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İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Otizmde 
Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi 
kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği İstanbul Kalkınma 
Ajansı ve Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamakta 

olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Tohum Otizm Vakfı’na aittir.
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Proje Hakkında: 
Otizmde Tarama, Tanılama ve Eğitim Modelinin Geliştirilmesi Projesi ile; 
18-36 aylık çocukların otizm riski açısından taranması ve tanılanmasını; 
otizm tanısı almış 0-6 yaş aralığındaki çocukların eğitim sisteminde 
yer almalarını ve aldıkları eğitimin niteliğinin artmasını gerçekleştirerek 
otizmin tek tedavi yöntemi olan erken tanı ve yoğun eğitime yönelik 
bir model yaratılması amaçlanmaktadır. 

Kurulacak olan model ile;

• Sağlık eğitim ve sosyal hizmet alanında çalışan kurumlar arasında 
koordinasyon ve iletişimin artırılması;

• Bir çocuğun otizm riski taramasının gerçekleştirilmesi, tanı alması,  
çocuğa nitelikli eğitim sunulması aşamalarının bütüncül bir yaklaşımla 
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Kitapçık Hakkında:
Seri, her birinde farklı bir beceriyi içerir.
1. Öğrenmeye hazırlık
2. İstek bildirme
3. Basit komutları yerine getirme
4. Nesneleri tanıma
5. İnsan hareketlerini taklit etme
6. Nesneleri eşleme ve sınıflandırma
7. Yüz hareketlerini ve sözcükleri taklit etme
8. Nesneleri adlandırma
9. Basit sorulara sözlü cevap verme
10. Tuvalet becerisi edinme

Otizm Hakkında: 
Otizm Spektrum Bozukluğu, doğuştan gelen ve genellikle yaşamın 
ilk yıllarında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluktur. Otizm 
Spektrum Bozukluğunun, beynin yapısı ya da işleyişini etkileyen 
bir sürecin sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Otizm Spektrum 
Bozukluğu çocuğun çevresiyle yeterli düzeyde sosyal ilişkiler 
kuramaması, konuşma-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar 
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göstermesi ve kalıplaşmış (takıntılı) davranış biçimlerine sahip 
olmasıyla betimlenir. Genel durum, zihinsel gelişim ve etkileşim 
sorularının düzeyine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Tohum Otizm Vakfı Hakkında:
Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, “Otizm Spektrum 
Bozukluğu” olan çocukların erken tanısının konulması, özel eğitimi ile 
topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi ve bunun yurt çapında 
yaygınlaştırılması amacıyla, kar amacı gütmeyen ve kamu yararını 
gözeten bir sağlık ve eğitim vakfı olarak 15 Nisan 2003 tarihinden bu 
yana çalışmalarını yürütmektedir. 

İstanbul Kalkınma Ajansı Hakkında: 
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), “Kamu kesimi, özel kesim ve sivil 
toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların 
yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete 
geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen 
ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, 
sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik 
farklarını azaltmak” amacıyla 5449 sayılı Kanuna dayanarak Bakanlar 
Kurulu’nun 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı kararı ile kurulmuştur. 
Ağustos 2009’da Genel Sekreteri atanan İSTKA, Aralık 2009’da uzman 
ve destek personeli istihdamı ile birlikte aktif olarak faaliyete geçmiştir.
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ÇOCUĞUNUZA KENDİ BAŞINIZA ÖĞRETEBİLECEĞİNİZ
10 TEMEL BECERİ
Bu seri otizm, down sendromu, yaygın gelişimsel yetersizlik veya dil 
geriliği tanısı konulmuş çocuğa sahip ailelere kendi ev ortamlarında 
çocuklarının temel dil ve öğrenme becerilerini destekleyebilmelerine 
yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. 

Otizm, down sendromu, gelişimsel yetersizlik veya basit dil geriliği 
gibi risk taşıyan ya da tanı almış ancak iyi eğitime erişim imkanı 
olmayan ailelerin sık sık sordukları sorulardan biri genelde “Nereden 
başlayalım?” olur. Çocuklarının gün be gün daha da geride kaldığını 
söylerler. Çocukları öfke nöbetlerine girer, dili öğrenemezler, bir sürü 
şeye karşı takıntılı davranış gösterirler. “Nereden başlamalıyım?” 
sorusunu soran ailelere bu seriyi kullanarak işe başlayın demek 
verilebilecek en doğru cevap olacaktır.

Seri, ebeveynlere karmaşık eğitimlerin basitleştirilmiş bir versiyonunu 
sunar.  Çocuğu yeni otizm tanısı almış veya dil gelişimiyle ilgili başka 
sorunları olan kişilere verilmesi gereken önemli bilgileri aktarır. Ayrıca, 
Uygulamalı Davranış Analizi ve Sözel Davranış Yaklaşımı ilkelerini 
ailelerin nasıl kullanacağına ilişkin kolay anlaşılır hale getirilmiş 
açıklamalar sunar.  Sözel Davranış Yaklaşımının, risk grubundaki 
bebekler ve küçük çocuklarda otizmi engelleyebildiğini gösteren 
bilimsel bulgular mevcuttur. 

Seri, her birinde farklı bir beceri öğretiminin anlatıldığı 10 kitapçıktan 
oluşmaktadır. Ailelerin kolayca anlayabilmelerini sağlamak amacıyla 
kitapçıklar adım adım açıklamalar, ayrıntılı örnekler ve çizimlerle 
donatılmıştır. Seride yer alan kitapçıklar aşağıda sırasıyla verilmiştir.

