan yüksek 

teknoloji gerektiren uygulamalara geçişine 

dair önemli bulgular elde edilmiştir. 

Alsayedhassana, 

Leeb, Bandab, Kimb 

ve Griffin-Shirleyb 

 

2019 Anket 

 

120 

uygulamacı 

 

RDT • Uygulayıcıların RDT’yi uygularken 

kendilerine güven duyduğu, RDT’nin 

önemli olduğu, RDT’nin ediniminin kolay 

ve etkili olduğuna dair bulgular elde 

edilmiştir. 
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Anderson, More ve 

Bourne 

2007 

 

ABCD Okul öncesi 

çağındaki 

otizmli bir 

çocuk 

RDT • İstek bildirme, bağımsız oyun 

oynama, ekran takibi, konuşulan 

sözcüklerin sayısında, telaffuz edilen 

sözcüğün netliğinde ve tümce 

uzunluklarında artış sağlandığına dair 

önemli bulgular elde edilmiştir. 

Angermeier, 

Schlosser, Luiselli, 

Harrington ve Carter 

2008 Denekler arası 

yoklama 

denemeli çoklu 

yoklama  

İlkokul 

çağındaki 

otizmli dört 

çocuk 

RDT  

• İstek bildirme becerisinde etkili 

bulgular elde edilmiştir. 

 

Carr ve Felce 

 

2007a 

 

Grup deneysel 

Okul öncesi 

çağda 

deney(24) ve 

kontrol(17) 

grubu total 41 

otizmli çocuk 

 

 

RDT- 

KONTROL 

GRUBU 

• Deney grubundan beş çocuğun istek 

bildirdiği ve başlatılan iletişimi 

sürdürdüğüne dair önemli bulgular elde 

edilmiştir. 

•  RDT uygulaması ile beraber 

çocukların kullandığı tümcelerde azalma 

olmadığını ortaya koymuştur. 

Carr ve Felce  2007b Grup deneysel Okul öncesi 

çağındaki 

otizmli 24 

çocuk 

RDT- 

KONTROL 

GRUBU 

•  Sosyal iletişimde deney grubundan 

önemli bulgular elde edilmiştir. 
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Charlop‐Christy, 

Carpenter, Le, 

LeBlanc ve Kellet  

2002 Çoklu başlama 

düzeyi 

Erken 

çocukluk 

çağındaki 

otizmli üç 

çocuk 

RDT • Katılımcıların tamamı RDT’yi 

öğrenmiş.  

• RDT’yi öğrenen katılımcılarda 

kullanılan kelime sayısında artış tespit 

edilmiş.  

• Katılımcıları sosyal olarak kabul 

edilmeyen davranışlarında azalma 

gözlenmiştir. 

Charlop, Malmberg, 

Berquist  

2008 Katılımcılar 

arası yoklama 

denemeli çoklu 

yoklama 

İlkokul 

çağındaki 

otizmli üç 

çocuk 

RDT • Otizmli çocuklarda; istek bildirme, 

sosyal olarak kabul edilmeyen 

davranışlarında ve tekrarlayıcı 

davranışlarında azalma olduğu 

gözlenmiştir.  

• Görme engelli öğretmenin iş 

doyumuna dair önemli bulgular elde 

edilmiştir.   

 

Cihak, Smith, Cornet 

ve Coleman 

2012 Uyarlamalı 

dönüşümlü 

uygulamalar  

Erken 

çocukluk 

çağındaki 

otizmli dört 

çocuk 

RDT- Video 

Model 

 

• İstek bildirme becerisinde iki 

yöntemde etkili sonuçlar elde edilmiştir. 



 

13 

 

Couper, Van Der 

Meer, Schafer, 

McKenzie, Mclay ve 

ark. 

2014 Dönüşümlü 

uygulamalar  

Okul öncesi 

çağındaki 

otizmli dokuz 

çocuk 

RDT- 

KÜC- 

İşaret Dili 

• Beş çocuk istek bildirme için üç 

sistemi de öğrenmiştir.  

• Dört çocuğun KÜC’ü öğrenmesi 

diğer iki sisteme göre daha kısa vadede 

gerçekleşmiştir.  

• Dokuz çocuğun sekizi en çok 

KÜC’ü tercih etmiştir.  

Ganz, Richard ve 

Simpson 

 

2004 Çoklu başlama İlkokul 

çağındaki 

otizmli üç 

çocuk 

RDT •  Sözcüklerin sayısı ve uzunluğu 

üzerinden önemli sonuçlar elde edildi. 

Ganz, Simpson ve 

Corbin-Newsome  

2008 Denekler arası 

yoklama evreli 

çoklu yoklama 

Okul öncesi 

çağda otizmli 

üç çocuk 

RDT •  Üç çocuğun ikisi RDT’nin 

kullanımından uzmanlaşmıştır. 

• Tümce şeridi ile iletişim kurmada 

olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 

Ganz, Hong ve 

Godwyn 

2013 Çoklu yoklama Okul Öncesi 

otizmli üç 

çocuk 

RDT- 

Tabletli 

RDT  

• Tablet tabanlı yapılan RDT 

uygulamasının daha etkili bulgular elde 

edilmiştir. 

Gilroy, Leader ve 

McCleery.  

2018 Grup 

Deneysel 

İlkokul 

çağındaki 

otizmli 35 

çocuk 

RDT 

KÜC 

• İşlevsel iletişim becerilerinde iki 

uygulamanın eşit şekilde etkili olduğu 

sonucuna varıldı. 
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Greenberg, Tomaino 

ve Charlop 

2014 Çoklu yoklama İlkokul 

çağındaki dört 

otizmli çocuk 

RDT • Kullanılan sözcükler ve telaffuzu 

konusunda etkili bulgular elde edilmiştir. 

Howlin, Gordon, 

Pasco, Wade ve 

Charman. 

2007 Deneysel İlkokul 

çağındaki 

otizmli 84 

çocuk 

RDT 

Kontrol 

Grubu 

• Otizmli çocuklara süpervizörler 

eşliğinde RDT eğitimi verilmiş. 

• RDT eğitimi verilen çocuklarda 

istek bildirmeye dair önemli bulgular elde 

edilmiştir. 

Hu ve Lee 

 

2019 Ortamlar arası 

çoklu yoklama 

Okul öncesi 

çağındaki 

otizmli bir 

çocuk 

RDT • Katılımcılarda; istek bildirme, 

sözcük üretme ve problem davranışlarında 

sönme düzeyinde azalma olduğu 

gözlenmiştir.  

• Erken çocukluk dönemindeki 

otizmli çocuklarla RDT’nin kullanımına 

dikkat çekiyor. 

Kravits, Kamps, 

Kemmerer ve Potucek 

2002 Ortamlar arası 

çoklu yoklama  

Okul öncesi 

çağındaki 

otizmli bir 

çocuk 

RDT • Katılımcılara RDT’nin uygulandığı 

üç ortamın ikisinde ev ve okul ortamında 

yaşıtlarıyla istek bildirildiği, 

•  Katılımcıların kullandıkları 

tümcelerin uzunluğunda olumlu farklılıklar 

elde edilmiştir. 
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Lorah, Tincani, 

Dodge, Gilroy, 

Hickay ve ark. 

2013 Dönüşümlü 

uygulamalar 

Okul öncesi 

çağındaki beş 

otizmli çocuk 

RDT 

KÜC 

•  İki katılımcı çocuk RDT’nin 

edinimi daha kısa sürede olmuştur.  

• Diğer üç çocuk KÜC edinimi daha 

kısa sürede olmuştur. 

Lund ve Troha 2007 Denekler arası 

yoklama 

denemeli çoklu 

yoklama 

Ortaokul ve 

lise çağındaki 

görme engelli 

üç otizmli 

çocuk  

RDT • Görme engeli otizmli çocuklar istek 

bildirme bağlamında hedeflenen amaca 

ulaşmış. 

McLay, Van Der 

Meer, Schafer, 

Couper, McKenzie ve 

ark. 

2015 Dönüşümlü 

uygulamalar  

İlkokul 

çağındaki 

otizmli dört 

çocuk 

İşaret Dili  

RDT 

KÜC 

• RDT diğer ADİS’lere oranla daha 

kısa sürede edinimi sağlanmıştır.  

• Aldığı eğitimlere rağmen bir çocuk 

işaret dilini edinememiştir.  

• KÜC ile gösterilen performans diğer 

iki ADİS’e göre daha iyi sonuç vermiştir. 

Odluyurt, Değirmenci, 

Adalıoğlu ve Kapan 

2015 Dönüşümlü 

uygulamalar  

Okul öncesi 

çağındaki 

otizmli üç 

çocuk 

RDT- 

Video 

modelle ile 

RDT 

•  RDT’nin ilk evresindeki istek 

bildirme üzerine iki uygulamanın etkili 

olduğuna dair sonuçlar elde edilmiştir.  
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Odluyurt, Aldemir ve 

Kapan  

2016 Çoklu yoklama  Okul öncesi 

çağındaki altı 

otizmli çocuk 

RDT  

• İki uygulamada fark görülmemiştir. 

Park, Aleber Morgan 

ve Canella Mollone 

2011 Değişen 

Ölçütler 

Erken 

çocukluk 

çağındaki 

otizmli üç 

çocuk 

RDT • Katılımcılarının bağımsız bir 

şekilde istek bildirme becerisinde etkili 

sonuçlar elde edilmiştir. 

Stasolla, De Pace, 

Damiani, Di Leone, 

Albano ve ark. 

2014 Uyarlamalı 

dönüşümlü 

uygulamalar 

İlkokul 

çağındaki 

otizmli üç 

çocuk 

RDT- KÜC • İstek bildirme becerisi bağlamında 

iki ADİS’in de eşit şekilde tercih edildiği 

bulgusu elde edilmiştir. 

Travis ve Geiger 2010 Çoklu başlama 

+ görüşme 

İlkokul 

çağındaki 

otizmli iki 

çocuk 

RDT • İstek bildirme ve kullanılan 

sözcüklerin uzunluğunda etkili 

bulunmuştur. 

Theiman-Bourge, 

Brandy, McGuff, 

Stup, Naylor 

2016 

 

 

A-B Modeli 

 

 

Erken 

çocukluk 

çağındaki dört 

otizmli çocuk 

RDT   

• Kendi yaşıtları ile etkileşimin 

artığına dair etkili bulunmuştur.  
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Tincani  2004 Dönüşümlü 

uygulamalar 

Okul öncesi 

çağındaki 

otizmli iki 

çocuk 

RDT 

İşaret Dili 

 

• İki uygulamanın da etkili olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Tincani, Crozier ve 

Alazetta 

2006 ABAB  Okul öncesi 

çağdaki otizmli 

üç çocuk 

RDT •  Konuşmanın ilerlemesi ve istek 

bildirme ile ilgili önemli sonuçlar elde 

edilmiştir. 

Yoder ve Stone 2006a Grup deneysel Okul öncesi 

çağındaki 36 

otizmli çocuk 

RDT 

DEDÖÇÖ 

• RDT’nin; istek bildirme, göz 

kontağı kurma, mimik kullanımı, ortak 

dikkat ve konuşarak iletişime geçme gibi 

bulgular elde edilmiştir 

Yoder ve Stone 2006b Grup deneysel Okul öncesi 

çağındaki 36 

otizmli çocuk 

RDT 

DEDÖÇÖ 

• İstek bildirme becerisinde RDT’de 

daha genellenebilir sonuçlar elde edilmiştir. 

Van Der Meer, 

Kagohara, Roche, 

Sutherland, Balandın 

ve ark. 

2013 Çoklu başlama, 

Dönüşümlü 

uygulamalar 

İlkokul 

çağındaki 

otizmli iki 

çocuk 

KÜC 

RDT 

• İstek bildirme, basit selamlaşma 

sözcükleri kullanma ve belli başlı soruları 

yanıtlama ile ilgili her katılımcı hedef 

ADİS’i öğrenip kullanmıştır. 

Wendt, Hsu, Simon, 

Dienhart ve Cain 

2019 Yoklama 

denemeli çoklu 

yoklama 

Otizmli üç 

yetişkin 

KÜC’e 

dâhil edilen 

RDT 

uygulaması 

• İstek bildirmeye dayalı etkili 

sonuçlar elde edilmiştir. 
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Yaşamın erken dönemlerinde otizmli kişinin iletişim becerilerini destekleyici 

çalışmalar yapılması önemlidir. İletişimin etkili kullanımı için kişinin ihtiyaçları 

dâhilinde kullanabiliyor olması gerekmektedir. Kullanılan iletişim dilinin veya iletişim 

aracının işlevselliği göz önünde bulundurularak belli amaçlar dâhilinde öğretimi 

yapılmalı (Yoder ve Stone, 2006a; Yoder ve Stone, 2006b; Schaefer Whitby, 

Kucharczyk ve Lorah 2019). İletişimin sürdürülebilir olması için yapılan konuşmanın 

katı kurallarla çevrilmemiş olması ve anlamlı olması gerekmektedir. Katı kuralları 

olmayan iletişim sosyal gelişimi mümkün kılar (Mirenda, 2003; Yoder ve Stone, 

2006a; Xin ve Leonard, 2015; Schaefer Whitby ve ark. 2019; Ganz ve ark. 2019). Bu 

bağlamda RDT’nin sosyal gelişim ve etkileşimi desteklediği var olan konuşma 

becerisini desteklediği yapılan araştırmalarla görülmektedir (Carr ve Felce, 2007a; 

Greenberg ve ark. 2014; Hu ve Lee, 2019; Jurgens ve ark. 2019). 

RDT ile ilgili yayınlandığı günden bu zamana kadar hakemli dergilerde 

dikkat çekmiştir. RDT ile ilgili yapılmış grup deneysel araştırmalarda otizmli 

çocukların iletişim becerilerinde önemli gelişmeler elde edildiği gözlenmiştir 

(Yoder ve Stone, 2006a; Yoder ve Stone, 2006b; Carr ve Felce, 2007a; Carr ve Felce, 

2007b; Howlin ve ark. 2007; Gilroy ve ark. 2018). RDT’nin özellikle tek denekli 

çalışmalar üzerinden yapılan meta-analiz araştırmaları sonucunda iletişimi 

teşvik ettiğine ve alternatif iletişim sistemlerinde önemli bir yere sahip 

olduğuna dair sonuçlar elde etmekle beraber ( Flippin ve Reszka ve Watson, 2010; 

Ganz ve ark. 2012; McCoy ve McNaughton 2019) kanıta dayalı uygulamalar arasında 

yer edindiğini görmekteyiz (Callahan ve ark. 2017; 

https://autismpdc.fpg.unc.edu/evidence-based-practices.,Erişim tarihi: 27 Aralık 

2020). 

RDT ile ilgili sınırlı sayıda ulusal araştırmaya rastlanılmıştır (Özbey, 2011; 

Odluyurt ve ark. 2015; Odluyurt ve ark. 2016). Fakat RDT’nin otizmli çocukların 

iletişim becerilerine olumlu katkılarıyla ile ilgili uluslararası araştırmalar 

incelendiğinde çok sayıda araştırmaya rastlanmak mümkündür (Tincani, 2004; Travis 

ve Geiger, 2010; Ganz ve ark. 2013; Jurgens ve ark. 2019; Alzrayer, 2020). 

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak gelişen ve dönüşen sistemler KÜC’ler için 

artık daha kullanılır bir boyutun mümkün olduğunu göstermektedir. Söz konusu 

KÜC’leri artık; akıllı telefonlarla, tablet bilgisayar veya kol saatine kadar 

kullanılabileceği gibi manyetik kart okuyucularla da kullanımı söz konusudur. 

Kullanılan KÜC’lerin klasik RDT’ye göre kullanılacak görsellerin sınırlı olmaması, 

https://autismpdc.fpg.unc.edu/evidence-based-practices.,Erişim%20tarihi:%2027%20Aralık%202020
https://autismpdc.fpg.unc.edu/evidence-based-practices.,Erişim%20tarihi:%2027%20Aralık%202020
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kullanılan görsellerin sesli uyaranının olması, standart ebat dışında kişinin bireysel 

özelliklerine göre farklı ebatlardan elde edilebilir olması ve toplumsal anlamda kabul 

edilebilirliğinin fazla olması gibi önemli farklılıklar göstermektedir. Otizmli çocuğa 

hem görsel hem de sesli uyaran sağlamış olmasının yanında talep edilebilirliğinin de 

fazla olduğunu görmekteyiz (Sigafoos ve ark. 2013; Odom, Thompson, Hedges, Boyd, 

Dykstra ve ark. 2014; Roche, Sigafoos, Lancoioni, O’Relly, Van Der Meer ve ark. 

2014; Wendt ve ark. 2019). 

İletişim için çocuğa öğretilecek ilk beceri kabul edilebilir bir şekilde istek 

bildirmeyi öğretmektir (Bondy ve Frost, 1993; Bondy ve Frost, 2001; Bondy, 2019). 

İstek bildirme; gerek sözlü gerekse de belli başlı sözsüz hareketlerle eyleme dökülen 

davranışlardır. Bireyin istediğini elde etme amacıyla faydalandığı en temel iletişim 

becerisidir (Sundberg ve Michael, 2001; Bondy, 2012; Alzrayer, 2020; Bondy, Horton 

ve Frost, 2020).  

Bu araştırmada ise otizmli çocuklara manyetik ses kartlarını resim değiş-

tokuşuna dayalı iletişim sistemine dâhil ederek istek bildirmenin öğretimi 

amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma kapsamında manyetik ses kartlarına görseller 

iliştirilerek manyetik kart okuyucusuna okutulması üzerinden istek bildirme 

becerisinin öğretimi incelenmiştir. 

 

1.2. Amaçlar 

 

Bu araştırmanın amacı; konuşamayan ve herhangi bir alternatif destekleyici 

iletişim sistemine sahip olmayan otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını resim 

değiş-tokuşuna dayalı iletişim sistemine dâhil ederek istek bildirmeyi öğretmektir.  

Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevaplar aranmıştır. 

1. Otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını resim değiş-

tokuşuna dayalı iletişim sistemine dâhil edildiğinde istek bildirmeyi 

kazanabilmekte midir? 

2.  Manyetik ses kartlarını resim değiş-tokuşuna dayalı iletişim 

sistemine dâhil edildiğinde istek bildirmeyi kazanabilen otizmli çocuklar 

öğretim sona erdikten sonra ikinci ve dördüncü haftalarda bu becerilerini 

sürdürebilmekte midir?  
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3. Manyetik ses kartları resim değiş-tokuşuna dayalı iletişim 

sistemine dâhil ederek istek bildirme öğretimine ilişkin öğretmen görüşleri 

nelerdir? 