1. Öğrenmeye hazırlık
2. İstek bildirme
3. Basit komutları yerine getirme
4. Nesneleri tanıma
5. İnsan hareketlerini taklit etme
6. Nesneleri eşleme ve sınıflandırma
7. Yüz hareketlerini ve sözcükleri taklit etme
8. Nesneleri adlandırma
9. Basit sorulara sözlü cevap verme
10. Tuvalet becerisi edinme

Kitapçıkların hazırlanmasında önerilerini ve yazılı materyallerini bizimle 
paylaşan Dr. Mary Lynch Barbera’ya teşekkür ederiz.
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İSTEK BİLDİRME
Uzmanlar konuşmanın, öğrenilmiş bir davranış olduğunu öne sürer. 
Eğer konuşursanız, konuştuğunuz şey bir tür onay ve kabul görür. 
Agulamaya başlamış bir bebek, “aaa” veya “ooo” dahil olmak üzere 
çok sayıda “ma” veya “ba” veya “da” gibi pek çok kolay ses çıkaracaktır. 

Anne ve babaların çoğu, 
ilk sözcük olarak “anne” 
veya “baba”yı duymak için 
dört gözle beklediğinden, 
bu  agu lama ses le r i 
ödüllendirilir. Açık ünlü 
sesler potansiyel bir “anne” 
sesinden daha fazla ilgiye 
maruz kalmaz, dolayısıyla 
pekiştirilmezler. Eğer bir 
bebek bir “ma” veya “ba” 
sesi çıkarırsa, ebeveynler 
mutluluktan uçar ve 
bebeği ilgi yağmuruna 
tutar, onu gıdıklar, sarılır ve 
süt verirler. Tipik gelişim 
gösteren bebeklerde dil 

böyle biçimlenmeye başlar. Gelişimsel geriliği olan çocuklar da dili aynı 
şekilde öğrenirler, ancak onların dil gelişimi çok daha yavaş olduğu 
için, öğrenme daha fazla ve belirgin ödüllendirme ile gerçekleşir.

Yine de biz sözcüklere odaklanırız. Potansiyel gecikmesi olan 
çocukların ebeveynlerine en sık sorulan soru, “Çocuğun konuşuyor 
mu?” sorusudur. Cevaplar “hiç konuşmuyor”dan “tutarsız, yine de 
birkaç sözcük kullanıyor”a veya “düzenli olarak on sözcük kullanıyor” 
veya “hiç durmadan konuşuyor”a kadar değişkenlik gösterebilir. 
Ancak söyleyecek sözcüğü olmak, sözcükleri etkin bir şekilde 
kullanabilmekten farklıdır. Dört yaşında bir çocuk, iki yaşında bir 
çocuğa denk ifade edici dil seviyesine ve üç yaşına denk alıcı dil 
becerilerine sahip olarak nitelendirilebilir. Yine de bu bilgiler çocuğun 
beceri seviyesini doğru bir biçimde değerlendirmeye yetecek kadar 
bilgi içermez.

Çocuğunuzun dil becerilerini geliştirmek için daha fazla bilgiye 
ihtiyacınız olacaktır. Çocuğunuz sözcükleri ne amaçla kullanmaktadır? 
Ne zaman kullanmaktadır? Hangi sıklıkta kullanmaktadır? İfade 
edici dile bir bütün olarak bakmak yerine, onu istek bildirme, bir 
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şeyi adlandırma, sizi taklit etme, sorduğunuz soruya cevap verme 
ve doğaçlama dili olacak şekilde daha küçük parçalara ayırmanız 
gerekecek. Çocuğunuzun dil programını planlayabilmeniz için 
bu becerilerin her birini değerlendirmeniz gerekir. Bu kitapçıkta 
çocuğunuzun istek bildirme becerisini değerlendirme ve öğretimini 
yapma üzerinde durulacaktır. 

DEĞERLENDİRME
Ç o c u ğ u n u z  b i r  ş e y 
istediğinde veya bir şeye 
gereksinim duyduğunda, 
size bunu nasıl bildirir? 
As l ı nda  şunu  demek 
i st iyorum;  çocuğunuz 
isteklerini size nasıl anlatır? 
İstek bildirmek en önemli 
davranıştır, çünkü daima 
öncesinde arzu edilen 
bir şey vardır ve bu arzu 
çocuğun istediğini elde 
etmesiyle sonlanır. Çocuk 
bisküvi arzuluyordur ve size 
‘Bisküvi alabilir miyim?’ diye 
sorarak isteğini bildirir. 

Bir şeyi arzulamak sıklıkla 
bir yoksunlukla hız kazanır. 
Eğer çocuk patates cipsi 
yemeyi sever ve bunun için 
istekte bulunur ve cips elde 
ederse, sonunda cipsleri yiyecek ve hemen ardından su veya portakal 
suyu isteyecektir. Cips için arzusunu doyurmuştur, şimdi ise su veya 
meyve suyu arzulamaktadır. Bu da istek bildirmenin arkasındaki 
motivasyon dediğimiz arzulamaya bir örnektir; yani arzu, bir istekte 
bulmadan önce gelmek zorundadır.

Ödüllendirilen her davranış korunur ya da artar. Hâl böyleyken, 
çocuk isteğini bildirdikten hemen sonra ödüllendirilirse, beklentiniz 
istek bildirmenin devam edeceği veya artacağı yönünde olmalıdır. 
Çocuğunuz “bisküvi” dediğinde, bisküvi edineceğini anlayacaktır. 
Böylece acıktığında öfke nöbetine girmek yerine istek bildirme olasılığı 
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belirecektir, çünkü arzusunu tatmin etmenin en çabuk yolu bu olacaktır.

İstek bildirme becerilerini değerlendirirken en iyisi, çocuğunuzun hiç 
ipucu olmadan yakın zamanda göz önünden uzak herhangi bir şeyi 
isteyip istemediğine bakmaktır. Küçük yaştaki çocukların çoğunda 
istek bildirme çok zayıftır, hele de gözünün önünde olmayan şeylerde. 
Dolayısıyla, göz önünde olmayan nesneler için yaptığı istek bildirimlerini 
y a z m a k  f a z l a 
z a m a n ı n ı z ı 
almayacaktır. 

Göz önünde olmayanlar 
için yaptığı bütün 
istek bildirimlerini 
k a y d e d i n c e ,  b i r 
sonrak i  aşamanız 
çocuğunuzun tercih 
ettiği yiyeceklerden, 
i ç e c e k l e r d e n  v e 
oyuncaklardan birkaç 
tanesini elinizin altında 
bulundurmak olsun. 
Karşılık gözetmeden 
küçük bir parça bisküvi 
(veya tercih ettiği 
başka bir yiyeceği) ona 
sunun ve alıp yiyecek 
mi diye gözlemleyin. 
Eğer yerse, arzusunun (motivasyonun) güçlü olduğunu anlamalısınız, 
bu durumda bir parça bisküvi daha alın ve beş saniye çocuğun sözcüğü 
söyleyip söylemeyeceğini veya işaret edip etmeyeceğini görmek için 
durup bekleyin. Eğer ses çıkartarak “Bisküvi” derse veya bir işaret 
kullanırsa, bu “göz önünde bulunan için istek bildirme” şeklinde kayda 
geçecektir. Eğer çocuk bisküvi demezse veya onu işaret etmezse, ona 
üç kez sözel veya işaretle model olun, her bir model arasında yaklaşık 
bir saniye ara olsun, yani şu şekilde: “Bisküvi” – bir saniye bekleme; 
“Bisküvi” – bir saniye bekleme; “Bisküvi”. Üç kez model olurken, 
ikinci ve üçüncü “Bisküvi” deyişlerinizde bisküviyi çocuğa hafifçe 
yaklaştırın. Eğer çocuk model olunduğunda bisküvi demeye çalışırsa, 
üçüncü sütuna “model olunduğunda göz önünde bulunan için istek 
bildirme” diye not düşün. Bu yöntemi devam ettirerek, çocuğunuzun 
istek bildirme becerisinin tamamını teste tabi tutun.
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Tipik bir çocuk, farklı pek çok ödülü elde etmek için bir günde yüzlerce 
kez istek bildirir, ardından “Hey, bana bakın” gibi ilgi çekmek için ve 
“Babam nerede?” gibi bilgi toplamak için istek bildirmeye geçer, ki 
genellikle üçüncü doğum günlerine ulaştıklarında çocukların geldiği 
aşama bu çerçevede olur. Dolayısıyla çocuğunuz ilerde bir “istek 
bildirme canavarı” olmasa dahi, bu konuda sizi bitkin düşüren bir 
listeniz oluşana kadar değerlendirmenize devam edin.

ÖĞRETİM
Konuşma eğitimi üzerine yazılmış bazı kitaplarda nesneleri yüksek 
raflara koymak, rutinleri sabote etmek, aynı sözcüğü defalarca 
tekrarlamak gibi öneriler vardır. Bu teknikler bazı çocuklarda sihir 
gibi bir etki yaratabilir. Sözcük dağarcığı ikiye katlanabilir ve nesneleri 
daha sık istemeye başlayabilir. Bazı konuşma terapistleri, çocuklara 
isteklerini ifade etmeleri öğretildiğinde, onların daha hızlı öğrenip 
daha iyi davrandıklarını bilecek kadar geniş bir mesleki birikime sahip 
olabilirler ama ortamı pekiştirmeyle eşleştirmek veya talepleri aşama 
aşama sunmak gibi konularda bir çoğunun pek fikrinin olmadığını 
düşünüyorum.

Genelde benim gördüğüm terapistler konuşma seanslarına, baloncuk 
üfleme gibi eğlenceli bir etkinlikle başlıyor. Ardından çocuğa daha 
fazla baloncuk yaptırmaya çalışıyorlar. İstek bildirmeyi öğretme 
şekilleri genelde böyle. Stratejileri başarılı ama hemen ardından 
çabucak soyut kavramlara geçip evet-hayır sorularını cevaplamaya 
veya edat, zamir ve çoğullara geçiyorlar. Çocuklar, baloncuklar ve 
istek bildirmeyle mutluyken, seans bunun ötesine geçer geçmez, 
davranışları da çabucak baş aşağı gidiyor.

İstek bildirme, bir ihtiyacın karşılanması temellidir. Bu kitapta daha 
önce belirtildiği gibi davranışın altında yatan neden bir motivasyondur. 
Çocuk bir şey istemek için motive olmalıdır. Bu ya açlık ya da başka 
tür bir arzudur. Meyve suyu arzulayan bir çocuk, istek bildirir ve onu 
edinir. İstek bildirmenin anında gerçekleşen olumlu bir yararı vardır zira 
bu eğitimde istek bildirimi anında ödüllendirilir yani çocuğun istediği 
nesne veya etkinlik anında teslim edilir.

Uzmanlara göre problem davranışlar, neredeyse her seferinde bir istek 
bildirme sorunundan yani ihtiyaçlarınızı bildirebilmekteki yetersizlikten 
kaynaklanır. Her bir birey için aynı şey geçerlidir. Bana problem 
davranışlı küçük bir çocuk hatta bir yetişkin gösterin, ben de size 
istediği nesneleri, eylemleri veya istediği bir bilgiyi nasıl başka birine 
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bildireceğini öğrenmemiş 
birini göstereyim.

Sözel  di l ,  iht iyaçlar ın 
karşılanmasında tek yol 
değildir. Bebekler ağlamayı 
öyle mükemmel kullanırlar ki 
ebeveynlerin çoğu yiyecek 
ağlamasıyla bezimi değiştir 
ağlamasının arasındaki farkı 
anlayabildiklerini söyler. 