 

1.3. Önem 

 

Ulusal alanyazın incelendiğinde otizmli çocuklar için RDT kullanılarak iletişim 

becerileri edindirme ile ilgili sınırlı sayıda araştırma mevcuttur (Özbey, 2011; 

Odluyurt ve ark. 2015; Odluyurt ve ark. 2016). Fakat yine aynı ulusal alanyazına 

bakıldığında RDT’nin manyetik ses kartları ve kart okuyucularıyla birlikte kullanımı 

ile ilgili herhangi bir araştırmaya rastlanmamıştır. Ulusal alanyazın aksine uluslararası 

alanyazına bakıldığında RDT’nin hem tek denekli araştırmalar (Charlop‐Christy ve 

ark. 2002; Tincani, 2004; Lund ve Troha 2008; Charlop ve ark. 2008; Travis ve Geiger, 

2010; Hu ve Lee, 2019; Alzrayer, 2020) bağlamında hemde grup deneysel araştırmalar 

bağlamında yaygın bir kullanıma sahip olduğu görülmektedir (Yoder ve Stone, 2006a; 

Yoder ve Stone, 2006b; Carr ve Felce, 2007a; Carr ve Felce, 2007b; Howlin ve ark. 

2007; Gilroy ve ark. 2018). 

Ulusal alanyazına bakıldığında otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını 

RDT’ye dâhil ederek istek bildirme becerisi edindirmeyle ilgili bir araştırma olmaması 

nedeniyle ulusal ve uluslararası alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırma RDT’nin manyetik ses kartları dâhilinde kullanılması ve ulusal 

alanyazında ilk defa kullanılacak olması ileri araştırmalara rehber nitelikte olacağı 

düşünülmektedir.  

 

1.4. Sınırlılıklar 

 

Otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirme 

becerisinin öğretiminin yapıldığı bu araştırmada belli başlı sınırlılıklar mevcuttur. Bu 

sınırlılıklar şöyle sıralanabilir: 

Tek denekli araştırmaların genel sınırlılığı olan sınırlı sayıda katılımcının 

olması bu araştırmanında sınırlılığıdır. 

Araştırma bağlamında RDT’nin sadece birinci evresi üzerinden çalışma 

planlanıp uygulanmıştır. Sonraki beş evrenin olmayışı bir sınırlılık olarak 

görülmektedir. 
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Araştırma katılımcıların devam ettiği Rehabilitasyon Merkezinde 

uygulanmıştır. Uygulama ev ortamı gibi doğal bir ortamda çalışılmamış olması 

araştırma açısından sınırlılık olarak görülmektedir. 

Araştırmada sınırlı sayıda nesne (her katılımcı için 6 adet) ile istek bildirme 

becerisi çalışılmıştır. Uygulamadaki nesne sayısının sınırlı olması araştırmanın 

sınırlılığı olarak görülmektedir. 

 

1.5. Tanımlar 

 

Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri (ADİS); Sınırlı konuşmaya sahip, 

konuşamayan veya hiç anlaşılır konuşması olmayan bireyler için geliştirilmiş 

sistemlerdir (Goldstein, 2002; Almeida-Barbarosa ve ark. 2018; Ganz ve ark. 2019). 

 

Resim Değiş-Tokuşu (RDT); Normal dil gelişim evreleri üzerine şekillenen ve 

UDA ilkeleri doğrultusunda ilerleyen bir iletişim sistemidir. Temelde istek bildirme 

üzerine başlayan RDT, resimleri ayırt etmeyi, ayırt ettiği resimlerle cümle kurmayı ve 

daha sonra fikir beyan etmeye kadar varan karmaşık bir sürecin edinimi sağlamaktadır 

(Bondy ve Frost, 1994; Bondy, Frost, 1998; Bondy, Frost, 2001; Bondy, Tincani ve 

Frost, 2004; Ganz ve ark. 2012; Jurgens ve ark. 2019). 

 

Konuşma Üreten Cihazlar (KÜC); Bir sözcüğü, tümceyi veya daha fazla uzunlukta 

sesli aktarımın yanında görsellerle de bunu sağlayan, konuşmanın ve yazmanın yerine 

alternatif sesli iletişime olanak sağlayan sistemlerdir (Achmadi ve ark. 2012; Couper 

ve ark. 2014; Agius ve Vance, 2016; McLay ve ark. 2016). 

 

İstek Bildirme: Gerek sözlü gerekse de belli başlı sözsüz hareketlerle eyleme dökülen 

davranışlardır. Bireyin istediğini elde etme amacıyla faydalandığı bir iletişim 

becerisidir (Sundberg ve Michael, 2001; Bondy, 2012; Alzrayer, 2020; Alzrayer, 

2020; Bondy ve ark. 2020). 

 

Otizm Spektrum Bozukluğu: Genel olarak hayatın ilk aşamalarında başlayan sosyal 

iletişim alanındaki yetersizlikler ve tekrarlayıcı davranışlarla kendini gösteren ve ömür 

boyu süren gelişimsel bir bozukluktur (Fazlıoğlu ve Eşme-Yurdakul, 2005; American 
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Psychatric Association (APA), 2013; Ingersoll ve Dvortcsak, çev. 2019). Bu araştırma 

kapsamında ‘otizm spektrum bozukluğu’ terimi yerine ‘otizmli’ terimi kullanılmıştır. 

 

1.6. Kısaltmalar 

 

ADİS: Alternatif Destekleyici İletişim Sistemleri 

DEDÖÇÖ: Duyarlı Eğitim ve Dil Öncesi Çevre Öğretimi 

KÜC: Konuşma Üreten Cihazlar 

RDT: Resim Değiş-Tokuşu 

UDA: Uygulamalı Davranış Analizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

 

2. GENEL BİLGİLER 

 

 

Otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını resim değiş-tokuşuna dayalı 

iletişim sistemine dâhil ederek istek bildirme öğretimini amaç edinen araştırmanın bu 

bölümünde; otizmli çocuklar, iletişim kurma özellikleri, alternatif destekleyici 

iletişime (konuşturma, işaret ettirme, görsel gösterme, resim değiş-tokuşu ve konuşma 

üreten cihazlar) ve aşamalı yardımla öğretime yer verilmiştir. 

 

2.1. Otizmli Çocuklar ve İletişim Kurma Özellikleri 

 

Yaşamın ilk dönemlerinden itibaren otizmli kişinin iletişim becerilerine dair 

sınırlılıklar dikkat çekmektedir. Özellikle adına tepki vermeme, göz kontağı kurmama, 

işaret etmeme ve ortak dikkat gibi konuşma öncesi becerilerinde sınırlılıklar olduğu 

gözlenmektedir. Tüm bu konuşma öncesindeki beceri sınırlılıklarının yanında 

konuşma evresindeki otizmli kişinin önemli bir oranı ya sınırlı konuşmaya sahip 

olduğu, hiç konuşmanın gerçekleşmediği veya konuşsa dahi konuşmayı amacına 

uygun gerçekleştirmediği görülmektedir (Park ve ark. 2011; Kagohara ve ark. 2012; 

Ingersoll ve Dvortcsak, çev. 2019). 

Otizmli kişilerin eğitim öncelikleri arasında konuşma dilinin geliştirilmesi 

gerekir. Fakat otizmli kişilerin önemli bir kısmında ifade edici diline dair işlevsel 

kullanım becerilerinde sınırlılıklar söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle otizmli 

çocukların eğitimleri planlanırken plan dâhilinde alınacak amaçlarda dil iletişim ve 

sosyal etkileşime dair amaçların öncelik sırası olmalıdır (Mirenda, 2003; Yoder ve 

Stone, 2006b; Ingersoll ve Dvortcsak, çev. 2019). Bu bağlamda son zamanlarda 

özellikle otizmli çocukların iletişim becerilerini desteklemek için yoğunluklu olarak 

alternatif destekleyici iletişimden faydalanıldığı görülmektedir (Ganz ve ark. 2019). 

 

 2.2. Alternatif Destekleyici İletişim  

 

Sosyal iletişimsel becerilerinde belli sınırlılıklar mevcut olan kişiler için 

alternatif destekleyici iletişim kullanılmaktadır. Otizmli kişilerin birçoğu alternatif 

destekleyici iletişim ile beraber iletişim becerisi kazanabilmektedirler. Alternatif 
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destekleyici iletişim hedef bireyin hâlihazırda bulunan konuşmasını desteklediği gibi 

bunun yanında görsel, yazılı veya sesli bir dil kodu ile iletişimin mümkün kılar. 

İletişim becerilerinde sınırlılıklar yaşayan otizmli kişinin erken dönemde alternatif 

iletişim ile sosyal iletişimsel becerilerinin desteklenmesi önem arz etmektedir 

(Mirenda, 2003; Callahan ve ark., 2017; Ganz ve ark. 2019; McCoy ve McNaughton, 

2019). Otizmli çocukların iletişim becerilerini desteklemek için; konuşturma (Birkan, 

2011; Horasan ve Birkan, 2015), işaret ettirme (Tincani, 2004), görsel gösterme 

(Birkan, 2013; Ogletre ve Oren, çev. 2015), resim değiş-tokuşu (Bondy ve Frost, 1994) 

veya konuşma üreten cihazlar (Rispoli, Franco, Van Der Meer, Lang ve Camargo, 

2010) alternatif olarak kullanılmaktadır. 

 

2.2.1. Konuşturma 

 

Sözel davranış olarak konuşma, kişinin ihtiyaçlarını isteklerini ve görüşlerini 

ilgili kişi veya kişilere sözlü olarak aktarmasıdır. Tipik gelişim gösteren çocuklara 

kıyasla otizmli çocukların önemli bir oranı konuşma becerisine dair kazanımları kendi 

başlarına edinemedikleri görülmektedir. Dolayısıyla otizmli çocukların konuşma 

becerilerini destelemek ve daha işlevsel hale dönüştürmek için belli başlı yöntemler 

kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birkaçı; bekleme süreli öğretim, fırsat öğretimi ve 

replikli öğretim olarak görülebilmektedir. Belirtilen bu yöntemlerle otizmli çocukların 

önemli bir bölümüne konuşma becerisinin edinimi sağlanmaktadır (Birkan, 2011; 

Birkan, 2013; Horasan ve Birkan, 2015; Van Der Meer, Achmadi, Cooijmans, Didden, 

Lancioni ve ark., 2015; Ökçün-Akçamuş, 2016; Ganz ve ark.2019). 

 

2.2.2. İşaret Ettirme 

 

Otizmli çocuklarda bir diğer alternatif iletişim olarak işaret etmeye dayalı 

iletişimdir. İşaret etmeye dayalı iletişim, karmaşık işaret dili sisteminden farklı olarak 

daha sade olacak şekilde çocuğun temel ihtiyaçları bağlamında işaret etmeye veya 

işaretler oluşturmaya dayalı bir iletişim türüdür (Tincani, 2004; Carbone, Sweeney‐

Kerwin, Attanasio ve Kasper, 2010). 
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2.2.3. Görsel Gösterme 

 

Görseller otizmli çocuğun gerek iletişim becerisi ediniminde gerek diğer beceri 

alanlarınının desteklenmesine dayalı en önemli araç gereçler arasında yer alır. Otizmli 

çocuğun eğitiminde kullanılan görseller; tercihte bulunmayı, bağımsız çalışma becerisi 

geliştirmeyi, sosyal etkileşime girmeyi ve bu bağlamda ihtiyaçlarına dair mesajlarını 

aktarmayı sağlar. Otizmli çocuklar görseller aracılığıyla temel ihtiyaçlarına dayalı 

mesajlarnı karşısındaki kişi veya kişilere aktarabilmektedir (Fazlıoğlu ve Eşme-

Yurdakul, 2005; Birkan, 2013; Ogletre ve Oren, çev. 2015) 

 

2.2.4. Resim Değiş Tokuşu ile İletişim 

 

Otizmli çocuklara sosyal iletişimin öğretimi yapılırken UDA’ dan önemli bir 

oranda yararlanılmalıdır (Ogletree ve Oren, 2001). Bu bağlamda RDT; temeli UDA 

üzerine kurulu ve normal dil gelişim aşamalarını dikkate alarak ilerler. Temelde 

istek bildirme üzerine başlayan RDT, resimleri ayırt etmeyi, ayırt ettiği resimlerle 

cümle kurmayı ve daha sonra fikir beyan etmeye kadar varan karmaşık bir sürecin 

edinimi sağlamaktadır (Bondy ve Frost, 1994; Sulzer-Azaroff, Hoffman, Horton, 

Bondy ve Frost, 2009; Lerna, Esposito, Conson, Russo ve Massagli 2012; Alzrayer, 

2020). 

Hedef bireye RDT öğretimine geçmeden önce; pekiştireç işlevi görecek etkili 

nesneler belirlenmeli, ortam düzenlenmesi yapılmalı ve RDT eğitimi için 

materyaller hazırlanmalı (Bondy ve Frost, 1994). 

 

2.2.4.1. Pekiştireç İşlevi görecek Etkili Nesneleri Belirleme Süreci  

 

RDT eğitimine başlamadan önce pekiştireç işlevi görecek etkili nesnelerin 

belirlenmesi gerekmektedir. Etkili nesne belirleme için hedef çocuğun mikro çevresi 

ile görüşmeler yapılabilir veya çocukla birebir yapılacak deneme seanslarında 

çocuğun hoşuna gidebilecek nesneler belirlenebilir. Hedef çocuğa; tekli, ikili, 

üçlü, dörtlü veya beşli nesne seçenekleri oluşturularak seçme fırsatları 

tanınabilir (Bondy ve Frost, 1994; Bondy ve ark. 2004; Tincani, 2004). 

 

 



 

26 

 

2.2.4.2. Resim Değiş-Tokuşunun Öğretimi İçin Ortam 

 

RDT öğretim sürecinde biri yönlendirici biri iletişim ortağı olmak üzere iki kişi 

yer alır. İlk oturumlarda iletişim ortağı çocuğun karşısında oturur. Sonraki süreçlerde 

programın amaçları doğrultusunda pozisyon alır. Yönlendirici kişi süreç içerisinde 

çocuğun bakış açısında olmayacak şekilde konumlanır. Yönlendirici kişi çocuğun 

müdahale edilebilirliğine göre ya oturur ya da ayakta bekler (Bondy ve Frost, 1994; 

Bondy ve Frost, 1998; Jurgen ve ark. 2019).  

 

2.2.4.3. Resim Değiş-Tokuşu Öğretimi İçin Hazırlanacak Materyaller 

 

RDT öğretimi için etkili nesne belirleme sürecinden sonra materyal hazırlanır. 

Nesnelere ait görseller hedef çocuğun hazırbulunuşluk düzeyine göre ortalama 5x5, 

6x6 veya 7x5 ebatında hazırlanabilir. Birinci evre çalışmaları için nesne görseli 

ebatları kişinin ihtiyacına göre büyük tasarlanabilir. Fakat kullanılan görsellerin 

sayıları artıkça ebatları da küçülür. Çocuğun gelişim düzeyine göre taşıyabileceği 

ebatta bir klasör alınır. Alınan klasörün içine sert plastikten yapılma renkli sayfalar 

yerleştirilir. Klasöre yerleştirilen renkli sayfaların üzerine nesne görselinin arkasındaki 

cırt bant kadar renkli sayfalara cırt bant yapıştırılır. Hazırlanan renkli sayfalara nesne 

görselleri yerleştirilir. Klasörün ön yüzüne bir adet cümle şeridi hazırlanır (Tincani, 

2004; Tincani ve Ark. 2006; Kırcaali-İftar ve Odluyurt, 2012). 

 

2.2.4.4. Resim Değiş-Tokuşu Evreleri 

 

RDT, altı evreden oluşan bir iletişim sistemidir. Her evre bir sonraki evre 

için ön-koşul beceri niteliği taşımaktadır. Çocuk önceki evreyi öğrenmeden 

sonraki evreye geçmez. Evreler arası ortalama %80 başarı elde edildikten sonra 

sonraki evreye geçiş sağlanmaktadır. RDT’de altı evreninde altısı farklı amaçlar 

üzerine düzenlenmiştir. RDT için ilk üç evrede tek kart ile iletişim sağlanırken 

dördüncü evreye geçtiğinde artık cümle şeridi ile birden fazla kartın 

yerleştirerek iletişim kurulacağı süreç ile devam etmektedir. Üçüncü evreden 

sonra artık yüklemi olan cümlelere ağırlık verilmektedir. RDT’de ilk beş evre 

istek bildirme üzerine kurulu iken altıncı evrede fikir beyan etme üzerine 

kurulmuştur (Bondy ve Frost, 1993; Bondy ve Frost, 1994; Couper ve ark. 2014; 
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Jurgens ve ark. 2019; Hughes-Lika ve Chiesa, 2020) RDT’nin evreleri aşağıda 

açıklanmıştır.  

 

2.2.4.4.1. Resim Değiş-Tokuşu Birinci Evre 

 

 Resim değiş-tokuşu kendi kendine gelen talepleri öğreterek başlar. Dolayısıyla 

istek bildirmeyi öğretmek hedeflenen ilk beceri olmalıdır. Çünkü çocuk istediğini 

hemen elde ettiğinde bunun döngüselliği kurulur ve istek bildirme davranışı devam 

eder (Bondy ve Ryon, 1991; Bondy, 2001; Hu ve Lee, 2019). Bu evrede hedef 

çocuğun karşısında, iletişim ortağı olan kişi ve çocuğun bakış açısında 

olmayacak şekilde konumlanan yönlendirici kişi yer almaktadır. Çocuk için 

önceden belirlenen hedef nesne iletişim ortağı olan kişinin elinde 

bulunmaktadır. Çocuğun masasında hedef nesnenin görseli bulunmaktadır. 

İletişim ortağı çocuğu dikkatini nesneye çekmek için nesneyi çocuğa 

yakınlaştırılıp uzaklaştırabilir. Çocuk nesneyi almaya yeltendiği anda 

yönlendirici kişi çocuğun elinden tutarak önündeki iletişim kartını alır ve 

iletişim ortağına uzatır. İletişim ortağı olan kişi çocuk kartı verir vermez hedef 

nesneyi (yiyecek-içecek veya oyuncak) çocuğa verir. Çocuk nesneyi 

tükettiğinde ikinci denemeye başlanır ve denemeler böyle devam eder (Bondy 

ve Frost, 1994; Howlin ve ark. 2007; Bondy, 2012; Gilroy ve ark. 2018) 

Yönlendiri kişi her denemede çocuğun istek bildirmesini bekler ve çocuk 

tarafından kart uzatıldığında nesne çocuğa anında verilir. Yönlendirici kişi 

konuşarak veya fiziksel olarak çocuğu yönlendirmez. İletişim ortağı çocuğu 

sözlü olarak yönlendirmez. Nesneye doyum sağlanması durumunda ya etkili 

olan başka bir nesne kullanılır ya da oturum sonlandırılır. Nesnenin etkisi seans 

öncesi çocuğa sunularak test edilir. Bu evrede sadece yiyecek içecek nesneleri 

kullanılmaz aynı zamanda pekiştireç işlevi gören etkinlikler de kullanılabilir. 

Yönlendirici kişi çocuğa hissettirmeden kademeli bir şekilde ortamdan ayrılır. 