Ağlamak yeni doğanların 
ilk istek bildirimidir ve 
h aya t t a  ka l m a k  i ç i n 
olmazsa olmazdır. Çocuklar 
büyürken, daha belli başlı 
talepleri olur ve istek 
bi ldirme beceri leri  bu 
taleplerle aynı seviyede 
gitmek zorundadır. Altı 

ya da sekiz aylık bir çocuk, kucağa alınmayı, süt yerine meyve 
suyunu isteyebilir ve bir şekilde 
bu tür daha yeni sayılabilecek 
ihtiyaçlarının karşılanmasında bir 
iletişim sistemi geliştirir. Tipik bir 
çocuk, parmağıyla işaret etmeyi, 
kolunu kaldırmayı veya başka 
türden bir jesti öğrenir. Otizmli 
veya diğer gelişimsel yetersizliği 
olanlar bu tür jest becerilerini 
geliştiremeyebilirler, işte bu 
aslında otizmin en göze çarpan 
belirtilerinden biridir: Yani 18 
aylıkken işaret edememesi. Bunun 
yerine ağlamanın devam etme 
olasılığı fazladır, bu da ihtiyaçlarını 
başkasına iletemeyen çocukların 
ağlama ve öfke nöbetlerini başlatır.

Eğer çocuğunuz günü gelip 
de sizinle iletişime geçecekse, 
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ona nasıl istek bildireceğini 
öğretmek verebileceğiniz en 
temel beceridir. O halde çok güçlü 
ödüllerle silahlandığınızdan ve işe 
koyulmadan önce çalışma alanınızın 
ödüllerle eşleştirildiğinden emin 
olun. 

Nasıl yapacağınız konusunda bilgiye 
ihtiyacınız varsa birinci kitapçığı 
(Öğrenmeye Hazırlık) yeniden 
okuyun. Ayrıca, çocuğunuzun belli 
bir takım şeylerle motive olduğunu 
bilmelisiniz. Bunlar çocuğunuzun 
masanın üstünde bir şeye uzanması 
(kraker veya meyve suyu gibi) veya 
elinizden tutup sizi bir nesneye veya 
etkinliğe götürmesi gibi şeylerle 
kendini belli eder. Kimi çocuk 
arzularını parmakla işaret ederken, 

kimisi arzu ettiği şeyi göstermek için belirsiz sesler çıkarır.

Haydi şimdi dört yaşında ve yeni otizm teşhisi almış Tolga örneğine 
bakalım. Ebeveynleri çok tedirgin. 
Tolga birkaç sözcük söyleyebiliyor 
ama istediği nesneler görebileceği 
bir yerde duruyor olsa dahi, 
hiçbir şey için istek bildiremiyor. 
Göz önündeki nesneler için istek 
bildirme, gözden uzak nesneler 
ve eylemler için istek bildirmekten 
daha kolay olduğu için, Tolga’ya 
göz önündeki nesneler için sözlü 
istek bildirmeyi öğretmeye 
odaklanacağız.

Tolga top, kitap, yatak ve uçak gibi 
bazı nesneleri adlandırabiliyor. 
Tolga’nın en güçlü ödülleri: cips, 
yumuşak şeker, meyve suyu, 
su, resimli kitapları ve videoları, 
salıncakta sallanmak, küçük bir 
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trambolinde zıplamak ve büyük bir pilates topunda zıplamak. Anne 
babası ona, ufak bir çocuk masası satın alıp oturma odasındaki 
televizyonun yanına koydu ve haftada üç gün çalışması için ona az da 
olsa deneyim sahibi olan bir terapist tuttu. Masaya oturmak, terapisti 
veya annesi tarafından yönlendirildiği halde Tolga’nın hiç ilgisini 
çekmedi, hatta masaya gitmeye direndi. Yerde yap-boz tamamlıyor, 
arabaları sıraya dizip eşliyor ama o oynarken bir yetişkin müdahale 
ederse bundan hiç hoşlanmıyor. Hem annesi hem de terapisti, ona 
istek bildirmeyi öğretmek için hazır olduklarını düşünüyorlar. Doğru 
mu? Yanlış!

İstek bildirmeyi öğretmeye başlamadan önce aşağıda belirtilen 
birkaç konuyu ele almak gerekir. Her şeyden önce, ortam, programın 
başarılı olabilmesine yetecek kadar ödüllerle eşleştirilmemiş. Eğer 
talepleri aceleye getirirseniz, çocuğunuz olup bitenlere iyi bir tepki 
vermeyecektir. 

Ortamda ne kadar çok ödül bulundursanız azdır. Çocuğunuzdan tek 
bir talepte bulunacak dahi olsanız, size koşarak geldiğinden, yerde 
veya masada insanlarla birlikte mutlu olduğundan emin olmalısınız. 
Tercih ettiği nesnelere ulaşabilmeli, herhangi bir talepte bulunulmadan 
ona verilen ödülleri alabilmelidir. İşte ortam bu olduğu zaman, istek 
bildirme eğitiminizi başlatabilirsiniz.

Başlarken, Tolga’nın hâlihazırda söylediği sözcüklere iyice bir bakın, 
hangilerinin ilk istek bildirmeye uygun olduğunu analiz edin. Tolga top 
ve kitap diye adlandırabildiği için ve ödüllerinden ikisi pilates topunun 
üzerinde zıplamak ve susam sokağı kahramanlarının kitapları olduğu 
için, bu iki istek bildirme ilk öğretecekleriniz arasında yer almalı. Küçük 
yaştaki öğrenenlerin çoğu, başlangıçta üç ila beş istek bildiriminde 
bulunmayı öğrenmeli. Tolga zaten birkaç sözcük söyleyebildiği için, 
onun durumuna özgü olarak beş istek bildirimiyle başlamak iyi olur.

Bir kerede sadece tek bir istek bildirmeye odaklanmayın çünkü 
ilerde aşırı genelleyecektir. Örneğin, çocuğunuz “film” diyerek istekte 
bulunmayı öğrenir ve her istek bildirdiğinde kısa bir süre film izlerse, 
nihayetinde, ne zaman film izlemek istese “film” demesi gerektiğini 
öğrenecektir. Ama aynı çocuk sadece bir istek bildiriminde bulunmayı 
öğrenmişse, aslında meyve suyu veya top gibi başka şeyler istediğinde 
dahi yine “film” diyerek bu kullanımı aşırı-genelleyebilir. Bu yüzden bir 
kerede üç ila beş istek bildirmeyi öğretmek kesinlikle şarttır.

Çocuklara istek bildirme öğretilirken kimilerinin yaptığı başka 
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bir yanlış ise “daha” ve “lütfen” sözcüklerini kullanmaktır. Bunlar 
genellikle, deneyimsiz kişiler tarafından zamanından önce öğretilen 
sözcüklerdir. Çocuklar, bir şeyi istiyorlarsa onun “daha fazlası” için 
istek bildirebileceğini öğrenmiş olur, ancak bu durumda nesnenin 
kendisi için gereken istek bildirimini öğrenmezler. “Lütfen” ve “Daha 
fazla” gibi soyut kavramlar, dil bozukluğu yaşayan çocuk için pek de 
anlaşılır değildir. Bunun yerine, göz önündeki elle tutulur bir nesne 
için istek bildirmeyi öğretmelisiniz, öyle ki daha sonra nesne göz 
önünden kalktığında çocuğunuzun bu nesne için istek bildirmesini 
ümit edebilmeliyiz, örneğin buzdolabındaki dondurmayı isteyecek 
olması gibi. Tolga eğer “Daha fazla” demeyi öğreniyorsa, yukarıda 
ifade ettiğim asla gerçekleşmeyecektir. Yani, dondurma gözden uzakta 
olduğunda, Tolga’nın neyin “daha fazlasını” istediğini anlamaya çalışan 
yetişkin hiçbir fikre sahip olamayacaktır.

Tüm bunlara ek olarak, dil gelişiminde gerilik olan bir çocuktan tam 
cümleler kurarak istek bildirmesini beklememelisiniz. Eğer çocuğunuz 

bisküvi istiyorsa ve “Bisküvi” 
diyerek istek bildiriyorsa, ona 
bisküvi vermeniz uygundur. 
G ö s t e r e c e ğ i  g e l i ş m e , 
çocuğunuzun cümlelerinin ne 
kadar uzun olduğuyla değil, 
sözcükleri veya işaretleri 
kullanarak size kaç farklı ihtiyaç 
ve isteği iletebildiğiyle ölçülür. 
Sözcükleri bir araya getirme, 
gözden uzak pek çok nesneyi 
istemekte ustalaşmasının 
ardından gelecektir.  Bu 
başarıldıktan sonra, nesneyi 
t a n ı m l a m aya  ya rd ı m c ı 
olan iki veya üç sözcüklü 
cümleciklere başlayabilirsiniz. 
Bunlar örneğin kırmızı araba, 
çikolatalı bisküvi veya kremalı 
bisküvi olabilir. Sözcükler her 
seferinde bir tane olacak 

şekilde eklenmeli ve ileride çocuğa isteğini belirginleştirmekte 
yardımcı olacak bir anlam katmalıdır.

Şimdi ne yapılmaması gerektiğini bildiğinize göre, Tolga’ya istek 
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bildirmeyi öğretmeye hazırsınız demektir. Top ve kitap da dahil olmak 
üzere birkaç hedef istek bildirimi seçmiştiniz. Tolga’nın bu sözcükleri 
söyleyebildiğini zaten biliyorsunuz, ayrıca aynı nesneler çocuğun 
ödülü, yani ona bu nesneler için istek bildirmeyi öğretmek daha kolay 
olacak. Başlangıçta becerileri kolay tutmak önemlidir.

Top ve kitaba ek olarak, bir iki yiyecek seçmelisiniz. Şöyle bir 
düşünürsek, ilk istek bildirimleri için birkaç tane yiyecek ile birkaç 
tane etkinlik seçmek iyi olacaktır. Ama beş tane yiyeceği seçmeyin, 
çocuğunuz gün boyunca farklı etkinliklerle meşgul olmak isteyecektir. 
Siz de istek bildirmeyi gün içerisine yayılacak şekilde öğretmelisiniz. 
Eğer ilk istek bildirimleriniz yiyecek olursa, sadece yemek saatinde 
öğrenim verebilirsiniz.

Tolga’nın ödül listesine tekrar bakın ve yenen ödüllerinin uygunluğunu 
bir değerlendirmeden geçirin. İlk istek bildirimlerinde zor nesneler 
kızarmış patates, et veya dondurma gibi şeylerdir. Çünkü gün boyunca 
bunları sıcak veya soğuk tutmak gerektiğinden çocuğun eline hemen 
verebilmek zor olacaktır. Yumuşak şeker ve cips ödül listesine yer 
aldığı ve çocuğa vermesi de kolay olduğundan, ben olsam bu nesneleri 
seçerdim. Beşinci nesne olarak da meyve suyunu koyardım, çünkü 
Tolga sudan çok meyve suyunu sever gibi görünmekte.

Başlangıçta hangi istek bildirimlerini seçmek gerektiğine karar verirken, 
kendinizi dilini bilmediğiniz yabancı bir ülkede hayal edin. İhtiyaçlarınızı 
karşılamak için bilmek isteyeceğiniz ilk sözcükler hangileri olurdu? 
Gerektiğinde sorabilmek için tuvalet, su, pizza, yiyecek, taksi veya 
otel gibi şeyleri öğrenmek isterdiniz. İşte ihtiyaçlarını karşılamak 
için en doğru sözcükleri öğrenmesi gereken çocuğunuz için de aynı 
şey geçerlidir. Öyleyse, hedeflediğimiz istek bildirimleri şunlar: top, 
kitap, cips, şeker ve meyve suyu. Bunlar Tolgaya istek bildirmeyi 
öğreteceğimiz ilk sözcükler olacak.