Bu evreden ikinci evreye geçmeden önce bağımsız olarak %80 ve üzeri doğru 

tepki yüzdesi elde edildikten sonra ikinci evrenin öğretimine geçilir (Bondy ve 

Frost, 2001; Ganz ve ark. 2004; Tincani, 2004; Park ve ark. 2011; Went ve ark. 2019). 
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2.2.4.4.2. Resim Değiş-Tokuşu İkinci Evre 

 

RDT’nin ikinci evrede çocuğun dil repertuarını temsil eden klasör 

uygulamasına geçilir. İkinci evrede çocuğun önünde üzerinde bir adet nesne 

görselinin bulunduğu klasör bulunur. Birinci evrede olduğu gibi iletişim 

ortağının elinde hedef nesne bulunur. İletişim ortağı çocuğun karşısında elinde 

hedef nesne ile çocuğun talebini bekler. Çocuk nesneyi almaya yeltendiği zaman 

yönlendirici kişi hemen çocuğun elinden tutarak klasörü açıp klasörün içinde 

bulunan hedef nesne görselini temsil eden görseli alır ve iletişim ortağına verir. 

İletişim ortağı aldığı nesne kartından sonra hedef nesneyi çocuğa hemen verir. 

İletişim ortağı çocuğa nesneyi verdikten hemen sonra çocuğa ‘çikolata 

istiyorsun, aferin sana’ gibi sosyal övgüyü ve ne istediğini onaylamaya dair bir 

söylem geliştirir. Çocuk klasörden hedef nesne görselini bağımsız bir şekilde 

iletişim ortağına vermeyi öğrendikten sonra iletişim ortağı masadan kademeli 

bir şekilde uzaklaşmaya başlar. Yönlendirici kişi çocuğa iletişim ortağı ile 

arasındaki mesafeyi aşmayı öğretim sürecinde çocuğa ihtiyaç duyduğu fiziksel 

ipucunun yoğunluğunu ayarlayıp sunar. Çocuk iletişim ortağı ile mesafeyi nasıl 

aşacağını öğrendikten sonra iletişim klasörünü kademeli bir şekilde çocuktan 

uzaklaştırılacaktır. Bu süreçte de diğer süreçlerde olduğu gibi yönlendirici 

öğretmen çocuğa ihtiyaç duyduğu fiziksel ipucunu sunar ve yine aynı şekilde 

kademeli bir şekilde ortamdan çekilir. Çocuk ikinci evrede hedeflenen 

becerilerde bağımsız olarak %80 ve üzerinde doğru tepki yüzdesi elde ettikten 

sonra üçüncü evrenin öğretim süreci başlar (Bondy ve Frost, 1993; Bondy ve ark. 

2004; Bondy, 2012; Gilroy ve ark. 2018; Hu ve Lee, 2019; Hughes-Lika ve Chiesa, 

2020). 

 

2.2.4.4.3. Resim Değiş-Tokuşu Üçüncü Evre 

 

Bu evrede çocuk hedef nesne görselinin neyi temsil ettiğini ayırt eder. 

Çocuk açısından öğrenene kadar belli deneme yanılmalar yaşayacaktır. Öğretim 

sürecinden önce istediği ve istemediklerini temsil eden en az iki nesne görseli 

ile başlanır. Çocuk hedef nesne görselini iletişim klasöründen alıp iletişim 

ortağına verdiğinde talep ettiği nesneyi alır. Fakat hedef nesneyi temsil etmeyen 

görseli getiren çocuk istemediği ile karşı karşıya kalır. İlk süreçte iki resim 
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arasından seçim üzerinden eğitim planlanırken süreç içerisinde kademeli bir 

şekilde nesne görselleri arttırılır. Hedeflenen başarı yüzdesini bağımsız olarak 

%80 ve üzeri doğru tepki yüzdesini elde eden çocuk ile dördüncü evreye geçilir 

(Bondy ve Frost, 1994; Bondy, 2012; Jurgens ve ark. 2019; Hughes-Lika ve Chiesa, 

2020). 

 

2.2.4.4.4. Resim Değiş-Tokuşu Dördüncü Evre  

 

Bu evreye kadar gelen çocuk için ortalama 12-20 resim kadar bir 

repertuarının olduğu düşünülür. Bu evre çocuk için görsellerle cümle kurma 

evresidir. Çocuk iletişim klasöründen ‘istiyorum’ temsil eden el görselini alır 

ve cümle şeridine yerleştirir. Sonra istediği nesne görselini alır ve cümle 

şeridine yerleştirir. Cümle şeridini iletişim ortağına verir. Cümle şeridini 

iletişim ortağına veren çocuk, cümle şeridindeki görselleri işaret ederek iletişim 

ortağına cümle şeridini verir. Bu evrenin sonuna doğru çocuk ortalama 

klasöründe 20-25 görsel barındırır (Bondy ve Frost, 1998; Bondy ve Frost, 2001; 

Bondy ve ark. 2004; Alzrayer, 2020). 

 

2.2.4.4.5. Resim Değiş-Tokuşu Beşinci Evre  

  

Bu evrenin süreci ‘ne istiyorsun’ gibi sorular ile işlenir. Sorgulanan istek, 

eğitim süreci içinde sıklıkla iletişim klasörünün içinden ‘istiyorum’ kartını alma 

ile başlar. Evrenin sonuna yaklaşıldığında çocuk kendiliğinden ne istiyorsun 

sorusunu cevaplar düzeye gelir ve ortalama günlük sürecini bu soru üzerinden 

cevaplar. Hedef çocuğa ne istiyorsun diye sorulur. Çocuğun göstermiş olduğu 

performansa bağlı fırsatlar sunulur. Ortalama cevaplama süresi ölçülür. 

Belirlenen sürede çocuktan cevap alınmadığı durumlarda işaret ipucu kullanılır. 

Çocuk işaret edilen istiyorum görselini alıp talep ettiği görsel ile ‘ne istiyorsun’ 

sorusuna cevap oluşturur. Bu evreden de bağımsız %80 ve üzeri doğru tepki 

yüzdesi elde edildiğinde altıncı evreye geçilebilir (Bondy ve Frost, 1994; Bondy 

ve Frost, 1998; Cummings ve ark. 2012; Alzrayer, 2020; Hughes-Lika ve Chiesa, 

2020). 
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2.2.4.4.6. Resim Değiş-Tokuşu Altıncı Evre  

 

Bu evre fikir beyan etme evresidir. Çocuğun bu sürece kadar hep istek 

bildirme üzerine kurgulanmış olan eğitim süreci bu evre ile beraber fikir beyan 

etmeye evrilir. Bu evredeki görsellerden artık duyu organlarını temsil eden 

görseller de yer alır. Çocuğun iletişim klasöründe; ‘duyuyorum’ temsil eden 

kulak görseli, ‘görüyorum’ temsil eden göz görseli ve ‘istiyorum’ temsil eden 

el görselleri bulunur. Çocuk bu evrede yüklemli görselleri bunları birbirinden 

ayırt etmeyi öğrenir. Yüklem kartlarını karıştıran çocuğa ayırt edici ipuçları 

sunulabilir. Bu süreçte çocuğun çok talep ettiği nesne/yiyecek vs. ortama alınır 

ve çocuk bağımsız bir şekilde talep etme çalışmalarına teşvik edilir. 

Yüklemlerin hepsini ayırt eden çocuğa bir oturumda birden fazla yüklem 

çalışılabilir. Böylelikle fikir beyan etme becerisi gelişmiş olur. Bu evrede de 

önceki evrelerde olduğu gibi hedef çocuk bağımsız olarak %80 ve üzeri doğru 

tepki yüzdesi elde ettiğinde RDT’den mezun olur (Bondy ve Frost, 1994; Bondy 

ve Frost, 2001; Bondy, 2012; Cummings ve ark. 2012; Gilroy ve ark. 2018). 

RDT ile öncelikli olarak çocuk sosyal olarak kabul edilebilir bir şekilde 

istek bildirmeyi öğrenir. Çocuk, ilgilerini ihtiyaçlarını ve görüşlerini RDT’i 

öğrendikten sonra muhatabı olduğu kişi veya kişilere resimler aracılığıyla 

iletmeyi öğrenir. RDT, hedef birey ile mikro çevre arasında anlamlı bağ 

kurmasına dayalı teşvikler sunar. Diğer sistemler gibi herhangi bir önkoşul 

beceri gerektirmez (Bondy ve Frost, 1994; Charlop-Christy ve ark. 2002; Tincani, 

2004; Howlin ve ark. 2007; Bondy, 2019; Went ve ark. 2019). 

RDT’nin diğer ADİS’lerle karşılaştırılmasının yapıldığı Tablo 2. 

incelendiğinde RDT’nin diğer ADİ sistemleri gibi; dikkat, göz teması, sözel taklit, 

motor taklit ve bekleme gibi önkoşul beceri gerektirmediği görülmektedir. Bunun 

yanında kişinin tercihlerinin ön planda olduğu, kişiden alınan veya kişiye verilen 

dönütlerin tekrarlama ihtimalinin olduğu, iletilmek istenen mesajın açık net ve anlaşılır 

olduğu görülmektedir (Bondy ve Frost, 1994).  
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Tablo 2. Alternatif Destekleyici İletişim Sistemlerinin Karşılaştırılması 

 

 Konuşturma 

 

 

İşaret 

Ettirme 

Görsel 

Gösterme 

Resim Değiş-

Tokuşu 

(RDT) 

Ön Beceriler  

 

 

    

Dikkat ve Göz 

teması 

 

       

        + 

 

      + 

 

       - 

 

      - 

Sözel ve motor 

taklit 

 

 

        + 

 

      + 

 

       - 

 

      - 

Eğitim 

sürecinde ön 

koşul beceriler 

 

         

 

        

 

       

 

      

Sosyal 

kullanımlı 

pekiştireç 

 

        + 

 

      +   

 

       + 

 

       -  

Bireyin seçimi 

 

 

 

        - 

 

       - 

 

       - 

 

        + 

Cevaba taklitle 

veya Rica ile 

başlama 

 

        - 

 

        - 

 

       - 

 

        + 

Sonuç  

 

 

    

Bireyin dönütü 

tekrar etmesi 

 

 

       - 

 

       - 

 

       - 

 

       + 

Bireye verilen 

dönütün taklit 

etmesi  

 

       - 

 

       - 

 

       - 

 

      + 

Bireyden 

Alınan 

Dönütün 

Durumu 

 

Bazen 

 

 

Bazen 

 

Bazen 

 

     Sıklıkla 

Karşısındaki 

kişi tarafından 

anlaşılabilir 

olma durumu  

 

Sıklıkla 

 

Sıklıkla 

 

        + 

 

        + 

(Bondy ve Frost, 1994) 

 

Not: Tablo 2.’deki ‘+’ işreti Kavramsal olarak Evet’i ve ‘-’ işareti ise Kavramsal 

olarak Hayır’ı temsil etmektedir. 
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2.2.5. Konuşma Üreten Cihazlar 

 

Materyal hazırlama sürecinde teknolojinin gereklilik durumuna göre 

derecelendirildiği (düşük-orta-yüksek) KÜC’ler teknolojik gerektiren sistemlerdir. 

KÜC; renkli veya renksiz görseli bulunan bir sözcüğü, tümceyi veya daha fazla 

uzunlukta sesli aktarımı sağlayan konuşmanın ve yazmanın yerine alternatif sesli ve 

görsel iletişime olanak sağlayan sistemlerdir (Achmadi ve ark. 2012; Van Der Meer, 

2013; McLay ve ark. 2015; Agius ve Vance, 2016; Lorah ve Karnes, 2016). 

KÜC; önceden hazırlanmış ses kayıtlarının belli görsellerle beraber sunulup 

bunları; istek bildirme, soru sorma, adlandırma vs. gibi nedenlerle kullanılabilen 

alternatif iletişim türüdür (Lorah, Crouser, Gilroy, Tincani ve Hantula, 2014). KÜC’ün 

öğretimini yaparken; artan ipucu (Achmadi ve ark. 2012), RDT Protokolü (Ganz ve 

ark. 2013; King, takeguchi, Barry, Refheldt ve Boyer, 2014), azalan ipucu ve aşamalı 

yardım yöntemi (Rispoli ve ark. 2010), ayrımlı pekişitirme (Flores, Musgrove, Renner, 

Hinton, Strozier ve ark. 2012), bekleme süreli (Lorah ve ark.  2013) ve artan bekleme 

süreli (Achmadi ve ark. 2014) gibi yöntemler kullanıldığı görülmektedir. 

Otizmli kişiye KÜC öğretimi ile ilgili hangi yöntemin daha etkili olduğuna dair 

karşılaştırmalı araştırmalara rastlanmamıştır. Fakat yapılan alanyazın taramasında 

içinde KÜC’ün de bulunduğu ADİ sistemlerinin karşılaştırılmasına (Flores ve ark. 

2012; Lorah ve ark. 2013; Van Der Meer ve ark. 2013; Achmadi ve ark. 2014; Couper 

ve ark. 2014; Stasolla ve ark. 2014; Agius ve Vance, 2016;) KÜC ile ilgili yapılmış 

etkililik araştırmalarına (Achmadi ve ark. 2012; Ganz ve ark. 2013; Lorah ve ark. 

2013; Kagohara ve ark. 2012; Lorah ve ark. 2014; Van Der Meer ve ark. 2014) 

rastlamak mümkündür. 

 

2.3. Aşamalı Yardımla Öğretim 

 

Yanlışsız öğretim yöntemlerinden biri olan aşamalı yardım ile öğretim 

yöntemi; kişiye doğru tepki fırsatları sunarak, kontrol edici ipucunun kişinin 

performansına göre değiştiği ve zamanla silikleştirildiği, gereken durumlarda kişiye 

ihtiyaç duyduğu ipucunun yoğunluğunu ve türüne göre o an karar verilerek müdahale 

sağlandığı bir yanlışsız öğretim yöntemidir. Uygulamaya ön ayak olan kişi hedef 

kişinin uygulama sürecinde yanlış tepkide bulunmaması adına hep tetikte bekler. 

Uyaran, kişiye sunulduğu andan itibaren hedef kişinin doğru tepki için hedeflenen 
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zaman aralığında bekler. Uygulayıcı, kişi yanlış tepkiye yöneleceğine dair emareler 

gösterdiği anda o an gereken ipucunun yoğunluğu ve türüne karar vererek ipucu sunar. 

Yöntem, farklı gelişimsel özellikleri olan kişilerle kullanılabileceği gibi otizmli 

kişilerle de kullanılmaktadır (Wolery ve Gast, 1984; MacDuff, Krantz ve 

McClannahan, 1993; Birkan, 2011; Birkan, 2013). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

 

Otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını resim değiş-tokuşuna dayalı 

iletişim sistemine dâhil ederek istek bildirme öğretiminin yapıldığı araştırmanın bu 

bölümünde; katılımcıların demografik özelliklerine, araştırmayı yapan kişilere, 

araştırmanın ortamına, araştırmada kullanılan araç-gereçlere,  araştırma desenine, 

araştırmanın bağımlı değişkenine, araştırmanın bağımsız değişkenine, deney sürecine, 

veri toplama süreci ve analizine, sosyal geçerlik verilerinin toplanmasına,   güvenirlik 

verilerinin toplanma süreci ve analizine yer verilmiştir. 

 

3.1. Katılımcılar 

 

Araştırma, İstanbul Kadıköy ilçesinde bulunan bir Özel Eğitim ve Özel 

Rehabilitasyon Merkezine devam eden otizmli ikisi erkek biri kız üç çocuk ile 

gerçekleşmiştir. Çalışma başlamadan önce çalışma yapılması planlanan çocukların 

velilerine içerik hakkında detaylı bilgi verilmiş olup gönüllü olur formu ve içeriği ile 

ilgili bilgilendirilmiştir. Herhangi bir zamanda veli tarafından verilen iznin geri 

çekebileceğini ve bu durumda programın hemen durdurulacağını veliye bildirilmiş 

olup gönüllü olur imza onayından sonra çalışma başlamıştır. Araştırmada yer alan 

katılımcı çocuklara etik kurallar gereği takma isimler verilmiştir. 

Araştırmaya katılan katılımcıların özelliklerini daha iyi açıklamak için 

katılımcılara Gilliam otistik bozukluk derecelendirme ölçeği-2-Türkçe uyarlaması 

(GOBDÖ-2TV) ölçeğinin kullanıcı sertifikası bulunan kişi tarafından uygulanmıştır. 

GOBDÖ-2TV; otistik bozukluk davranışları sergileyen kişilerin otizm düzeylerini 

tespit etmek amacıyla geliştirilmiş otizm derecelendirme ölçeğidir (Diken, Ardıç, 

Diken ve Gilliam, 2012). 

 

 Araştırmaya katılacak otizmli çocukta istenilen ön koşul beceriler aşağıda 

sıralanmıştır.  

 a) Otizmli olduğuna dair sağlık raporu.  

 b) Bağımsız bir şekilde istek bildirememe. 

 c) Tek basamaklı yönergeleri yerine getirme. 
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 d) Fiziksel yardımı (el ile yapılan yönlendirme) kabul etme. 

e) Herhangi bir yiyecek veya içecek diyeti ve alerjik reaksiyonun olmaması. 

 f) Daha önce resim değiş-tokuşu eğitimi almamış olması. 

 g) Konuşma veya anlamlı bir konuşmanın olmaması. 

 

Toprak, 9 yaşında otizmli bir erkek çocuktur. Toprak, tıbbi tanılaması İstanbul 

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi’ndeki bir çocuk psikiyatristi tarafından otizm 

tanısı konulmuştur. Toprak, tanılama sürecinde 2,5-3 yaşındaydı. Toprak’a uygulanan 

GOBDÖ-TV2 sonucuna göre otistik bozukluk indeksi puanı 118 olduğu tespit 

edilmiştir. Toprak, haftada dört gün Rehabilitasyon Merkezinden eğitim almaktadır. 

Gerçekleştirilen etkinliklerde 30-45 saniye süreyle dikkatini verebilmektedir. Problem 

davranışları; çığlık atma, masaya vurma ve iiiioooo diye anlamsız sesler çıkarmadır. 

Ayrıca 5-10 saniye göz kontağı kurabilmektedir. Sosyal-iletişim becerilerinde 

zorluklar yaşayan Toprak, bağımsız bir şekilde istek bildirememekte ve bağımsız bir 

şekilde oyun oynayamamaktadır. 

Su, 11 yaşında otizmli bir kız çocuk. Su’ya İstanbul Göztepe Eğitim Araştırma 

Hastanesi’nde bir çocuk psikiyatristi tarafından otizm tanısı konulmuştur. Su, tanılama 

sürecinde 3 yaşındaydı. Su’ya uygulanan GOBDÖ-TV2 sonucuna göre otistik 

bozukluk indeksi puanı 124 olduğu tespit edilmiştir. Su, haftada üç gün Rehabilitasyon 

Merkezinde eğitim almaktadır. Gerçekleştirilen etkinliklerde 15-20 saniye süreyle 

dikkatini verebilmektedir. Durduk yere ağlama, bağırma, oooouuu diye anlamsız 

sesler çıkarma gibi problem davranışları bulunmakta. Ayrıca 5-10 saniye göz kontağı 

kurabilmektedir. Sosyal-iletişim becerilerinde zorluklar yaşayan Su, bağımsız bir 

şekilde istek bildirememekte ve bağımsız bir şekilde oyun oynayamamaktadır. 