Aklınızda tutmanız gereken, tipik bir çocuğun birkaç denemeden 
sonra istemeyi öğreneceği şeyi, gelişimsel yetersizliği olan çocukların 
yüzlerce veya binlerce kere denedikten sonra öğreneceğidir. Sizin 
göreviniz bunu yapabilmesi için gün içinde ona pek çok fırsat 
sunmaktır. Aslına bakarsanız, çocuğunuza istek bildirmesi için her 
gün yüzlerce fırsat sunmayı hedeflemelisiniz. Bunun anlamı, bir şey 
istemek için çocuğunuzun tekrar tekrar motive olacağı bir atmosfer 
yaratmak zorunda olmanızdır.

İstek bildirme gün içinde devam etmelidir, gün içinde birkaç istek 
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bildirme seansı oluşturmak ayrıca önemlidir. İstek bildirme seansı 
yapmak için, ödüllerden birini alıp (örneğin cips) onu küçük parçalara 
bölmelisiniz. On tane cipsin her biri dörder parçaya, bir kurabiye de on 
parçaya bölünebilir, böylece çocuğunuza toplamda 50 fırsat sunarak 
sevdiği iki nesne için istek bildirmesi amacıyla bir seans oluşturmuş 
olursunuz. İstek bildirme seansı iki dakika kadar kısa sürebileceği 
gibi, tamamlaması yarım saat kadar uzun sürebilir. Bu zaman dilimi 
tamamen çocuğunuzun istek bildirmesine odaklandığınız yerdir. 
Seanslar aynı zamanda çocuğunuzla olumlu ilişki geliştirebilmeniz 
için size imkân verecektir.

İstek bildirme seansına hazırlanmak için beş tane ödül toplamalı ve 
seansın nerede yapılacağını belirlemelisiniz. Masa veya yer olabilir, 
çocuğunuz hangisini tercih ederse. Cipsleri ve şekerleri şeffaf torbalara 
koyun ki çocuk onları görebilsin. Masada, meyve suyu kutusunun 
yanına küçük bir bardak koyun. Tolga’ya bardaktan yudumluk meyve 
suyu ikram edeceksiniz.

Eğer seçtiğiniz ödüller güçlü ise ve çalışma alanınızı da ödüllerle iyi 
eşleştirdiyseniz, çocuğunuz o en çok sevdiği beş şeyi sizin önünüze 
dizilmiş görünce yanınıza gelecektir. Muhtemelen ilk hangisini istediğini 
işaret ederek gösterecektir.  

Topun üzerinde zıplamaya 
başlayabilir veya cips torbasını 
kapabilir. Çocuğu konuşmaya 
zorlayamayacağınıza göre, 
isteğini bildirmesini sağlamak 
için ön kapıdan değil arka 
k a p ı d a n  i ç e r i  g i r m eye 
çalışacaksınız. Tolga büyük 
o las ı l ık la  i stek  b i ld i rme 
seansına gönüllü katılacaktır, 
çünkü orada en güçlü ödülleri 
bulunmaktadır. Topun üzerinde 
sıçramaya başlayabilir. Siz o 
zaman elini tutup onu daha da 
yükseğe sıçratmaya başlayın, 
yani bilerek onun hoşlandığı 
şeyi yapın. Topun üzerinde 
sıçramaktan açıkça zevk aldığını 
gözlemlediğinizde (devam 
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etmeye sizi teşvik ediyorsa, sizi 
uzaklaştırmak için itmiyorsa) üç 
kez “top” sözcüğünü söyleyin, 
çok net bir biçimde. Her top 
deyişinizden sonra arada bir ya 
da iki saniye bekleyin.

Topun üzerinde zıpladığı için “hop” 
ile “top” sözcüğünü karıştırma 
ihtimali sizi endişelendirmesin. 
Tolga’nın zaten top diyebilme 
ihtimaline sırtınızı dayıyorsunuz, 
sizin başlangıç noktanız bu. 
Çocuğunuz bir dakika kadar mutlu 
bir biçimde zıpladıktan sonra, 
ellerinizle, ki zaten Tolga’nın 
ellerini tutuyor olmanız lazım, 
zıplamasını yavaşlatıp durmasını 
sağlayın. Şimdi ödül durduğuna 
göre, çabucak “top” sözcüğünü 

(üç kez) yeniden tekrar edin ardından onu zıplatmaya başlayın.

Bu seans sırasında eğer Tolga sizin söylediğinizi tekrarlarsa veya “top” 
sözcüğünü kendiliğinden söylerse, hemen onu en yükseğe en hızlı 
bir şekilde zıplatmanız, ona övgüler yağdırmanız, ödüller sunmanız 
gerekir, bu arada “Çok güzel söyledin! Top!” “Top, top …. Tolga top 
dedi!” veya benzer cümlecikler kullanmalısınız.

Başlarda talepleri çok hafif ve basit tutmak çok önemlidir. Topu 
zıplatmasını sağlamak istiyorsanız “TOP demelisin … söyle TOP” gibi 
cümleler kullanmayın. Size öyle gibi görünmese de böylesi bir talep 
çok büyüktür. Tolga için bu cümleyi işleyip anlamak imkânsızdır. 
O bunu ödüllendirmenin bittiği ve çalışmanın başladığı şeklinde 
yorumlar. Zaman içerisinde, Tolga’nın istek bildirme seansları, ileri 
seviyeli eşleştirme seanslarına benzemeye başlayacaktır, bu seanslarda 
iki ya da üç kez nesnenin adı söylenirken, ödül sunarak nesneyle 
nesnenin adını eşleştirir.