Ramiz, 12 yaşında otizmli bir erkek çocuk. Ramiz’e, Göztepe Eğitim Araştırma 

Hastanesi’nde bir çocuk psikiyatristi tarafından otizm tanısı konulmuştur.  Tanılama 

sürecinde Ramiz 2,5-3 yaşındaydı. Ramiz’e uygulanan GOBDÖ-TV2 sonucuna göre 

otistik bozukluk indeksi puanı 131 olduğu tespit edilmiştir. Ramiz, haftada 2 gün 

Rehabilitasyon Merkezinden eğitim almaktadır. Ramiz’in nesne takıntısı 

bulunmaktadır. Ramiz gerçekleştirilen etkinliklerde 3-6 saniye süreyle dikkatini 

verebilmektedir. Ellerini salama ve el çırpma tekrarlanan davranışlarıdır. Tırnak yeme, 

parmak uçlarının kenarlarını kemirme, yabancı madde yeme ve masaya vurma genel 

problem davranışlarındandır. Ayrıca 3-5 saniye göz kontağı kurabilmektedir. Sosyal-

iletişim becerilerinde zorluklar yaşayan Ramiz, bağımsız bir şekilde istek 
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bildirememekte ve bağımsız bir şekilde oyun oynayamamaktadır. Araştırmaya katılan 

katılımcıların demografik özellikleri Tablo 3. ‘te verilmiştir. 

 

Tablo 3. Araştırmaya Katılan Çocukların Demografik Özellikleri 

 

Takma 

İsmi 

Yaşı 

/GOBDÖ 

Puanı 

Engel 

Durumu 

Haftalık Aldığı Destek 

Eğitim Gün Sayısı 

Tanı Sürecindeki 

Yaşı 

 

Toprak 

 

9/118 

 

Otizm 

Haftada dört gün destek 

eğitim almaktadır. 

        

      30 aylık 

 

Su 

 

11/124 

 

Otizm 

Haftada üç gün destek 

eğitim almaktadır. 

 

      35 aylık 

 

Ramiz 

 

12/131 

 

Otizm 

Haftada iki gün destek 

eğitim almaktadır. 

 

      32 aylık 

 

3.2. Araştırmacı 

 

Uygulama sürecini yürüten araştırmacı Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim 

Öğretmenliğinden mezun. Özel bir özel eğitim kurumunda bir buçuk sene özel eğitim 

öğretmenliği yaptı.  Otizmli çocukların bulunduğu bir özel eğitim okulunda beş yıl 

özel eğitim öğretmenliği yapmış olup totalde yedi yıl bir özel eğitim deneyimi vardır. 

Şu anda Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Bölümünde yüksek lisans öğrencisidir. 

 

3.3. Ortam 

 

Araştırma, otizmli iki erkek bir kız olmak üzere üç çocuğun katılımıyla 

gerçekleşmiştir. RDT ’nin birinci evresi için uygulama planı olarak; başlama düzeyi, 

yoklama oturumları, genelleme ve izleme oturumları dışındaki tüm oturumlarda 

RDT’nin birinci evresinin uygulama ilkelerine dayalı olarak her oturumda yönlendirici 

ve iletişim ortağı olmak üzere iki öğretmen görev almıştır. İki öğretmeninde geçmişte 

RDT kullanım deneyimi vardır. Çalışma; başlama düzeyi, öğretim, öğretim öncesi 

yoklama ve izleme oturumları bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin bireysel 

eğitim sınıfında gerçekleştirilmiştir. Genelleme oturumları ise aynı kurumun başka 

bireysel eğitim sınıfında gerçekleşmiştir. 

Sınıfta; araç-gereçlerin konduğu bir dolap, duvar panosu, bir masa, çift yönlü 

60x70cm ebatlı yazı tahtası ve biri küçük üçü büyük olmak üzere dört sandalye 

bulunmaktadır. Bireysel eğitim sınıfı yaklaşık 4 x 5 m boyutlarındadır. Bireysel eğitim 
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sınıfındaki ortamda bir çocuk iki uygulamacı olacak şekilde üç kişi yer almıştır. 

Araştırmanın gerçekleştiği ortam Ek-10’da verilmiştir.  

 

3.4. Araştırmada Kullanılan Araç-Gereçler 

 

Araştırma salgın hastalık sürecine denk geldiği için belli başlı önlemler 

(ortamın sık sık havalandırılması, araştırmacının tek kullanımlık plastik eldiven 

takması, oturum öncesi ve sonrası çocukların masalarının dezenfekte edilmesi, oturum 

sürelerinin max 5 dk olarak planlanması, araştırmada kullanılan materyalin oturum 

öncesi ve sonrası dezenfekte edilmesi, oturum öncesi ve sonrası ellerin sabunla 

yıkanması, maske kullanımı ve mesafeye dikkat edilmesi) alınmıştır. 

 

3.4.1. Deney Sürecinde Kullanılan Araç-Gereçler 

 

• Hedef nesne görsellerinin iliştirildiği 7x5 cm ebatlı manyetik ses kartları 

• Nesne görselinin iliştirildiği manyetik kartları okutmak için manyetik kart 

okuyucu 

• Şeffaf kart koruma kılıfı  

• Video çekimlerinin yapılması için kamera  

• Çeşitli yiyecek ve içecekler 

• Tripot  

• Akıllı telefon (kameranın şarjının bitmesi ihtimali veya olası arıza durumu için) 

kullanılmıştır. 

 

3.4.2. Araştırma Verilerini Toplamak İçin Kullanılan Araç-Gereçler 

 

• Video kayıtlarının depolanması için harici hard-disk 

• Veli izin formları 

• Sosyal geçerlik formu 

• İstek bildirme becerisini ölçen ölçüt bağımlı ölçü aracı 

• Talep edilen nesneleri belirleme formları kullanılmıştır. 
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3.4.3. Resim Değiş-Tokuşu Birinci Evre’nin Öğretimi İçin Kullanılacak Materyal 

Tasarım Süreci 

 

Araştırmada kullanılmak üzere geliştirilen araç gereçler materyal geliştirme 

uzmanın görüşleri alınarak tasarlandı. Manyetik kartlar ve kart okuyucular temin 

edildi. Katılımcıların tercih ettiği pekiştireç işlevi görecek nesneler belirlendi. Nesne 

görselleri manyetik kart okuyucusuna şefaf kart koruma kılıfına iliştirildi. Şeffaf kart 

koruma kılıfının arkasına yapışkan cırt bant kullanıldı. 25x17cm ebatlı 2mm 

kalınlığında ön yüzü beyaz arka yüzü krem renkli ahşap yapılı bir kontrplak kullanıldı. 

Kontrplağın sol üst köşesi ve sağ alt köşelerine yapışkanlı cırt bantlar yapıştırıldı. 

Çalışma masasına 10 cm cırt bant yapıştırıldı. Kontrplağın arkasına üst tarafından orta 

kısma gelecek şekilde cırt bant yapıştırıldı. Manyetik kart okuyucusunun arkasına cırt 

bant yapıştırıldı. Kontrplağın sol üst köşesine manyetik kart okuyucu sağ alt köşesine 

hedef pekiştireç görsellerinin iliştirildiği manyetik kart okuyucu cırt bant yardımı ile 

yerleştirildi.  

Katılımcıların en çok tercih ettiği nesnelere ait replikler manyetik kartlara 

Tablo 4.’te görüldüğü üzere her çocuk için ayrı ayrı kaydedildi. Hedef nesne 

görsellerinin bulunduğu manyetik kartlar her katılımcı için ayrı ayrı olacak şekilde altı 

adet hazırlandı. Hazırlanma sürecine ilişkin görseller Şekil 1. ve Şekil 2.‘de 

gösterilmiştir.  

 

   

Şekil 1.  Manyetik Kart Okuyucusuna İliştirilmiş Hedef Nesne Görselleri 

 

   

Şekil 2. Kontrplağa İliştirilmiş Manyetik Kart Okuyucu ve Manyetik Kart Görselleri 
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3.4.4. Pekiştireç İşlevi Görecek Hedef Nesne Belirleme Oturumları 

 

Talep edilen nesneleri tespit etmek için; çocukların mikro çevrelerinden (anne, 

baba ve kardeş) makro çevrelerine (okuldaki öğretmenleri) doğru görüşme yapılmıştır. 

Görüşme sürecinde elde edilen veriler nesne belirleme formuna işlenmiştir. Bu 

görüşmelerin yanı sıra deneme yanılma süreciyle de etkili nesneler tespit edilmiştir. 

Hedef çocuğa etkili nesneyi belirlemek için çocuğun; hedef nesneye ulaşmaya 

çalışması, almak için çaba sarf etmesi gibi somut gözlemlenebilen eylemlerle tespit 

edilmiştir. Bu belirlenen nesnelerden en çok tercih edilenden en az tercih edilene doğru 

sıralama yapmak için; seçim fırsatları (önüne konulan ikişerli, üçerli, dörderli setler 

halinde) sunulmuştur. Böylelikle katılımcının nesneyi en çok tercih ettiğinden en az 

tercih etmesine göre listede sıralanmıştır. Belirlenen nesneler birincil ve ikincil 

nesneler olarak her katılımcı için Ek-1 ve Ek-2’de yer alan formlara ayrı ayrı 

işlenmiştir. Bu bağlamda her hedef katılımcı için 3-6 tercih edilen birincil ve ikincil 

nesneler hazırlanmıştır (Frost ve Bondy, 1994; Tincani, 2004). Araştırma boyunca 

kullanılacak nesnelerin araştırma sona erene kadar hedef çocuğa verilmemesi ile ilgili 

aileler ve öğretmenlere bildirilmiştir. Nesne belirleme oturumları ve hedef bireye 

sunulan seçim fırsatları ile ilgili bazı görseller Şekil 3.’te gösterilmiştir. 

 

   

Şekil 3. Seçenekli Etkili Nesne Belirleme Oturumu 

 

Katılımcıların en çok tercih ettiği altı nesneye ait replikler manyetik kart 

okuyucusuna her çocuk için ayrı ayrı kaydedildi. Nesne belirleme sonucuna göre 

Toprak için; çiğ fındık, çiğ badem, çiğ antep fıstığı, çiğ kaju, çiğ ceviz ve sakız olduğu 

tespit edilmiştir. Su için; kremalı bisküvi, çikolata, gofret, muz, yeşil yaş üzüm ve su 

olduğu tespit edilmiştir. Ramiz için; bonibon, jelibon, çikolata, cips, elma ve 

mandalina olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılar için kullanılan nesneler Tablo 4.’te 

verilmiştir. 
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Tablo 4. Aşağıdaki tabloda katılımcılar, istek bildirilen nesneler ve istek bildirim 

replikleri 

 

Katılımcılar       Etkili Nesneler                      Replikler 

 

 

 

 Toprak  

Çiğ Fındık  

Çiğ Badem 

Çiğ Kaju 

Çiğ Antep Fıstığı 

Çiğ Ceviz 

Sakız 

‘Fındık İstiyorum’ 

‘Badem İstiyorum’ 

‘Kaju İstiyorum’ 

‘Fıstık İstiyorum’ 

‘Ceviz İstiyorum’ 

‘Sakız İstiyorum’ 

 

 

 

 Su  

Bisküvi 

Çikolata 

Gofret 

Muz 

Üzüm 

Su 

‘Bisküvi İstiyorum’ 

‘Çikolata İstiyorum’ 

‘Gofret İstiyorum’ 

‘Muz İstiyorum’ 

‘Üzüm İstiyorum’ 

‘Su İstiyorum’ 

 

 

 

 Ramiz 

Bonibon 

Jelibon 

Çikolata 

Cips 

Elma 

Mandalina  

‘Bonibon İstiyorum’ 

‘Jelibon İstiyorum’ 

‘Çikolata İstiyorum’ 

‘Cips İstiyorum’ 

‘Elma İstiyorum’ 

‘Mandalina İstiyorum’ 

 

3.5. Araştırma Deseni 

 

Bu araştırmada, otizmli çocuklara manyetik ses kartlarını RDT sistemine dâhil 

ederek istek bildirme becerisinin öğretimi için tek denekli araştırma desenlerinden 

katılımcılar arası yoklama denemeli çoklu yoklama deseni kullanılmıştır. Bu yöntem; 

en az üç becerinin edinimi için en az bir katılımcı ile çalışılır veya en az bir becerinin 

edinimi için en az üç katılımcı ile çalışmaya başlanılır. Bir becerinin edinimi için üç 

katılımcı ile yapılan araştırmalarda öncelikle üç katılımcının başlama düzeyi verileri 

toplanır. Toplanan başlama düzeyi verilerinden en az üç oturum üst üste kararlı veri 

elde edilen ilk katılımcı ile uygulama evresine geçilir. Birinci katılımcının uygulama 

evresinde hedef başarı yüzdesine ulaşma sürecinde belirlenen zaman aralığında ikinci 

ve üçüncü katılımcının yoklama oturumu gerçekleşir. Birinci katılımcı uygulamada 
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hedeflenen başarı yüzdesine ulaştığında ikinci ve üçüncü katılımcının uygulama 

öncesi yoklama oturumları yapılır. İkinci katılımcı uygulama evresine geçer. İkinci 

katılımcının uygulama evresinde hedef başarı yüzdesine ulaşma sürecinde belirlenen 

zaman aralığında üçüncü katılımcının yoklama oturumu gerçekleşir.  İkinci katılımcı 

ile uygulamada ölçüt karşılandığında üçüncü katılımcının uygulama evresinin hemen 

öncesinde yoklama oturumu yapılır. Üçüncü katılımcı uygulama evresine geçer. 

Birinci katılımcının izleme verisi tahminde bulunmayı temsil ederken ikinci 

katılımcının izleme verisi doğrulamayı ve üçüncü katılımcının izleme verisi 

yinelemeyi temsil etmektedir (Johnston, 2011). 

 

3.6. Araştırmanın Bağımsız Değişkeni 

 

Bu araştırmanın bağımsız değişkeni; RDT öğretim protokolü, aşamalı yardım 

ve sürekli pekiştirmeden oluşan Davranışsal Öğretim Programıdır (DÖP). 

 

3.7. Araştırmanın Bağımlı Değişkeni 

 

Bu araştırmanın bağımlı değişkeni; manyetik kartlar ve kart okuyucular 

kullanılarak istek bildirme becerisidir. Araştırmaya katılan katılımcıların konuşarak 

iletişime geçemediğinden manyetik kartı iletişim ortağına teslim eden katılımcıdan 

repliği tekrar etmesi beklenmemiştir. Resim değiş-tokuşuna dâhil edilen manyetik 

kartlar aracılığıyla istek bildirme becerisinin analizi Şekil 4.’te yer almaktadır. 

 

Şekil 4. Resim Değiş-Tokuşuna Dâhil Edilen Manyetik Kartlar Aracılığıyla İstek 

Bildirme Becerisinin Analizi 

 

1.

• Görüş hizasında bulunan nesne görseli iliştirilmiş  manyetik 

kartı alır.

2.
• Manyetik kartı kart okuyucusuna okutur.

3.
• Manyetik kartı iletişim ortağına uzatarak isteğini belirtir.

4.
• Hedef nesneyi (yiyecek veya içecek) alıp tüketir.
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3.8. Deney Süreci 

 

Katılımcılar arası yoklama denemeli çoklu yoklama deseninin kullanıldığı 

araştırmada deney süreci; başlama düzeyi, öğretim, yoklama oturumu, genelleme ve 

izleme oturumlarından oluşmaktadır. Araştırmanın deney sürecinin tamamı 

araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Araştırmanın öğretim oturumları yönlendirici 

öğretmen için daha önce RDT deneyimi bulunan bir özel eğitim öğretmeni olmuştur. 

Araştırma katılımcısı için beklenen yanıt aralığı süresi 10 saniye olarak belirlenmiştir. 

Yönlendirici öğretmen çocuğun bakış açısının dışında olacak şekilde çocuğun arkasına 

konumlanmıştır. İletişim ortağı öğretmen çocuğun karşısında oturmuştur. 

 

3.8.1. Katılımcının Olası Tepkilerinin Tanımları 

 

Araştırma sürecinde katılımcı çocuklardan olası üç tür tepki beklenmiştir. 

Bunlar; a) doğru tepki b) yanlış tepki c) tepkisizlik olarak beklenmiştir. Çalışma 

boyunca tepkisizlik olarak belirlenen tepki, yanlış tepki olarak yorumlanmıştır. 

Katılımcı çocuğun sergilediği tepkiler başlama düzeyi, yoklama, genelleme ve izleme 

oturumları için tekli fırsata göre hazırlanmış ölçüt bağımlı ölçü araçlarına işlenmiştir.  

 

Doğru Tepki: Yanıt aralığı süresi için 10 saniye olarak belirlenmiştir.  

Katılımcı çocuğun önündeki nesne görseli iliştirilmiş manyetik kartı açık olan 

manyetik kart okuyucusuna okutması ve okuttuğu manyetik kartı karşısında oturan 

iletişim ortağına uzatıp manyetik kartın temsil ettiği nesneyi alması sürecin doğru tepki 

tanımlarıdır. 

 

Yanlış Tepki: Belirlenen yanıt aralığı süresi (10 saniye) içinde tepkide 

bulunmaması, hedef yanıt aralığı içinde tepkide bulunması fakat beceri analizi 

basamağındaki basamakları atlayarak tepkide bulunmasıdır. Beceri basamağından 

belirlenen basamaklar dışında eylemlerde bulunmasıdır. 

 

Tepkisizlik: Belirlenen yanıt aralığı süresi (10 saniye) içinde herhangi bir 

tepkide bulunmamasıdır. 
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3.8.2. Başlama Düzeyi Evresi 

 

Otizmli çocuklara RDT’ye manyetik ses kartları dâhil edilerek istek bildirme 

becerisinin kazandırmak için katılımcılar arası yoklama denemeli çoklu yoklama 

deseninin kullanıldığı araştırmada, başlama düzeyi oturumları alınmıştır. Bağımlı 

değişkenin bağımsız değişken üzerinde etkililiğini belirlemek amacıyla üç oturum üst 

üste kararlı veri elde edilene kadar başlama düzeyi oturumları yapılmıştır. 

Başlama düzeyi oturumlarında çocuk için hedef nesne görseli ve manyetik kart 

okuyucu çocuğun önünde nesnenin kendisi iletişim ortağının elinde yer almıştır. 

Başlama düzeyi oturumlarında sadece çocuk ve iletişim ortağı bulunmuştur. Sırasında 

oturur vaziyette olan çocuğun karşısına iletişim ortağı oturmuştur. Çocuk önündeki 

nesne görselinin bulunduğu manyetik kartı kart okuyucusuna okutup iletişim ortağına 

verip hedef nesneyi aldıysa Ek-4’te yer alan ölçüt bağımlı ölçü aracına bu beceri 

basamaklarının her birine doğru davranış olarak ‘’+’’ işlenmiştir. Hazırlanan ölçüt 

bağımlı ölçü aracı tekli fırsat yöntemine göre olduğu için katılımcı çocuktan beceri 

basamağında yer alan beceriler sırasıyla bağımsız olarak yapması beklenmiştir. Söz 

konusu beceri basamaklarını birincisinden başlayıp sonunu getiremeyen çocuk için 

birinci basmaktan başlayıp sırayla vardığı basamağa kadar doğru kabul edilip ‘+’ 

işareti konulmuştur. Belirtilen davranışları gerçekleştirmeyip veya 10 saniye kadar 

tepkisiz kaldıysa yanlış davranış olarak ‘–’ kaydedilmiştir. Ölçüt bağımlı ölçü 

aracından elde edilen veriler doğru tepki yüzdeleri hesaplanarak grafiğe aktarılmıştır.  

‘‘Doğru tepki yüzdesi için; doğru tepki yüzdesi=doğru tepki sayısı/toplam tepki 

sayısı×100’’ formülü kullanılmıştır (Tekin-İftar, 2018). 

Başlama düzeyi oturumları esnasında herhangi bir şekilde pekiştirme 

yapılmadığı gibi herhangi bir ipucu da kullanılmamıştır. Oturumlarda elde edilen 

doğru tepkiler yüzdeleri hesaplanarak Şekil 5.’te bulunan grafiğe aktarılmıştır.  

 

3.8.3.Yoklama Oturumları 

 

Çalışma boyunca katılımcılar ile yapılması planlanan her uygulama öncesinde 

katılımcının var olan performans düzeyini belirlemek için yoklama oturumları 

düzenlenmiştir. Yoklama oturumlarında kullanılan hedef resim değiş-tokuş kartları 

öğretim oturumunda kullanılan kartlar dışında gerçekleşmiştir. Örneğin öğretim 

oturumunda kullanılan elma görseli kırmızı elmayken yoklama oturumu için yeşil 
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elma görseli kullanılmıştır. Buna göre kullanılan diğer nesne görselleri öğretim ve 

yoklama oturumları için farklı olarak düzenlenmiştir. Yoklama oturumları ipucusuz 

gerçekleşmiştir. Yoklama oturumlarından elde edilen veriler Ek-4’te yer alan istek 

bildirme ölçüt bağımlı ölçü aracına kaydedilmiştir. Kaydedilen verilerin doğru tepki 

yüzdesi hesaplanarak Şekil 5.’te bulunan grafiğe aktarılmıştır. 

 

3.8.4. Öğretim Oturumları 

 

Öğretim oturumlarında; çocuk, yönlendirici öğretmen ve iletişim ortağı yer 

almıştır. İletişim ortağı çocuğun karşısında oturmuştur. Yönlendirici öğretmen 

çocuğun bakış açısının içinde olmayacak şekilde çocuğun arkasında yer almıştır. 

Beyaz bir kontrplağa iliştirilen manyetik kart okuyucu ve nesne görseli iliştirilmiş 

manyetik kart çocuğun önüne konulmuştur. İletişim ortağı nesneyi sol elinde tutup sağ 

el açık (istiyorum pozisyonunda) beklemiştir. Oturumda yer alan iki öğretmen de 

çocuğun nesneyi almaya çalışmasına dair tepkide bulunmasını beklemiştir. Çocuk 

nesneyi almaya dair tepkide bulunmadan yönlendirici öğretmen çocuğa müdahale 

etmemiştir.  İletişim ortağı çocuğun talep etmesini sağlamak amacıyla çocuğun 

dikkatini (nesneyi çocuğa yakınlaştırıp uzaklaştırma, nesneyi sallama vs) nesneye 

çekmeye çalışmıştır. Çocuk pekiştirece yöneldiği anda çocuğun arkasında bulunan 

yönlendirici öğretmen çocuğun elinden tutarak manyetik kartı alıp kart okuyucusuna 

okutup iletişim ortağına uzatmıştır. Sesli manyetik nesne kartını uzatan çocuğa iletişim 

ortağı ‘elma istiyorsun aferin sana’ gibi dönütler sunarak hedef nesneyi çocuğa 

vermiştir. İletişim ortağı bulunduğu konumda sabit olmuştur. Çocuk manyetik sesli 

nesne kartını manyetik kart okuyucusuna okutup iletişim ortağına uzatmadan nesneyi 

elde edememiştir. Ek-4’te yer alan istek bildirme formundaki dört beceri basamağının 

tamamı gerçekleştiğinde (ilk oturumlarda ipuculu sonraki oturumlarda bağımsız 

olarak) çocuk hedef nesneyi kazanmıştır. 

Hedef çocuğa, iletişim ortağı tarafından sunulan ipuçları kademeli bir şekilde 

(istiyorum pozisyonunda olan açık el; göğüs hizasında, masanın üzerinde ve masanın 

altına) silikleştirilmiştir.  

Çocuğun bağımsız yaptığı denemeler coşkulu bir şekilde ‘bonibon istiyorsun 

aferin sana’ şeklinde pekiştirilmiştir. Çocuk nesneye yöneldiği anda yönlendirici 

öğretmenin çocuğa sunmuş olduğu ipucuları; -ilk oturumlarda çocuğun elinden tutarak 

tam fiziksel yardım, sonraki oturumlarda kolundan tutarak yarı fiziksel yardım, daha 
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sonra omuzundan tutarak kısmi fiziksel yardım sunulmuştur. Yönlendirici öğretmenin 

çocuğa olan mesafesi ilk oturumlarda hemen arkasında konumlanmıştır. Devamındaki 

oturumlarda çocuğa hissettirmeden arkasından ayrılmıştır. Böylelikle yönlendirici 

öğretmenin çocuğa sunmuş olduğu ipuçları silikleşmiş ve çocuk bağımsız bir şekilde 

resim değiş-tokuşu ile istek bildirmiştir. 

 

3.8.5. Farklı Kişi ve Farklı Ortamlara Genelleme Oturumları  

 

Çalışma süresince genellemeye dair başlama düzeyi verileri alınmamıştır. 

Fakat eğitimden sonra çocuğun istek bildirmeyi farklı kişi ve ortamlara genelleyip 

genelleyemediğini tespit etmek için genelleme oturumları düzenlenmiştir. İlk 

genelleme oturumu kişi genellemesi sonraki genelleme oturumu ortam genellemesi 

olmuştur. Genelleme oturumları başlama düzeyinde olduğu gibi gerçekleşmiştir. 

Herhangi bir ipucu ve pekiştirme yapılmamıştır. Genelleme oturumundan elde edilen 

veriler Ek-4’te yer alan ölçüt bağımlı ölçü aracına aktarılmıştır. Aktarılan verilerin 

doğru tepki yüzdeleri hesaplanarak Şekil 5.’deki grafiğe aktarılmıştır.  

 

3.8.6. İzleme Evresi  

 

İstek bildirmeyi öğrenen çocukların öğrendiklerinin kalıcılığını sağlayıp 

sağlamadığını tespit etmek amacıyla izleme oturumları gerçekleştirilmiştir. İzleme 

oturumları eğitimden sonra ikinci ve dördüncü haftasında gerçekleşmiştir. İzleme 

oturumları başlama düzeyi oturumlarında olduğu gibi herhangi bir ipucu 

kullanılmamış olup herhangi bir sözel pekiştirme yapılmamıştır. İzleme 

oturumlarından elde edilen veriler Ek-4’te yer alan ölçüt bağımlı ölçü aracına işlenmiş 

ve doğru tepki yüzdeleri hesaplanıp Şekil 5.’deki grafiğe aktarılmıştır.  

 

3.9. Veri Toplama Süreci ve Analizi 

 

Çalışma süreci boyunca araştırmacı tarafından bütün veriler toplanmıştır. 

Çalışmada; sosyal geçerlik, güvenirlik (uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası 

güvenirlik) ve etkililik (başlama düzeyi oturumları, yoklama oturumları, genelleme 

oturumları, izleme oturumları) olacak şekilde veriler toplanmıştır. 
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3.9.1. Yoklama Oturumu Etkililik Verilerin Toplanması ve Analizi 

 

Otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirme 

becerisinin öğretiminde etkililiği tespit etmek amacıyla yoklama oturumları 

gerçekleştirilmiştir. Yoklama oturumunun etkililik verileri için Ek-4’de yer alan ölçüt 

bağımlı ölçü aracı kullanılmıştır. Yoklama oturumları öğretim oturumlarında 

gerçekleşen manyetik ses kartları dışında (örneğin, öğretim oturumlarında kırmızı 

elma görseli ve yoklama oturumlarında yeşil elma görseli kullanılmıştır) farklı görsele 

sahip başka manyetik kartlar kullanılmıştır. Yoklama oturumlarında yönlendirici 

öğretmen yer almamıştır. Sadece çocuk ve iletişim ortağı yer almıştır. Çocuğun 

masasında beyaz kontrplağa sabitlenmiş manyetik kart okuyucu ve yanında da hedef 

nesne görselinin bulunduğu manyetik ses kartı bulunmuştur.  İletişim ortağının elinde 

hedef nesne ile çocuğun istek bildirmesi için beklemiştir. İletişim ortağı, çocuk ile 

herhangi bir şekilde iletişime geçmemiş ipucu vermemiştir. Çocuk hedef nesneyi elde 

etmek için -masasında bulunan nesne görseliyle iliştirilmiş manyetik ses kartını alıp –

açık olan manyetik kart okuyucusuna okutup -iletişim ortağına uzatmış ve hedef 

nesneyi aldıysa bu dört basamağın her biri için ‘+’ konulmuştur. Yanlış yaptığı her 

basamak için ‘-’ konulmuştur. Hazırlanan ölçüt bağımlı ölçü aracı tekli fırsata göre 

olduğu için bir önceki beceri basamağı kendisinden sonraki gelen beceri basamağı için 

ön koşul sayılmıştır. Beceride sergilenen davranış basamağının doğru olarak kabul 

edilebilmesi için önceki basamağında doğru olarak gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Doğru ve yanlış tepkiler Ek-4’te yer alan ölçüt bağımlı ölçü aracına kaydedilip doğru 

tepki yüzdesi hesaplanarak Şekil 5.’deki grafiğe aktarılmıştır. Grafikteki yatay eksen 

oturum sayısını gösterirken dikey eksen ise araştırmanın bağımlı değişkeni olan istek 

bildirme becerisini temsil etmektedir. 

 

3.9.2. Farklı Kişi ve Farklı Ortamlara Genelleme Oturumları Etkililik Verilerinin 

Toplanması ve Analizi 

 

Katılımcıların eğitimden sonra kişi ve ortam genelleme oturumları 

düzenlenmiştir. Genelleme oturumlarında ipucu kullanılmamıştır. Oturumlarda 

yönlendirici öğretmen yer almamıştır. Yoklama oturumlarında olduğu gibi iletişim 

ortağının elinde hedef nesne ile çocuğun istek bildirmesi için beklemiştir. Çocuk hedef 

nesneyi elde etmek için -masasında bulunan manyetik ses kartını alıp –açık olan 
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manyetik kart okuyucusuna okutup -iletişim ortağına uzatmış ve hedef nesneyi aldıysa 

bu dört basamağın her biri için ‘+’ konulmuştur. Yanlış yaptığı her basamak için ‘-’ 

konulmuştur. Doğru ve yanlış tepkiler Ek-4’te yer alan ölçüt bağımlı ölçü aracına 

kaydedilip doğru tepki yüzdesi hesaplanarak Şekil 5.’deki grafiğe aktarılmıştır.  

 

3.9.3. İzleme Oturumları Etkililik Verilerinin Toplanması ve Analizi 

 

İstek bildirmeyi öğrenen çocukların öğrendiklerinin kalıcılığını sağlayıp 

sağlamadığını tespit etmek amacıyla izleme oturumları gerçekleştirilmiştir. İzleme 

oturumları eğitimden sonra ikinci ve dördüncü haftasında gerçekleşmiştir. İzleme 

oturumları başlama düzeyi oturumlarında olduğu gibi herhangi bir ipucu ve herhangi 

bir sözlü övgü kullanılmamıştır. Çocuk hedef nesneyi elde etmek için -masasında 

bulunan nesne görseliyle iliştirilmiş manyetik ses kartını alıp –açık olan manyetik kart 

okuyucusuna okutup -iletişim ortağına uzatmış ve hedef nesneyi aldıysa bu dört 

basamağın her biri için ‘+’ konulmuştur. Yanlış yaptığı her basamak için ‘-’ 

konulmuştur. Doğru ve yanlış tepkiler Ek-4’te yer alan ölçüt bağımlı ölçü aracına 

kaydedilip doğru tepki yüzdesi hesaplanarak Şekil 5.’deki grafiğe aktarılmıştır. 

 

 

 

3.10. Sosyal Geçerlik Verilerinin Toplanması 

 

Otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirme 

becerisinin öğretiminin yapıldığı bu araştırmada, öğretimi yapılan becerinin önemi ve 

becerinin işlevselliğine ilişkin sosyal geçerlik verileri toplanmıştır. Sosyal geçerlik 

verilerinin alınması için Ek-6’da yer alan yedi soru hazırlanmıştır. Sosyal geçerlik 

verileri, hazırlanan sosyal geçerlik veri toplama formu uygulama bittikten sonra aynı 

yaş grubuyla ve ortalama aynı seviyede olan çocuklarla çalışan beş öğretmen ile online 

olarak toplanmıştır. Öğretmenlere online bir araya gelmeden önce yapılacak olan 

sosyal geçerliğin nasıl alınacağına ilişkin belli kurallar belirlenmiştir. Bu bağlamda 

uygulama süreci boyunca sesli yorum yapmamaları gerektiği ve o esnada herhangi bir 

yazışmanın yapılmaması gerektiğine dair öğretmenlere bildirilmiştir. Özellikle sosyal 

geçerlik formunda yer alan sorulara verdikleri cevabı sadece önlerinde yer alan forma 

işleyip cevapları kendilerine saklamaları gerektiğine dair hatırlatmalar sık sık 
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yapılmıştır. Görüşme sürecinde öğretmenlere; başlama düzeyinden bir video, öğretim 

oturumdan bir video, yoklama oturumlarından bir video, genelleme ve izleme 

oturumlarından birer video izletilmiştir. Sürecin genelini betimleyen videoları izleyen 

öğretmenlerden kendilerine önceden verilen sosyal geçerlik veri formunu 

doldurmaları istenmiştir. Tablo 5.’te sosyal geçerlik uygulanan öğretmenlerin 

demografik özellikleri verilmiştir. 

 

Tablo 5. Sosyal Geçerlik Uygulanan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri 

 

 

 

Eğitim 

Durumu 

 

 

 

Branşı 

 

 

 

Cinsiyeti  

Otizmli 

Çocuklarla 

Kaç Yıldır 

Çalışıyor 

 

 

 

 

  Yaşı  

 

Lisans 

 

Yüksek Lisans 

 

Lisans 

 

Lisans 

 

Lisans 

 

   

  Özel Eğitim 

 

  Özel Eğitim 

 

  Okul Öncesi 

 

  Sınıf Öğretmeni 

 

  Özel Eğitim 

   

  Erkek  

 

  Erkek  

 

  Kadın  

 

  Erkek  

 

  Kadın  

 

4 

 

6 

 

5 

 

7 

 

3 

 

29 

 

32 

 

34 

 

31 

 

27 

 

Tablo 5. İncelendiğinde sosyal geçerlik uygulanan öğretmenlerin üçü özel 

eğitim biri sınıf öğretmeni biri okul öncesi öğretmeni olduğu görülmektedir. Sosyal 

geçerlik verisi uygulanan öğretmenlerin yaş ortalamsı 30,6 olduğu görülmektedir. 

Otizmli çocuklarla çalıştıkları süre ortalaması beş yıl olduğu görülmektedir. 

 

3.11. Güvenirlik Verilerinin Toplanma Süreci ve Analizi 

 

Araştırma süreci boyunca uygulamalar video kaydına alınmıştır. Sürece dair 

gelişmeler aşağıda açıklanmıştır. 
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3.11.1.Gözlemciler Arası Güvenirlik Verileri 

 

Araştırma uygulama görüntülerinin tamamında birbirinden bağımsız ve 

eşzamanlı olacak şekilde iki bağımsız gözlemci tarafından online zoom programı 

üzerinden gözlemciler arası güvenirlik verisi toplanmıştır. 

Çalışma sürecinde; başlama düzeyi, öğretim oturumları, yoklama oturumları, 

genelleme ve izleme oturumlarının tamamında gözlemciler arası güvenirlik verileri 

toplanmıştır. Gözlemcilere; başlama düzeyi, öğretim, yoklama, genelleme ve izleme 

videoları izletilmiştir. Veriler veri toplama formuna işlenmiştir.  

İki gözlemcinin belirlenen tepkilere doğru veya yanlış olarak aynı kanaati (iki 

gözlemcinin de hedef davranışa evet ‘+’ veya hayır ‘–’ demiş olma durumu veya ikisi 

de boş bıraktıysa) geliştirmiş olmalarına görüş birliği, belirlenen tepkilerin farklı 

kanaatlerle (birinin evet + dediğine diğeri hayır – demişse veya birinin boş bıraktığını 

diğeri doldurduysa) yorumlamalarına görüş ayrılığı olarak değerlendirilmiştir. 

Gözlemciler arası güvenirlik “görüş birliği/görüş birliği + görüş ayrılığı x 100” 

formülü ile hesaplanmıştır (Erbaş, 2018). Gözlemciler arası güvenirlik verileri Tablo 

6.’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 6. Uygulamaların Gözlemciler Arası Güvenirlik Verileri 

 

Oturumlar Ramiz Toprak Su 

 

 

Başlama Düzeyi 

 

Öğretim 

Oturumları 

 

Yoklama 

Oturumları 

 

Genelleme 

Oturumları 

 

 

İzleme 

Oturumları 

 

%100 

 

 

%100 

 

 

%100 

 

 

%100 

 

 

%100 

 

%88,8 

 

 

%100 

 

 

%97,9 

 

 

%100 

 

 

%100 

 

%100 

 

 

%90 

 

 

%100 

 

 

%100 

 

 

%100 

 

Tablo 6.’da uygulamaların gözlemciler arası güvenirlik verileri incelendiğinde, 

başlama düzeyinde Ramiz ve Su’yun uygulama güvenirliği %100 iken Toprak’ın 
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%88,8 veri elde edildiği görülmektedir. Öğretim oturumlarında gözlemciler arası 

güvenirlikleri Ramiz %100, Toprak %100 ve Su %90 olduğu görülmektedir. Yoklama 

oturumlarında Ramiz ve Su’yun uygulama gözlemciler arası güvenirlikleri %100 iken 

Toprak’ın %97,9 olduğu görülmektedir. Genelleme oturumlarında bütün katılımcıların 

gözlemciler arası güvenirlikleri %100 olduğu görülmektedir. İzleme oturumlarında 

bütün katılımcıların gözlemciler arası güvenirlikleri %100 olduğu görülmektedir. 

Araştırma sürecinde başlama düzeyi oturumları, öğretim oturumları, yoklama 

oturumları, genelleme ve izleme oturumlarının oturum sayıları ve oturum boyunca 

geçen süre Tablo 7.’de verilmiştir. 