Tolga, istek bildirme seansında top sözcüğünü söylemeyebilir, bunun 
üzerinde fazla durmayın. Tolga’nın topa karşı ilgisi kaybolana kadar 
yaptığınızı sürdürün veya başka bir istek bildirmeye geçin. Bazı 
çocuklarda, sunulan ödül en sevdiği ise (yani birden ona kadar ölçekte, 
on numara ise) başka bir nesneye geçecekseniz, çalışma alanından 
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o ödülü çıkartmanız gerekebilir. İstek bildirme seansları Tolga’nın aç 
olduğu zamanlarda yürütülmelidir, böylece onun için hazırladığınız 
yiyecekleri talep etmeyi isteyecek kadar motive olacaktır.

Ödüllerden birini açık farkla diğerlerinden fazla sevdiği durumda, istek 
bildirme seansı sırasında ödülleri harmanlamanız için size şimdi bir 
strateji sunacağım: Tolga halen topun üzerinde oturuyorken ona bir 
cips verin ve nesneyi üç kez adlandırın, ardından topu masanın yanına 
yaklaştırın, böyle yaparsanız diğer nesnelerle çalışması için aşağı 
inmesi gerekmeyecektir. Bu durumda top, Tolga öğrenmeye devam 
ederken, sandalye işlevini görecektir. Ne olursa olsun sakın onu toptan 
indirip masaya çekmeyin, böyle yaparsanız oluşturmaya çalıştığınız 
eşleştirmenin tamamını etkisiz hale getirirsiniz. Eğer top onu gerçekten 
motive ettiyse, sergilediği motivasyon diğer hedef istek bildirimleri için 
geçerli değilse, o halde diğer nesnelerle çalışamazsınız. Daha önce de 
belirttiğim gibi, istek bildirmenin 
öncesinde daima bir motivasyon 
gelmelidir.

Diğer nesnelerle benzer bir 
sürece girin. Resimli kitabı 
için istek bildirmeyi Tolga’ya 
öğretirken, “kitap” sözcüğü 
üzerinde yoğunlaşarak çalışın. 
Tolga birkaç tane istek bildirme 
becerisi kazandıktan sonra, onu 
2 sözcüklü cümleciklere yine 
esas sözcüğünüz üzerinden 
ilerletebilirsiniz, örneğin “Topu 
Zıplat” veya “Topu Yuvarla” veya 
“Hayvanlı Kitap” yanında “Arabalı 
Kitap” gibi.

Tolga bir kez doğaçlama şeklinde 
hedef nesnelerinden biri için istek 
bildirdi mi, hemen listenize bir 
hedef daha ekleyebilirsiniz. Ek 
hedefleri belirlerken, istek bildirimlerinin tiplerini yiyecekler, nesneler 
ve etkinlikler olarak harmanlamış olmaya özen gösterin ve her bir 
istek bildirimi için çocuğun vereceği hedef tepkiyi sadece bir sözcük 
olacak şekilde seçin.

Ama ya işe yaramazsa? Ya en sevdiği ödüllerle yüzlerce deneme 
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yaptıysanız ve Tolga 
hâlâ istek bildirmiyorsa? 
Böyle şeyler oluyor, ama 
stratejimiz yok değil. Bu 
defa, sözcükleri işaret 
d i l iy le  eş leşt i rmeniz 
gerekecek; bu konuda 
bir uzmana başvurmanızı 
öner i r im.  İ şaret  d i l i 
kolayca ipucu verilebilen 
bir stratejidir ve bazen 
çocuğunuzun  bütün 
ihtiyacı sözcükle onu 
istemek arasında bağlantı 
kurmaktan ibarettir. İyi 
haber şu ki Tolga’nın 
durumunda olup birkaç 
sözcük  söy leyebi len 
çocuklarda, dikkatli bir 

ilişki geliştirme ve sık yapılan istek bildirme seansları mutlaka nesneler 
için bir istekle sonuçlanmaktadır. Bir kez göz önündeki şeyler için 
istek bildiriminde bulunacağı 30-40 sözcüğü olduktan sonra, gözden 
uzak olan nesneler için istek bildirme çalışmalarına başlayabilirsiniz. 
Daima gözden uzak olan eylemleri seçerek bu çalışmayı başlatmak 
en iyi sonucu verir. Örneğin, salınacaktayken “Salla” demek gibi veya 
“Gıdıkla”, “Aç”, “Kaldır” da işe yaramaktadır. 

Nesnelerin görünürlüğünü aşama aşama silikleştirdiğinizden, yani 
Tolga’nın cips verip birkaç kez cips istemesini sağladıktan sonra 
nesneyi silikleştirdiğinizden emin olmalısınız. Başka bir deyişle, Tolga 
birkaç kez cips istemiş ve hâlâ daha fazla cips istiyorken, cips torbasını 
masanın altına veya masadaki bir şeyin arkasına koyabilirsiniz. 
Göremediği zaman Tolga talep etmiyorsa, çabucak ona cipsi gösterip 
tekrar yerine koyabilir veya sözcüğü söylemesi için ipucu sunabilir ve 
ardından ona cipsi verebilirsiniz.

Tolga ile bir gelişme kaydedip kaydetmediğinizi nasıl anlarsınız? 
Veri toplamak çok önemlidir, veri toplarsanız ne kadar öğrendiğini 
bilebilirsiniz. Hem onun hem de sizin için harika bir deneyimdir 
bu. Bazen sanki hiç yol kat etmediğinizi düşündüğünüz zamanlar 
olur, ama verileriniz elinizde olunca, Tolga ile birlikte gerçekten ne 
kadar ilerleyebildiğinizi kavramış olursunuz. Özel eğitim ihtiyacı olan 
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çocukların eğitiminde çocuğun gelişimini değerlendirmek amacıyla 
veri toplamak çok önemlidir. Uygulama ilerledikçe ve daha karmaşık 
hale geldikçe veri topladığınıza çok daha memnun olacaksınız. Bunun 
için bir puantör (sayaç) kullanabilirsiniz. 

Kırtasiye veya hacı ürünleri satan 
mağazalarından birkaç tane sayaç 
alabilirsiniz. Gün içinde farklı 
öğretim hedeflerinde kullanmak 
amacıyla elinizin altında birkaç tane 
olması kullanışlı olur. İstek bildirme 
seanslarında, çocuk istek bildirmeyi 
gerçekleştirdiği zaman her defasında 
sayılmalıdır. İstek bildirmesi için 
harcanan zaman dahilinde elde 
ettiğiniz bildirimlerinin sayısını 
yazabilirsiniz. Ardından, puantör 
göstergesini sıfırlayıp bir sonraki 
seansa hazır edersiniz.

İstek bildirmeyi saymaya alıştıktan 
sonra, seans içinde aynı anda iki puantör kullanabilirsiniz. Bir tanesiyle 
yardım verilmiş istekleri (yani sizin cips dediğiniz, onun da sizi tekrar 
ederek cips dediklerini) takip ederken, diğer puantör ile bağımsız 
istekleri takip edebilirsiniz (yani sözel ipucu olmadan cips dediklerini). 
Başlarda, bağımsız yapılan istek bildirimlerinin en az iki katı ipucu 
verilmiş istek bildirimi çalışmalısınız.

Puantör kullanmanın yerine başka bir seçenek ise, hedeflenmiş 
beş istek bildirimi için çetele tutarak istek gerçekleştiğinde işaret 
koymaktır. Çocuğunuz bir nesne için çok sayıda mı istek bildiriyor? 
Diğerlerini seyrek mi istiyor? Tablo 1 anlamanıza yardımcı olacaktır.
Her iki yolla da programınızın nasıl işlediğine veya işlemediğine 
ilişkin elinizde bilgi olacak. Eğer biraz rekabetçi bir yapınız varsa, bu 
tür çeteleler günlük veya haftalık bazda istek bildirimlerinin sayısını 
arttırmanızda teşvik edici olacaktır. Yüksek oranda istek bildirimine 
geçmeden önce, çocuğunuzun dil alt yapısının güçlü olduğundan emin 
olmalısınız. Çocuğunuzun “ilgi” veya herhangi bir şeyin “bilgisi” için 
istek bildirmesi yıllar alabilir, ama sizinle çok daha öncesinde iletişime 
geçiyor olacak. Yüreğinizi ferah tutarak cesaretle işe başlayın, zira hem 
siz hem de çocuğunuz için bu hayat boyu sürecek bir süreç olacak.
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Çocuğunuz bir sonraki aşamaya hazır olunca, elbette daha karmaşık 
kavramları öğretmeyi isteyeceksiniz. Kendi belirleyeceği hıza sadık 
kalın. Böylece pekiştirme yüksek seviyede kalmış olur. Çocuğunuz hem 
göz önündeki hem de gözden uzak nesneler, eylemler ve etkinlikler 
için çok sayıda istek bildirmeye başladığında, ilgi talep eden istek 
bildirimlerine geçebilirsiniz. Bunlar “Hey, şuna bak” ,“Bak ne yaptım” 
veya “Bak, burada bir kedi var” gibi cümleciklerdir. Bunlar karmaşıktır 
çünkü daha önce öğrendiğimiz gibi, bir sözcük veya cümleciğin istek 
olabilmesi için bir motivasyona ihtiyaç vardır. Gerçek bir istek bildirimi 
olabilmesi için, Tolga’nın sizin dikkatinizi çekmesi ve bunu sorabilmesi 
gerekir. Yiyecekler için motivasyon oluşturmak oldukça kolayken, 
çocuğunuzun sizin bir kediye bakmanızı istemesini sağlamak çok 
daha zordur.

Çocuğunuzun öğreneceği bir diğer talep türü ise, bilgi edinmek için 
istek bildirmesidir. Bilgi edinmek için istek bildirme “Ayakkabılarım 
nerede?”, “Çantada ne var?” veya “Bunu nasıl yaptın?” gibi sorular 
içerir. Bilgi edinmek için bu tür istek bildirmelerini öğretmek evet zordur 
ama yapılabilir. Lütfen yavaş yavaş ilerlemeniz gerektiğini aklınızda 
tutun. Ödüllerle birlikte çalışıp, çocuğun bir konuda bilgi sahibi olmayı 
istemesi için onun aklını çeleceksiniz. Örneğin, içini göstermeyen bir 
torbaya çocuğunuzun en sevdiği birkaç ödülü koyabilir ve onun gönlünü 
çelmek için torbayı ona göstererek sallayabilirsiniz. Çocuk içinde ne var 
diye torbaya bakmak istediğinde (bu motivasyon olur) ipucu vererek 
Tolga’ya “Ne?” veya “Ne var çantada?” dedirtmelisiniz, ardından da 
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bilgiyi ona çantayı vererek ve 
ödülünü içinden almasına izin 
vererek sunmalısınız.

Çocuğunuz  i h t i yaç la r ın ı 
karşılamak için istek bildirmeye 
başlayınca, büyük olasılıkla 
davranışlarında da bir ilerleme 
göreceksiniz. Göremiyorsanız, 
listenize geri dönmeli ve ihtiyaç 
duyduklarını ve istediklerini 
dahil etmiş misiniz diye kontrol 
etmeli ,  ortamını mümkün 
olduğunca zenginleştirmelisiniz. 
Çocuğunuz önünde sonunda o 
noktaya varacaktır.

Şimdi çocuğunuzun iletişimsel 
becerilerini arttıracak diğer 
sözel becerilere geçmenin sırası 
geldi. Şu ana kadar belki çok ileri bir seviyeye gelemedik, ama sanırım 
siz de çocuğunuzu tek-sözcüklü istek bildirimleri dahi olsa iletişim 
kurarken görünce mutlu olmuşsunuzdur. 