 

Tablo 7.  Katılımcıların Uygulama Başından Ölçütün Karşılanmasına Kadar 

Gerçekleşen Oturum Bilgileri 

 
 

Katılımcılar 

Başlama 

Düzeyi 

Oturumu 

Sayısı/Süresi 

Öğretim 

Oturumu 

Sayısı/Süresi 

Yoklama 

Oturumu 

Sayısı/Süresi 

Genelleme 

Oturumu 

Sayısı/Süresi 

İzleme 

Oturumu 

Sayısı/Süresi 

 

Toprak 

 

Su 

Ramiz 

 

3/102sn 

 

3/100sn 

3/98sn 

  

3/523sn 

  

3/597sn 

 3/508sn 

  

4/151sn 

  

5/189sn 

 6/192sn 

  

2/73sn 

  

2/65sn 

 2/43sn 

  

2/69sn 

  

2/59sn 

 2/41sn 

 

Tablo 7. İncelendiğinde araştırma boyunca Toprak’ın toplam katıldığı oturum 

sayısı 14 olduğu görülmektedir. Toprak’ın araştırma boyunca toplam geçen süresi 918 

saniyedir. Su’yun toplam oturum sayısı 15 olduğu görülmektedir. Su’yun araştırma 

boyunca geçen toplam süresi 1009 saniyedir. Ramiz’in toplam oturum sayısı 16 

olduğu görülmektedir. Ramiz’in araştırma boyunca geçen toplam süresi 882 saniye 

olduğu görülmektedir.  

 

3.11.2. Uygulama Güvenirliği Verilerinin Toplanması ve Analizi 

 

Otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirme 

becerisinin öğretiminin yapıldığı bu araştırmada uygulanan yöntemin araştırmacı 

tarafından güvenilir uygulandığını kanıtlamak için uygulama güvenirliği verileri 
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toplanmıştır. Güvenirlik verileri; başlama düzeyi, öğretim, yoklama, genelleme ve 

izleme oturumları için ayrı ayrı alınmıştır. 

Uygulama güvenirliği verileri veri toplama formuna bağımsız gözlemci 

tarafından işlenmiştir. Uygulama sürecinde uygulamacının yerine getirdiği uygulama 

basamak sayısının kayıt formunda bulunan basamak sayısına bölünüp 100 ile 

çarpılarak uygulama güvenirliği yüzdesi hesaplanmıştır (Erbaş, 2018).  

Başlama düzeyi, yoklama, genelleme ve izleme oturumları uygulama 

güvenirliği hesaplamak için aşağıda sıralanan basamaklar takip edilmiştir. 

• Manyetik kart okuyucu çocuğun önünde 

• Fotoğrafla iliştirilmiş manyetik ses kartı çocuğun önünde 

• Hedef nesne çocuğun bakış açısında 

• İletişim ortağı çocuğun talepte bulunmasını beklemesi 

• İletişim ortağı olan öğretmen çocuğa herhangi bir ipucu sunmaması 

• Ortamda yönlendirici öğretmenin olmaması 

• Çocuk manyetik kartı manyetik kart okuyucusuna okutup iletişim ortağına 

verdiğinde çocuğa hedef nesnenin anında verilmesi 

• Çocuğa en az 10 saniye tepki fırsatı sunulması 

 

Araştırmanın öğretim oturumları uygulama güvenirliği verilerini toplamak için ise 

aşağıda sıralanan basamaklar takip edilmiştir. 

• Manyetik kart okuyucu çocuğun önünde 

• Fotoğrafla iliştirilmiş manyetik ses kartı çocuğun önünde 

• Yönlendirici öğretmen çocuğun arkasında 

• Yönlendirici öğretmenin çocuğa sözel olarak hiçbir uyaran sunmaması 

• Hedef nesne çocuğun bakış açısında 

• İletişim ortağının çocuğun talepte bulunmasını beklemesi 

• Çocuğun arkasında duran yönlendirici öğretmenin çocuğun talepte 

bulunmasını beklemesi 

• Çocuğun arkasında duran yönlendirici öğretmen çocuk nesneye yöneldiği anda 

çocuğa ipucunu anında sağlaması 

• Çocuk manyetik kartı okutup iletişim ortağına verdiğinde iletişim ortağı 

çocuğun hedef nesneyi anında vermesi 
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• Öğretimin en az iki dakika ve en az altı deneme ile yapılması. Olarak 

basamaklar takip edilmiştir. Uygulama güvenirliği bulguları Tablo 8.’de 

sunulmuştur.  

 

Tablo 8. Uygulama Güvenirliği Verileri 

 

Katılımcı Başlama 

Düzeyi  

 

Öğretim Yoklama Genelleme  İzleme  

Toprak 

 

Su 

 

Ramiz 

 %100 

 

 %100 

 

 %100 

 %100 

  

%90 

  

%100 

 %100 

  

 %100 

  

 %100 

   %100 

  

  %100 

   

 %100 

%100 

  

 %100 

  

 %100 

 

Tablo 8. incelendiğinde otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını RDT’ye 

dâhil ederek istek bildirme becerisinin uygulama güvenirliği bulgularında: Toprak, Su 

ve Ramiz’in; başlama düzeyi oturumlarında %100, öğretim oturumlarında Toprak ve 

Ramiz %100 iken Su %90, yoklama oturumlarında üç katılımcılar %100, genelleme 

oturumlarında üç katılımcı da %100 ve izleme oturumlarında üç katılımcı da %100 

uygulama güvenirliği ölçülmüştür. 
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4. BULGULAR 

 

 

Bu araştırmada, otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil 

ederek istek bildirme öğretimi yapılmıştır. Araştırmanın bu bölümünde, araştırma 

süresince yapılan; yoklama oturumları, istek bildirmeyi kişi ve ortam genelleme 

oturumları, istek bildirmeyi kazanan otizmli çocukların uygulamadan sonra ikinci ve 

dördüncü haftasında bu becerilerini sürdürebilmelerine dair izleme oturumu 

bulgularına ve istek bildirme öğretimine ilişkin öğretmen görüşlerine dair bulgular yer 

almaktadır. 

 

4.1. Otizmli Çocuklarda Manyetik Ses Kartlarını Resim Değiş-Tokuşuna Dayalı 

İletişim Sistemine Dâhil Ederek İstek Bildirme Öğretiminin Etkililiği 

 

Araştırmaya katılan her katılımcının süreç içerisinde manyetik ses kartlarını 

RDT’ye dâhil ederek istek bildirmeyi öğrenmelerine dair; başlama düzeyi oturumları, 

yoklama oturumları, genelleme oturumları ve izleme oturumları alınmıştır. Bunlara 

dair veriler ve yorumları aşağıda verilmiştir. 

 

4.1.1. Toprak’a Manyetik Ses Kartlarını Resim Değiş-Tokuşuna Dâhil Ederek 

İstek Bildirme Öğretiminin Etkililiği 

 

Toprak’ın, manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirme öğretimi 

için diğer iki katılımcı ile eş zamanlı olarak başlama düzeyi oturumları alınmıştır. 

Başlama düzeyi oturumları incelendiğinde üç oturumun doğru tepki yüzde ortalaması 

%0 olduğu belirlenmiştir. Toprak’ın başlama düzeyi oturumları incelendiğinde 

manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirmede bulunmadığı 

belirlenmiştir. Başlama düzeyindeki üç oturumun kararlı verilerinden (%0) sonra 

öğretim oturumlarına başlanmıştır. Toprak’ın uygulama evresinde alınan birinci 

yoklama oturumunda istek bildirme becerisine dair doğru tepki yüzdesi %0 olduğu 

belirlenmiştir. Manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirme becerisinin 

uygulama evresi başlandığı ikinci öğretim oturumundan sonra ilerleme olduğu 
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belirlenmiştir. İkinci yoklama oturumunda %100 doğru tepki yüzdesi olduğu 

belirlenmiştir. Üçüncü yoklama oturumunda %100 doğru tepki yüzdesi elde edilmiştir. 

Dördüncü yoklama oturumunda da doğru tepki yüzdesi kararlılığını koruyarak %100 

doğru tepki yüzdesi elde edilmiştir. Toprak’ın başlama düzeyi verileri incelendiğinde 

manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirme becerisine sahip olmadığı 

görülmüştür. Fakat uygulama evresinin başlamasıyla istek bildirme becerisinde 

hedeflenen doğru tepki yüzdesine (%100) ulaşıldığı görülmüştür. Toprak uygulama 

evresinde manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirme becerisinin 

uygulama evresinde %100 bağımsız ve doğru tepki elde edilmesiyle ikinci ve üçüncü 

katılımcının aynı beceri için yoklama oturumlarında doğru tepki yüzdesinin %0 

olduğu görülmüştür. İkinci ve üçüncü katılımcının yoklama oturumlarında elde edilen 

doğru tepki yüzdesinden (%0) yola çıkarak manyetik ses kartlarıyla istek bildirme 

becerisine sahip olmadığı belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırmanın deneysel 

kontrolünün sağlandığını ve bu becerinin davranışsal öğretim programından kaynaklı 

ortaya çıktığı bilgisi elde edilebilir. 

Toprak’ın farklı kişiyi ve farklı ortamı genelleme oturumlarına dair başlama 

düzeyi oturumları gerçekleşmemiştir. Fakat manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil 

ederek istek bildirme öğretiminde hedeflenen doğru tepki yüzdesi ve kararlı verilerden 

sonra genelleme oturumları için kişi ve ortam genellemeleri alınmıştır. Toprak, 

manyetik ses kartlarını kullanarak istek bildirmeyi kişi ve ortam genellemeleri 

bağlamında %100 doğru tepki verdiği görülmüştür. Uygulama evresinden sonra ikinci 

ve dördüncü haftalarda gerçekleşen izleme oturumları sonucunda % 100 doğru tepki 

ile hedef beceriye dair kalıcılığın korunduğu görülmüştür. Ek-4’te bulunan ölçüt 

bağımlı ölçü aracına aktarılan doğru tepki sayıları yüzdelik hesaplamaları yapılarak 

Şekil 5.’te bulunan grafiğe aktarılmıştır. 

 

4.1.2. Su’ya Manyetik Ses Kartlarını Resim Değiş-Tokuşuna Dâhil Ederek İstek 

Bildirme Öğretiminin Etkililiği 

 

Su’yun manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirme öğretimi 

için diğer iki katılımcı ile eş zamanlı olarak başlama düzeyi oturumları alınmıştır. 

Başlama düzeyi oturumları incelendiğinde diğer iki katılımcı gibi üç oturum üst üste 

%0 doğru tepki yüzdesi elde edildiği görülmüştür. Bu bağlamda başlama düzeyi 

oturumlarından elde edilen %0 doğru tepki yüzdesinden yola çıkarak, Su’yun bu 
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beceriye sahip olmadığı görülmüştür. Birinci katılımcı uygulama evresinde bu 

beceriye dair  %100 doğru tepki yüzdesine ulaştığında Su için yoklama oturumu 

düzenlenmiştir. Bu aşamada, Su’yun yoklama oturumuna alınmasının nedeni 

araştırma deseni olan denekler arası yoklama denemeli çoklu yoklama deseninin 

gerekliliğinden kaynaklı olmuştur. Düzenlenen bu yoklama oturumunda da mayetik 

ses kartlarıyla istek bildirmediği (%0 doğru tepki yüzdesi) görülmüştür. Su uygulama 

evresine geçmeden başlama düzeyi ve yoklama oturumu verilerinde bir değişiklik 

görülmemiştir. Fakat uygulama evresinde manyetik ses kartlarıyla istek bildirme 

becerisini gerçekleştirdiği bu beceriyi %100 doğru ve bağımsız tepkiyle sergilediği 

görülmüştür. Su’yun uygulama evresinde ilk yoklama oturumunda istek bildirme 

becerisine dair doğru ve bağımsız tepki yüzdesi %50 olarak ölçülmüştür.  İkinci 

yoklama oturumunda %75 doğru ve bağımsız tepki yüzdesi ölçülmüştür. İkinci 

yoklama oturumu birinci yoklama oturumuna kıyasla %25'lik bir doğru tepki yüzdesi 

artışı oluştuğu görülmüştür. Üçüncü yoklama oturumunda %100 doğru ve bağımsız 

tepki yüzdesi elde edilmiştir. Dördüncü yoklama oturumunda %100 doğru ve bağımsız 

tepki yüzdesi kararlılığını korumuştur. Su, uygulama evresinde hedeflenen doğru tepki 

yüzdesi elde edince üçüncü katılımcının yoklama oturumu gerçekleştmiştir. Üçüncü 

katılımcının yoklama oturumu incelendiğinde manyetik ses kartlarıyla istek 

bildiremediği (%0 doğru tepki yüzdesi) görülmüştür. Bu bağlamda araştırmanın 

deneysel kontrolünün sağlandığını ve manyetik ses kartlarıyla istek bildirme 

becerisindeki doğru tepkilerin davranışsal öğretim programından kaynaklı olduğu  

bilgisi elde edilebilir. 

Su’yun, kişi ve ortam bağlamında genellemeye dair başlama düzeyi oturumları 

alınmamıştır. Fakat uygulama evresinde hedeflenen doğru ve kararlı tepki yüzdesi 

(%100) elde edildikten sonra genelleme oturumları için kişi ve ortam genellemeleri 

alınmıştır. Su ile önce kişi genelleme oturumu yapılmış. Kişi genellemesinde doğru ve 

bağımsız tepki yüzdesi %100’dür. Ortam genelleme oturumları incelendiğinde %100 

doğru ve bağımsız tepki ölçülmüştür. Uygulama evresinden sonra ikinci ve dördüncü 

haftalara dair izleme oturumları gerçekleşmiştir. Yapılan izleme oturumlarının 

ikisinde de %100 doğru ve bağımsız tepki yüzdesi elde edilerek hedef beceriye dair 

kalıcılığın sağlandığı görülmüştür. Ölçülen doğru ve bağımsız tepki yüzdeleri Şekil 

5.’te bulunan grafiğe aktarılmıştır. 
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4.1.3. Ramiz’e Manyetik Ses Kartlarını Resim Değiş-Tokuşuna Dâhil Ederek İstek 

Bildirme Öğretiminin Etkililiği  

 

Ramiz’in manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirme öğretimi 

için diğer iki katılımcı ile eş zamanlı olarak başlama düzeyi oturumları alınmıştır. 

Ramiz’in başlama düzeyi oturumları incelendiğinde doğru tepki yüzde ortalaması %0 

olduğu görülmüştür. Birinci ve ikinci katılımcıların hedef beceri düzeyinde elde 

ettikleri doğru tepki yüzdelerinden sonra üçüncü katılımcı (Ramiz) için gerçekleşen 

iki yoklama oturumunda da elde edilen doğru tepki yüzdesi %0 olduğu görülmüştür. 

Ramiz’in Tespit edilen %0 doğru tepki yüzdesinden yola çıkarak manyetik ses 

kartlarıyla istek bildirme becerisine sahip olmadığı görülmüştür. Birinci ve ikinci 

katılımcı ile uygulama yapılırken Ramiz’in yoklama oturumu verilerinde bir değişiklik 

olmadığı görülmüştür. 

Ramiz’in uygulama evresi başladıktan sonra manyetik ses kartlarına dair istek 

bildirme becerisindeki doğru tepki yüzdesinde artış olduğu görülmüştür. Ramiz’in 

uygulama evresinde alınan ilk yoklama oturumunda istek bildirme becerisine dair 

doğru ve bağımsız tepki yüzdesi %41 olduğu görülmüştür. İkinci yoklama oturumunda 

%100 doğru ve bağımsız tepki yüzdesi elde etmiştir. Üçüncü yoklama oturumunun 

ikinci yoklama oturumuna kıyasla %59’luk bir doğru tepki yüzdesi yükselişi 

görülmüştür. Dördüncü yoklama oturumunda %100 doğru ve bağımsız  tepki yüzdesi 

elde edilmiştir. Ramiz’in hedeflenen %100 doğru ve bağımsız tepki yüzdesine ikinci 

oturumda vardığı görülmüştür. Ramiz’in manyetik ses kartlarıyla istek bildirme 

becerisine dair başlama düzeyi oturum verileri ve yoklama oturumu verileri 

incelendiğinde bu beceriye dair doğru tepki yüzdesinin %0 olduğu görülmüştür. Fakat 

uygulama evresinin başlamasıyla istek bildirme becerisine dair doğru tepki yüzdesinde 

artış olduğu görülmüştür. Bu bağlamda araştırmanın deneysel kontrolünün 

sağlandığını ve manyetik ses kartlarıyla istek bildirme becerisindeki doğru tepkilerin 

davranışsal öğretim programından kaynaklı olduğu  bilgisi elde edilebilir. 

Ramiz’in farklı kişi ve farklı ortamı genelleme oturumlarına dair başlama 

düzeyi oturumları alınmamıştır. Fakat manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek 

istek bildirme becerisinin öğretiminde hedeflenen doğru tepki yüzdesi ve kararlı 

verilerden sonra genelleme oturumları için kişi ve ortam genellemeleri alınmıştır. 

Ramiz’in önce kişi genelleme oturumu gerçekleşmiştir. Kişi genellemesinden elde 

edilen doğru ve bağımsız tepki yüzdesi %100 olduğu görülmüştür. İkinci genelleme 
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oturumu ortam genellemesidir. Ortam genelleme oturumunda da %100 doğru ve 

bağımsız tepki olduğu görülmüştür.  

Uygulama evresinden sonra gerçekleştirilen izleme oturumları ikinci ve 

dördüncü haftalarda yapılmıştır. Yapılan izleme oturumlarına dair yoklama 

oturumlarının ikisinde de %100 doğru tepki elde edilmiştir. İzleme oturumlarındaki 

veriler kararlılığını koruyarak kalıcılığın sağlandığı görülmüştür. Elde edilen doğru 

tepki yüzdeleri Şekil 5.’te bulunan grafiğe işlenmiştir. 

Araştırma sürecinde katılımcıların genellemeye dair başlama düzeyi oturumları 

alınmamıştır. Fakat araştırma için genel olarak alınan başlama düzeyi oturumlarına 

baktığımızda %0 doğru tepki yüzdesi olduğu görülmüştür. Başlama düzeyi 

oturumlarından elde edilen %0 doğru tepki yüzdelerinden yola çıkarak genellemeye 

dair alınacak başlama düzeyi oturumlarının da %0 olduğu tahmin edilmiştir. Üç 

katılımcının da araştırma bağlamında gerek yoklama oturumlarına gerek genelleme ve 

izleme oturumlarında el ettikleri doğru, bağımsız ve kararlı verilerle manyetik ses 

kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirmeyi öğrendiklerini görülmüştür. 

Toprak, Su ve Ramiz’in; başlama düzeyi oturumları, yoklama oturumları, 

ortam ve kişi genelleme oturumları ile eğitim sona erdikten ikinci ve dördüncü 

haftalardaki izleme oturumlarının istek bildirmeye dair doğru tepki yüzdeleri Şekil 5.’ 

deki grafikte gösterilmiştir. 
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Şekil 5. Toprak, Su ve Ramiz’in manyetik ses kartlarını RDT’ye dahil ederek istek 

bildirme becerisine ilişkin başlama düzeyi, yoklama, uygulama, genelleme ve izleme 

verilerine dair doğru tepki yüzdeleri 
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4.2. Öğretmenlerin Sosyal Geçerliliğe Dair Görüşleri 

 

Araştırmanın sosyal geçerliğini belirlemek için öğretmenlerin görüşlerine 

başvurulmuştur. Araştırmanın uygulama kısmı sona erdikten sonra aynı yaş grubu ve 

aynı özelliklere yakın otizmli çocuklarla çalışan beş öğretmenden manyetik ses kartları 

RDT’ye dâhil edilerek istek bildirmeyi öğretimine ilişkin görüşleri alınmıştır. Bunun 

için belirlenen öğretmenlerle ortak bir gün ve saat belirlenip zoom programı üzerinde 

görüşülme kararı alındı. Online görüşme öncesi öğretmenlerle yapılan görüşmede 

online esnasında kendilerine araştırma sürecini betimleyen ayrı ayrı videoların 

izletileceği, izletilen her videodan sonra kendilerine verilen formda ilgili alanı 

doldurması için belli zaman tanınanacağı, doldurduğu formun içindeki sorulara verdiği 

cevaplara online esnasında kesinlikle paylaşmaması gerektiği ve sorulara yanıtlar 

oluştururken veri sayfasının ekrandan görülmeyecek şekilde konumlanması gerektiği 

ile ilgili uyarılarda bulunulmuştur. 

Sosyal geçerlik verilerine dair genel süreç; öncelikle bir adet başlama düzeyi 

bir adet öğretim oturumu bir adet yoklama oturumu bir adet genelleme oturumu ve bir 

adet de izleme oturumu olmak üzere beş adet 30- 170 saniyelik süreci betimleyici 

videolar beş öğretmene izletilmiştir. Sosyal geçerlik formlarını dolduran beş 

öğretmenin beşi de ‘’ Otizmli çocuklar için istek bildirmek önemli bir beceri olduğunu 

düşünüyor musunuz?’’ sorusuna evet yanıtını vererek otizmli çocukların istek bildirme 

becerisinin önemli bir beceri olduğunu aktarmıştır. Sorunun yorum kısmında ‘‘Otizmli 

bir çocuğun tanılama sürecinde dikkat edilen en önemli özelliklerinden biri de sosyal 

iletişimsel özellikleridir. Bu araştırmada otizmli çocuklar istek bilmeyi öğreniyor. Bu 

çok önemli bir kazanım.’’ gibi yorumlar görülmüştür. 

‘‘Otizmli çocuğa istek bildirmeyi öğretmek için resim değiş-tokuşuna dayalı 

iletişim sistemini kullandınız mı?’’ Sorusuna beş öğretmen daha önce RDT’yi 

kullandıklarını belirtmişlerdir. 

‘‘Otizmli çocukların manyetik ses kartı kullanarak istek bildirme becerisinin 

öğretim sürecinden memnun kaldınız mı?’’ Sorusuna beş öğretmende memnun 

kaldıklarını aktarmışlardır. 

‘‘Otizmli bir çocukta RDT öğretim programının manyetik ses kartı kullanarak 

istek bildirme öğretimini etkili buldunuz mu?’’ Öğretim sürecini betimleyen videoları 

izleyen beş öğretmen etkili olduğunu belirtmiştir. Sorunun yorum kısmında ‘‘Bunun 
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öğretmen eğitimleri süreci ile şekillenecek tarzda olsaydı en azından uygulamaların 

daha fazla yayılma alanı bulunması sağlanabilirdi.’’ belirten yorumlar görülmüştür. 

‘Otizmli çocuklar RDT öğretim programının manyetik ses kartı kullanarak 

istek bildirme becerisinin öğrendiğini düşünüyor musunuz?’’ Sorusuna beş öğretmen 

otizmli çocuğun manyetik ses kartları ile istek bildirmeyi öğrendiğini belirtmiştir.  

‘‘Otizmli çocuk RDT öğretim programı ile manyetik ses kartı kullanarak istek 

bildirme becerisi öğrenilebilir ise bu beceri farklı kişi ve ortamlara genelleyebilir mi?’’ 

Araştırmaya katılan beş öğretmen genellemenin ortam ve kişi bâzlı geçekleştiğini 

belirtmiştir. Sorunun yorum kısmında ‘‘Materyal genellemesinin olmadığını materyal 

genellemesi de önemlidir.’’ diye belirtilmiştir. 

‘‘Otizmli çocukta RDT öğretim programı ile manyetik ses kartı kullanarak istek 

bildirme becerisi öğretim sona erdikten ikinci ve dördüncü haftalarda bu beceri 

sürdürülebilir mi?’ Sorusuna beş öğretmenin de sürdürebildiğine dair fikir beyan 

etmiştir. 

Araştırma bağlamında manyetik ses kartları RDT’ye dâhil edilerek istek 

bildirme öğretimi için öğretmenlerden alınan sosyal geçerlik bulguları Tablo 9.’da 

verilmiştir. 
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Tablo 9. Öğretmenlere İlişkin Sosyal Geçerlik Bulguları 

 

 

Sorular  

 

Evet 

 

Hayır 

 

Kararsızım 

 

1. Otizmli çocuklar için istek bildirmenin önemli 

bir beceri olduğunu düşünüyor musunuz?  

5 0 0 

2. Otizmli çocuğa istek bildirmeyi öğretmek için 

resim değiş-tokuşu (RDT) kullandınız mı? 

5 0 0 

3. Otizmli çocukların manyetik ses kartını 

kullanarak istek bildirme becerisinin öğretim 

sürecinden memnun kaldınız mı? 

5 0 0 

4. Otizmli çocuğa RDT öğretim programının 

manyetik ses kartı kullanarak istek bildirme 

becerisinin öğretimini etkili buldunuz mu? 

5 0 0 

5. Otizmli çocuk RDT öğretim programının 

manyetik ses kartı kullanarak istek bildirme 

becerisinin öğrendiğini düşünüyor musunuz? 

5 0 0 

6. Otizmli çocukta RDT öğretim programı ile 

manyetik ses kartı kullanarak istek bildirme 

becerisi öğrenilebilir ise bu beceri farklı kişi ve 

ortamlara genelleyebilir mi? 

5 0 0 

7. Otizmli çocukta RDT öğretim programı ile 

manyetik ses kartı kullanarak istek bildirme 

becerisi öğretim sona erdikten sonra bu beceri 

sürdürülebilir mi?  

5 

 

0 0 
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5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 

 

Otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını resim değiş-tokuşuna dayalı 

iletişim sistemine dâhil ederek istek bildirme öğretiminin yapıldığı araştırmanın bu 

bölümünde; sonuç, tartışma, öneriler bağlamında ileri araştırmalara ve ileri 

uygulamalara önerilere yer verilmiştir. 

 

5.1. Sonuç 

 

Bu araştırmada; konuşamayan, herhangi bir alternatif destekleyici iletişim 

sistemine sahip olmayan, otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil 

ederek istek bildirme öğretimi, istek bildirmeyi kazanabilen otizmli çocukların 

uygulama sona erdikten sonra ikinci ve dördüncü haftalarında bu becerilerini 

sürdürebilme durumları ve öğretim sürecine ilişkin öğretmen görüşleri incelenmiştir. 

Araştırma sürecinde araştırmacının gerçekleştirdiği uygulamaların uygulama 

güvenirliği belirlenmiştir 

Çalışmanın bulgularına bakıldığında RDT’nin ilk evresinde elde edilmek 

istenen istek bildirmeyi manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek öğretimin etkili 

olduğu görülmüştür. RDT’ye dâhil edilen manyetik ses kartları ile istek bildirme 

becerisini öğrenen otizmli çocukların; bu beceriyi kişi ve ortama bağlı 

genelleyebildikleri, öğretim sonrası ikinci ve dördüncü haftalarda da bunu koruduğu 

görülmüştür. Bu bağlamda otizmli çocukların istek bildirme becerisi için yapılan tek 

denekli araştırma sonuçlarına bakıldığında gerek RDT’ye dâhil edilen KÜC 

uygulamaları ile ilgili (Went ve ark. 2019; Alzrayer, 2020) gerek klasik RDT 

uygulaması (Tincani ve ark. 2006; Angermeiere ve ark. 2007; Travis ve Geiger, 2010; 

Hu ve Lee, 2019) ile ilgili gerekse KÜC (Van Der Meer ve ark. 2013; Achmadi ve ark. 

2014; Couper ve ark. 2014; Agius ve Vance, 2016; Gilroy ve ark. 2018) ile ilgili 

araştırmalara paralel bulgular elde edilmiştir. 

Alanyazın incelendiğinde otizmli çocuklara istek bildirmeyi öğretmeyle ilgili 

RDT’ye dâhil edilen KÜC uygulamalarının (Ganz ve ark. 2013; Went ve ark. 2019; 

Alzrayer, 2020) olduğunu görmekteyiz. Bunun yanında uygulanan klasik RDT 

materyalinin hedef çocuk bağlamında uyarlandığına örneğin görme engelli otizmli 
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çocuklar için RDT kartlarına eklenen hedef nesneyi hatırlatıcı zeminler ve öğretim 

sürecinde katılımcıların görmemesinden kaynaklı kendilerine sunulan ilave sözlü 

uyaranlar (Lund ve Troha, 2007) veya uygulama sürecini yürüten görme engelli bir 

öğretmen için Braille alfabesi ile hazırlanan RDT kartlarını otizmli çocuklara 

uygulanması (Charlop ve ark. 2008) gibi uygulama sürecinde veya materyal bazında 

RDT’ye çeşitli uyarlamalar yapılarak gerçekleşen araştırmalara rastlamak mümkün. 

Bu araştırmada ise RDT’ye manyetik ses kartları eklenerek kart okuyucular vasıtasıyla 

istek bildirme öğretiminin etkililiği test edilmiştir. İlgili araştırmalarla paralel bulgular 

elde edilmiştir (Lund ve Troha, 2007; Charlop ve ark. 2008; Went ve ark. 2019; 

Alzrayer, 2020). 

Araştırma sonuçları alanyazın ile karşılaştırıldığında hedeflenen beceri için 

hedef doğru davranış yüzdesi elde edilene kadar gerçekleşen; öğretim oturumları için 

Toprak 523 sn, Su 597 sn ve Ramiz 508 sn’de RDT’ye dâhil edilen manyetik ses 

kartları ile istek bildirmeyi öğrendiği görülmektedir. Yapılan oturum sayılarına 

bakıldığında iki katılımcının; Toprak ve Ramiz ikinci öğretim oturumu sonunda hedef 

başarı ölçütünü elde ettiği görülmektedir. Su’yun bu performansı üçüncü öğretim 

oturumu sonunda elde ettiği görülmektedir. Araştırmanın verimliliği alanyazın ile 

karşılaştırıldığında; manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirme 

RDT’nin ilk evresi için ayrılan zaman, öğretim oturumu sayısı, yoklama oturumları 

sayısı ve deneme sayısı bağlamında verimli olduğu kanaatine varılmıştır (Angermeier 

ve ark. 2007; Odluyurt ve arkd. 2016; Went ve ark. 2019; Alzrayer, 2020). 

 

5.2. Tartışma 

 

   Alanyazın incelendiğinde RDT ile ilgili yapılan tek denekli araştırma 

sonuçları otizmli çocuklarda; istek bildirme (Travis ve Geider, 2010; Stasolla ve ark. 

2014; Went ve ark. 2019; Alzrayer, 2020), bağımsız oyun oynama (Charlop-Christy 

ve ark. 2002; Anderson ve More, 2007), katılımcıların sosyal olarak uygun olmayan 

davranışlarının azaltılmasında (Charlop-Christy ve ark. 2002; Charlop ve ark. 2008; 

Hu ve Lee, 2019), katılımcıların konuştuğu sözcük sayısında artışına (Charlop-Christy 

ve ark. 2002; Ganz ve ark 2004; Grenbeerg ve ark. 2014), akranları ile etkileşim 

artığına (Kravits ve ark. 2002; Theiman-Bourge, 2016) dair etkili araştırmalar 

mevcuttur. Söz konusu tek denekli araştırmalar dışında grup deneysel araştırmalarda 

mevcuttur. Alanyazında RDT ile ilgili gerçekleştirilmiş grup deneysel araştırma 
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sonuçları; istek bildirme, başlatılan iletişimi sürdürme, göz kontağı kurma, ortak 

dikkat ve sözcük üreten çocukların kullandığı sözcüklerde azalma olmadığına aksine 

artış sağlandığı görülmektedir (Yoder ve Stone, 2006a; Yoder Stone, 2006b; Carr ve 

Falce, 2007a; Carr ve Falce, 2007b; Gilroy ve ark. 2018). Bu araştırmada RDT’ye 

dâhil edilen manyetik kart okuyucularının otizmli çocukların istek bildirme becerisinin 

öğretimini gerçekleşmiştir. Bu bağlamda alanyazından hareketle buna benzer bir 

çalışmanın konuşma becerisi edinimi, sosyal olarak kabul görmeyen davranışların 

azaltılması, akran etkileşimi gibi çalışmaların planlanıp uygulanmaya ihtiyaç 

duyulduğu görülmektedir. 

Araştırmada genellemeye dair başlama düzeyi verileri alınmamıştır. Fakat 

manyetik ses kartlarını RDT’ye dâhil ederek istek bildirmeyi öğrenen otizmli 

çocukların kişi ve ortam genellemeleri araştırma amaçlarında olmadığı halde kontrol 

edilmiş ve araştırmaya katılan katılımcıların kişi ve ortam genellemelerinde %100 

doğru tepki elde edilmiştir. Katılımcıların ayrıca izleme oturumu verileri 

incelendiğinde, eğitimden sonraki ikinci ve dördüncü haftalarında %100 doğru tepki 

vererek araştırmanın hem öğretim süreci bağlamında hem de izleme bağlamında etkili 

olduğu görülmektedir. Araştırmanın gerek genelleme bulguları gerekse izlemeye dair 

bulguları alanyazın ile karşılaştırıldığında (Travis ve Geiger, 2010; Park ve ark. 2011; 

Greenberg ve ark. 2014; McLay ve Ark. 2015; Theiman-Bourge ve ark. 2016; 

Odluyurt ve ark. 2016; Alzrayer, 2020) etkili sonuçlar elde edildiği görülmektedir. 

Araştırmanın sonuçları otizmli çocuklara RDT’ye manyetik ses kartlarını dâhil ederek 

bağımsız bir şekilde istek bildirebileceğini göstermektedir. Araştırma bu yönüyle ile 

alanyazına katkı sağladığı düşünülmektedir.  

Araştırma sürecine genel bakıldığında RDT’ye dâhil edilen manyetik ses 

kartlarının KÜC sınıfından değerlendirildiğinde diğer KÜC araçlarına oranla (akıllı 

telefon, Ipad. vs.) kullanılan manyetik kart okuyucusunun; anında tek tuşla aktifleştiği, 

manyetik kartı kart okuyucusunun üzerinde dokunulduğu anda ses üretmesi, kullanılan 

araç gerecin mali anlamda daha ucuza temin edilebileceği, ebat ve ağırlığından 

kaynaklı taşıma kolaylığı sağladığı ve manyetik kart okuyucusunun şarjının uzun süre 

kullanılabilir olması bağlamında avantajları olduğu görülmektedir. 

Ayrıca manyetik kart okuyucularını RDT’ye dâhil ederek yapılan araştırma ile 

klasik RDT uygulamasında yapılan araştırmalarda kullanılan araç gereçler bağlamında 

maliyet açısından daha pahalı olduğu söylenebilir. Fakat bu durum diğer KÜC araçları 

ile karşılaştırıldığında oldukça uygun bir maliyeti olduğu görülmektedir. Klasik RDT 
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uygulamasında iletişim için sadece görseller yeterliyken RDT’ye dâhil edilen 

manyetik kart okuyucuları ile yapılacak çalışmada hedef görsellerin yanında manyetik 

kartlar ve kart okuyucu da gerekmektedir. 

Araştırma sonuçları bizlere RDT aracılığıyla KÜC olarak kullandığımız 

manyetik kartlar ve manyetik kart okuyucularının kullanılabileceği ve RDT’nin daha 

sonraki evreleri içinde bunun mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma 

alanyazını destekleyici sonuçları elde etmekle beraber alanyazına paralellik 

göstermektedir (Lund ve Troha, 2007; Angermeier ve ark. 2007; Went ve ark.2019; 

Alzrayer, 2020). 

Araştırmada hedeflenip amacına ulaşan bulguların yanında hedeflenmeden 

gerçekleşen bulgulara bakıldığında; araştırma süreci sona erdiğinde çocuğun yararı 

gözetilerek isteğe bağlı ebeveynlerine online olarak zoom programı üzerinden ücretsiz 

ve bireysel olarak iki ve üç seanslık (her seans 30 dk) eğitim oturumu şeklinde klasik 

RDT eğitimi ve araştırmada kullanılan manyetik kartların RDT’ye dâhil edilmesi ile 

ilgili her katılımcı çocuğun ailesine ayrı ayrı olarak eğitimler verilmiştir. Yine aynı 

şekilde araştırma sonunda aynı katılımcı çocukların öğretmenlerine grup halinde iki 

seanslık eğitim oturumu şeklinde klasik RDT eğitimi ve araştırmada kullanılan 

manyetik kartların RDT’ye dâhil edilmesi ile ilgili eğitimler verilmiştir. 

Genel olarak araştırma sonuçları incelendiğinde araştırma sürecinde 

gerçekleşen; öğretim oturumları, yoklama oturumları, hedef doğru davranış yüzdesi 

elde edilene kadar geçen toplam süre ile farklı kişi ve ortamlara genelleme 

durumlarında etkili bir süreç olduğu söylenebilir. Klasik RDT uygulamasıyla 

manyetik kartlar dâhil edilerek bir KÜC biçimiyle kullanılan RDT’ye göre maliyet 

açısından daha avantajlı olduğu görülebilir. Fakat eğitime harcanan; zaman, emek  ve 

çocuğun motivâsyonu açısından manyetik kartları dâhil edilerek kullanılan RDT 

uygulamasının daha avantajlı olduğu görülmektedir. Tüm bunların yanında otizmli 

çocuk manyetik kartı kart okuyucusuna okuturken manyetik kart okuyucusundan çıkan 

sesten çocuğun gülümseyerek tepki verdiği görülmüştür. Bu durum çocuğun 

çalışmalara daha istekli katılmasını sağlamıştır. 
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5.3. Öneriler  

 

Araştırma süreci ve sonucu bağlamında elde edilen deneyimlerden yola 

çıkılarak ileri araştırmalara ve ileri uygulamalara dair öneriler aşağıda sunulmuştur. 

 

5.3.1. İleri Araştırmalara Öneriler 

 

Ulusal alanyazın incelendiğinde RDT ile ilgili çok az çalışma olduğu 

görülmekle beraber RDT’nin manyetik kartlarla kullanımına dair herhangi bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Ulusal alanyazın için bir ilki temsil etmesi sebebiyle 

önemli olmakla beraber sonraki araştırmalara rehber olma özelliğindedir. Bu 

bağlamda ileri araştırmalar için belli başlı öneriler olacaktır. 

Tek denekli yapılan araştırmaların genel özelliği sınırlı sayıda katılımcının 

olmasıdır. Bu araştırmada da üç katılımcı ile gerçekleşmiştir. Katılımcı sayısının daha 

fazla olacak şekilde grup deneysel araştırmalar önerilmektedir. 

Araştırma manyetik kartların RDT’ye dâhil ederek istek bildirme becerisi 

üzerinden RDT’nin ilk evresinden elde edilmek istenen istek bildirmeyi öğretmekti. 

RDT’nin diğer evreleri üzerinden daha geniş kapsamlı araştırmalar önerilmektedir. 

Konuşamayan ve herhangi bir alternatif destekleyici iletişim sistemine sahip 

olmayan otizm ve otizm dışındaki farklı özel gereksinimi olan çocukların eğitimi için 

diğer uygulamacılarla; aile eğitimi, akran eğitimi veya öğretmen eğitimleri gibi 

katılımcı grubuyla yürütülebilecek araştırmalar önerilmektedir.  

Manyetik ses kartlarını sadece iletişim değil iletişim dışında da bir ders 

materyali olarak; okuma, okuduğunu anlama, problem çözmeye dair kendi kendine 

dönüt oluşturma, duyguları anlama vs. gibi farklı becerilerin öğretimi için araştırmalar 

önerilmektedir. 

Hızlı bir şekilde ilerleyen teknolojik aletlere baktığımızda otizmli çocuklar için 

bu bağlamda gerçekleşecek farklı alanların iş birliği içinde olduğu araştırmalar söz 

konusu olabilir. Özellikle geçtiğimiz yıl Çin’in Wuhan kentinden çıkıp Dünyayı saran 

COVID-19 salgını nedeniyle sokağa çıkılmaması hususunda belli önlemler alındı. 

Alınan önlemler doğrultusunda otizmli çocuğun günlük rutinlerinde büyük değişime 

neden oldu. Bunu anlamakta zorlanan otizmli çocukta problem davranışa neden 

olabilmektedir. Bu ve buna benzer vaka durumlarında doğal ortamda RDT’ye dâhil 
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edilen manyetik ses kartları aracılığıyla ebeveyn veya otizmli çocukların kardeşleriyle 

uzaktan eğitimler şeklinde araştırmalar tasarlanıp uygulanabilir. 

 

5.3.2. İleri Uygulamalara Öneriler 

 

Otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını resim değiş-tokuşuna dayalı 

iletişim sistemine dâhil ederek istek bildirme öğretiminin etkililiği tespit edilmiştir. 

Bu bağlamda konuşamayan veya herhangi bir alternatif iletişime sahip olmayan 

otizmli kişilere istek bildirme becerisi için RDT özelinden oluşturulan davranışsal 

öğretim programının adımları izlemeleri önerilmektedir. 

Bu araştırmada kullanılan manyetik kartlar ve kart okuyucular kullanımı kolay 

ve pratik çözümler üretebilmektedir. Örneğin otizmli çocuğun taleplerinin değişmesi 

durumunda manyetik karta önceden yüklenmiş ses kayıtları silinip yerine yeni kayıtlar 

ile kullanılabilmektedir. Dolayısıyla bir kartı farklı beceri alanlarını geliştirmek için 

defalarca kullanılabilmektedir. Elde edilen bu deneyimlerden yola çıkılarak uygulama 

bağlamında gerekli durumlarda gerekli düzenlemeler yapılabilir. 

Bu araştırmada RDT’nin ilk evresi uygulanmıştır. RDT’nin gerek ilk evresi 

gerekse sonraki beş evre üzerinden hizmet öncesi ve hizmet içi uygulamacı/eğitimci 

eğitimleri ve aile eğitimleri uygulanması önerilmektedir. 
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7. EKLER 
 

EK-1 

ETKİLİ NESNE BELİRLEME FORMU 

                                                                                                         Tarih: …/…/20… 

Araştırmacının Adı-Soyadı: 

Katılımcı Çocuğun Adı-Soyadı: 

Yönerge 

Bu formu doldururken, eğer çocuk okunan seçeneği tercih ediyorsa (+) işareti; eğer 

çocuk okunan seçeneği tercih etmiyorsa (-) işareti konulacaktır. Formun içinde yer 

almayan tercihler varsa formun hemen alt kısmında yer alan boşluğa not ediniz. Bir 

yiyeceği tercih ettiği halde parçalı halini tercih etmiyorsa lütfen bunu tercih ettiği 

yiyeceğin yanına bütün olarak belirtiniz.  

NESNELER 

Tercih Ettiği 

Yiyecek ve İçecekler 

Marka/ Cins/ Ebat vs. Tercih ediyor:    + 

Tercih etmiyor:   - 

Fındık / Çiğ ya da İşlenmiş?   

Antep Fıstığı/ Çiğ ya da İşlenmiş?   

Kaju / Çiğ ya da İşlenmiş?   

Yer Fıstığı/ Çiğ ya da İşlenmiş?   

Leblebi / Çiğ ya da İşlenmiş?   

Fındık/ Çiğ ya da İşlenmiş?   

Ceviz / Çiğ ya da İşlenmiş?   

Soslu mısır   

Süt Mısır   

Patlamış Mısır   

Jelibon   

Bonibon   

Cips   

Kek   

Balık Kraker   

Meyve   

Çubuk Kraker   
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Çikolata   

Ceviz    

Sıcak Çay   

Sütlü Çay   

Soğuk Çay   

Meyve Suyu   

Süt   

Meyveli Süt   

Kola    

Gazoz    

Seçenekler dışındaki yiyecek ve içecek nesnelerini lütfen bu bölüme not alınız. 

Tercih Ettiği Objeler 

Yıldız   

Plates   

Oyuncak Araba   

Oyuncak Bebek   

Gülen Yüz   

Denge Oyunu   

Balon   

Top    

Hower Board-Elektrikli Kaykay   

Seçenekler dışındaki talep edilen nesneleri lütfen bu bölüme not alınız. 

Hoşuna Giden Sözlü Övgüler 

Mükemmel    

Çak Yapma   

Süper   

Alkış   

Aferin   

Seçenekler dışındaki sosyal övgüleri lütfen bu bölüme not alınız. 
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Tercih Ettiği Faaliyetler 

Telefonda oyun oynama   

Saklanbaç Oynamak   

Zıplamak   

Salıncakta sallanmak   

Hoverboarda binmek   

Koşu bandında yürümek/Koşmak   

Bisiklet Binmek   

Kondisyon Bisikletine Binmek   

Müzik Dinleme   

Çizgi Film Seyretme   

Top Oynama   

Oyun Hamuru   

Seçenekler dışındaki tercih ettiği faaliyetleri lütfen bu bölüme not alınız. 

Kaynak: Bondy ve Frost, (1994) 
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EK-2 

NESNE KARŞILAŞTIRMA FORMU 

 

                                                                                                          Tarih: …/…/20… 

Araştırmacının Adı-Soyadı: 

Katılımcı Çocuğun Adı-Soyadı: 

 

Yönerge 

 

Bu form EK-1’de yer alan nesne belirleme formu ile belirlenen; çocukların 

anne baba veya öğretmenlerinden alınan tercih edilen nesnelerin bilgileri ve 

araştırmacının çocuğa birebir sunumları sonucundan en etkili nesneyi belirlemek 

amacıyla nesne karşılaştırma formu olarak kullanılacaktır. 

 

  ANNE  BABA ÖĞRETMEN ÇOCUK 

E
n
 Ç

o
k
 T

er
ci

h
 E

d
il

en
 

Y
iy

ec
ek

le
r/

İç
ec

ek
le

r 

1.      

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

E
n
 Ç

o
k
 T

er
ci

h
 E

d
il

en
 

F
aa

li
y
et

le
r 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Kaynak: Bondy ve Frost, (1994) 
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EK-3 

OTİSTİK BOZUKLUK DERECELENDİRME ÖLÇEĞİ 
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EK-4 

İSTEK BİLDİRME BECERİSİNİ ÖLÇEN ÖLÇÜT BAĞIMLI 

ÖLÇÜ ARACI 

 

Çocuğun Takma Adı:                                                              Tarih: …/…/20…                                                                   

Uygulamacılar;  

İletişim ortağı:                                     

Yönlendirici Öğretmen:                                                                                                      

Çalışmanın Yapılacağı Ortam: 

 

Doğru Tepki Yüzdesi   = Doğru Tepki Sayısı/Toplam Tepki Sayı × 100 ile 

hesaplanacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

Manyetik Ses Kartı ile İstek Bildirme 

Beceri Basamakları 

 

 

 

 1
. 

D
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em
e 
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…

…
…

…
…

…
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2
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 D
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…
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3
. 

D
en

em
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iç
in

 k
u
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an
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ak

 

N
es

n
e 

:…
…

…
…

…
…

…
. 

1. Görüş hizasında bulunan nesne görseli 

iliştirilmiş manyetik kartı alır. 

 

        

2. Manyetik kartı kart okuyucusuna okutur.    

3. Manyetik kartı iletişim ortağına uzatarak isteğini 

belirtir 

 

   

4. Hedef nesneyi (yiyecek veya içecek) alıp tüketir 

 

   

 

Doğru Tepki Yüzdesi 
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EK-5 

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA MANYETİK SES KARTLARINI RESİM DEĞİŞ-TOKUŞA DÂHİL EDEREK İSTEK 

BİLDİRME BECERİSİNİN ÖĞRETİMİ UYGULAMA GÜVENİRLİĞİ VERİ TOPLAMA FORMU 

 

       Gerçekleşti:     +     

       Gerçekleşmedi: - 

       Ö.O: Öğretim Oturumu 

ÖĞRETİM OTURUMLARI 1. Ö.O 2. Ö.O 3. Ö.O 4. Ö.O 5. Ö.O 

Denemeler 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.Manyetik kart okuyucu çocuğun önünde.                     

2.Manyetik ses kartı çocuğun önünde.                     

3.Yönlendirici öğretmen çocuğun bakış 

açısının dışında. 

                    

4.Yönlendirici öğretmenin çocuğa sözel 

olarak hiçbir uyaran sunmaz. 

                    

5.Nesne çocuğun bakış açısında.                     

6.İletişim ortağı çocuğun talepte bulunmasını 

bekler. 

                    

8.Çocuk nesneye yöneldiği anda yönlendirici 

öğretmen çocuğa fiziksel ipucunu anında 

sağlar. 

                    

9.Çocuk manyetik kartı okutup iletişim 

ortağına verdiğinde iletişim ortağı çocuğa 

hedef nesneyi anında verir. 

                    

10.Öğretimin en az 2 dakika en az 3 deneme 

ile yapılır. 

                    

Oran       
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EK-6 

OTİZMLİ ÇOCUKLARDA MANYETİK SES KARTLARINI RESİM DEĞİŞ-TOKUŞA DÂHİL EDEREK İSTEK 

BİLDİRME BECERİSİNİN YOKLAMA OTURUMLARI İÇİN UYGULAMA GÜVENİRLİĞİ VERİ TOPLAMA FORMU 

 

YOKLAMA OTURUMLAR B.D Y.O G.O İ.O 

Denemeler 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 2 

1. Manyetik kart okuyucu çocuğun önünde.              

2. Manyetik ses kartı çocuğun önünde.              

4. Yönlendirici öğretmen ortamda değil.              

5.Nesne çocuğun bakış açısında.              

6.İletişim ortağı çocuğun talepte bulunmasını bekler.              

7.Çocuk manyetik kartı okutup iletişim ortağına 

uzattığında iletişim ortağı nesneyi anında verir. 

             

8.Yoklama sürecinde çocuğa hiç ipucu sunulmaz.              

9.Çocuğa en az 10 saniye tepki fırsatı sunulur.              

Oran      

                          

                           Gerçekleşti:    +     

                          Gerçekleşmedi:  - 

 
                                            BD: Başlama Düzeyi                YO: Yoklama Oturumu                G: Genelleme                   İ: İzleme     
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EK-7 

SOSYAL GEÇERLİK VERİ TOPLAMA FORMU 

ÖĞRETMENLER İÇİN GÖRÜŞME FORMU 

    

 

SORULAR 

 

1.Otizmli çocuklar için istek bildirmenin önemli bir beceri olduğunu düşünüyor 

musunuz?  

(   ) Evet                                                (   ) Hayır                               (   ) Kararsızım   

 

Çünkü:………………………………………………………………………………… 

 

2. Otizmli çocuğa istek bildirme becerisinin öğretmek için resim değiş-tokuşunu 

(RDT) kullandınız mı? 

(   ) Evet                                                (   ) Hayır                               (   ) Kararsızım   

 

Çünkü:………………………………………………………………………………… 

 

3.Otizmli çocukların manyetik ses kartını kullanarak istek bildirme becerisinin 

öğretim sürecinden memnun kaldınız mı?  

(   ) Evet                                                (   ) Hayır                               (   ) Kararsızım   

 

Çünkü:………………………………………………………………………………… 

 

4. Otizmli çocuklarda RDT öğretim programının manyetik ses kartı kullanarak istek 

bildirme becerisinin öğretimini etkili buldunuz mu? 

(   ) Evet                                                (   ) Hayır                               (   ) Kararsızım   

 

Çünkü:………………………………………………………………………………… 
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5. Otizmli çocuklarda RDT öğretim programının manyetik ses kartı kullanarak istek 

bildirmeyi öğrendiğini düşünüyor musunuz? 

(   ) Evet                                               (   ) Hayır                               (   ) Kararsızım   

 

Çünkü:………………………………………………………………………………… 

 

6. Otizmli çocuk RDT öğretim programı ile manyetik ses kartı kullanarak istek 

bildirmeyi öğrenilebilir ise bu beceri farklı kişi ve ortamlara genelleyebilir mi? 

(   ) Evet                                                (   ) Hayır                               (   ) Kararsızım   

 

Çünkü:………………………………………………………………………………… 

 

7.Otizmli çocuk RDT öğretim programı ile manyetik ses kartı kullanarak istek 

bildirme becerisi öğretim sona erdikten sonra bu beceri sürdürülebilir mi?  

(   ) Evet                                                (   ) Hayır                               (   ) Kararsızım   

 

Çünkü:………………………………………………………………………………… 
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EK-8 

GÖNÜLLÜ OLUR FORMU 

Sizi ve çocuğunuzu “Otizmli Çocuklarda Manyetik Ses Kartlarını Resim Değiş-

Tokuşuna Dayalı İletişim Sistemine Dâhil Ederek İstek Bildirmeyi Öğretmek” 

başlıklı bir araştırmaya davet ediyoruz. Bu araştırmaya katılıp katılmama kararını 

vermeden önce, araştırmanın neden ve nasıl yapılacağını bilmeniz gerekmektedir. Bu 

nedenle bu formun okunup anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki bilgileri 

dikkatlice okumak için zaman ayırınız. İsterseniz bu bilgileri aileniz ve/veya 

yakınlarınız ile tartışınız. Eğer anlayamadığınız ve sizin için açık olmayan şeyler 

varsa, ya da daha fazla bilgi isterseniz bize sorunuz.  

1-) Bu çalışmanın amacı; konuşamayan ve herhangi bir alternatif destekleyici iletişim 

sistemine sahip olmayan Otizmli çocuklarda manyetik ses kartlarını resim değiş-

tokuşuna dayalı iletişim sistemine dâhil ederek istek bildirme becerisinin öğretimini 

yapmak.  

2-) Çalışma kapsamında çocuklara istek bildirme becerisinin manyetik ses kartlarını 

resim değiş tokuşuna dayalı iletişim sisteminin öğretim programıyla öğretimi 

yapılacaktır. Bunun için çocuğun tercih ettiği yiyecek pekiştireç görsellerinin 

bulunduğu renkli resimler manyetik kartın üzerine iliştirildi. Uygulama ders saatleri 

dışında yapılacaktır. Uygulama katılımcı çocuk ile birebir gerçekleşecek. Uygulama 

ortamında biri yönlendirici biri iletişim ortağı olmak üzere iki öğretmen yer alacaktır. 

Çocuğun masasının üzerinde manyetik kart ve manyetik kart okuyucu bulunacak. 

Çocuk pekiştirece uzandığında; çocuğun arkasında bulunan yönlendirici öğretmen 

çocuğun elinden tutup manyetik kartı alıp manyetik kart okuyucusuna okutup iletişim 

ortağına vermesi sağlanacak. Böylelikle çocuk iletişimin ilk basamağı olan istek 

bildirmeyi ve temel değiş tokuşu öğrenmiş olacak. Çalışma 3 katılımcı çocuk ile 

yürütülecek. Çalışma ortalama 4-5 hafta gerçekleşecek. Her oturum 2-5 dakika olarak 

planlanmakta. Haftada iki uygulama yapılıp toplam ortalama haftalık süre 4-10 dakika 

olacaktır. Uygulama toplam 20-50 dakika olarak sonuçlanması planlanmaktadır. 

Çalışma süreci video çekimi yapılacak çekimler araştırma dışında başka herhangi bir 

yerde paylaşılmayacak. 

3) Bu araştırma çalışmasına katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

Çalışmaya katılmama hakkına sahipsiniz. 4) İstediğiniz anda araştırmacıya haber 

vererek çalışmadan çekilebilirsiniz ya da araştırmacı tarafından gerek görüldüğünde 

araştırma dışı bırakılabilirsiniz. 5) Araştırmayı kabul etmemeniz durumunda veya 

herhangi bir nedenle çalışma programından çıkarılması veya çıkması halinde, 

çocuğunuzun eğitimi ile ilgili bir aksama olmayacaktır. 6) Araştırma için yapılacak 

harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına girmeyeceğinizi ve size bir 

ödeme yapılmayacağını bilmeniz gerekmektedir. 7) Araştırma süresince sizden ve 

çocuğunuzdan alınacak veriler yalnızca bu çalışmada kullanılacaktır. 8) Bu 

araştırmada çocuğunuzun kimlik bilgileri gizli tutulacaktır.                                                                                                                           

                                                                                                                            Tarih:                                                                                                                         

Katılımcının/Vasisinin/Velisinin Adı Soyadı:                                          İmza: 

Onama Tanıklık Eden Kişinin Adı Soyadı:                                             İmza: 

Danışman:         Prof. Dr. Binyamin BİRKAN                                           İmza: 

Araştırmacı:      Nurullah AYBAR                                                              İmza: 

 

 



 

89 

 

EK-9 

ARAŞTIRMA İZİN BELGESİ                                                                                       

………..……………….… MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                                                                

                                                         KADIKÖY 

 

Okulunuzda otizmli çocuklara resim değiş-tokuşu öğretim programıyla manyetik ses 

kartlarını kullanarak istek bildirme becerisini öğretmek amacıyla gerçekleştirmeyi 

planladığım araştırmamı yapabilmem için gerekli izinlerin verilmesi hususunda. 

Gereğini saygılarımla arz ederim.                                                                                                                                               

                                   

Tarih:…/…/20… 

                                Nurullah AYBAR 

                  İmza 

Araştırmanın; 

Adı:  

Otizmli Çocuklarda Manyetik Ses Kartlarını 

Resim Değiş-Tokuşuna dayalı İletişim 

Sistemine Dâhil Ederek İstek Bildirmeyi 

Öğretmek  

Uygulanacağı Yerler:  

Başlama Tarihi:  

Danışman Öğretim Üyesi  

Adı Soyadı: 

Prof. Dr. Binyamin BİRKAN 

 

                                                                                                                                                                                                          

                                                                                 Kurum İdari Sorumlusu 

                                                                                                         İmza 

                                                                                                 …./ …/ 20… 
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EK-10 

ARAŞTIRMA ORTAMI 
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8. ÖZGEÇMİŞ
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9. İNTİHAL RAPORU
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10. ETİK KURUL KARARI 

 

 


