
RETT SENDROMU  
İletişim Kılavuzları:

Terapistler, Eğitimciler ve Aileler İçin Bir El Kitabı



2 // Section 1: Guiding Principles

Bu proje Rettsyndrome.org’dan HeART Grant tarafından finanse edilmiştir.  

Uluslararası ana çalışma grubu, Hollanda-GKC Rett Uzmanlık Merkezi tarafından koordine edilmiştir. 
Bu grubun üyeleri (proje ekibi):

•  Gillian S. Townend, PhD CertMRCSLT,  Konuşma ve Dil Terapisti ve Araştırmacı, Rett Uzmanlık 
Merkezi Hollanda-GKC, Maastricht Üniversitesi Tıp Merkezi, Maastricht, Hollanda.

•  Theresa E. Bartolotta, PhD CCC-SLP,  Konuşma ve Dil Terapisti ve Yardımcı Profesör, 
Monmouth Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dil-Konuşma Patolojisi Bölümü, NJ, ABD.

•  Anna Urbanowicz, PhD, Meslek Terapisti ve VC Doktora Sonrası Araştırmacı, Sosyal ve Global 
Araştırmalar Merkezi, Küresel, Kentsel ve Sosyal Bilgiler Okulu, RMIT Üniversitesi, Melbourne, 
Avustralya.

•  Helena Wandin, PhD reg. SLP, Konuşma ve Dil Terapisti, İsveç Ulusal Rett Merkezi Sendromu 
ve İlişkili Hastalıklar, Frösön ve Doktora öğrencisi, Halk Sağlığı ve Bakımı Bölümü Bilimleri, Uppsala 
Üniversitesi, Uppsala, İsveç.  

•  Leopold M. G. Curfs, Rett Uzmanlık Merkezi Hollanda-GKC Direktörü, Maastricht Üniversitesi 
Tıp Merkezi ve Zihinsel Engelliler Profesörü, Maastricht, Hollanda.

© Rett Uzmanlık Merkezi Hollanda-GKC / Rettsyndrome.org  

1. Baskı: 2020
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Bölüm 4, Sayfa 27: “Yorgunluk, uyanıklık, duyusal düzenleme, stres ve kaygı” başlığındaki “azalma”, formatın bu bölümdeki 
diğer başlıklar ile uyumlu olması için kaldırılmıştır. 

Bölüm 8, sayfa 51: İletişimsel İşlevler metin kutusundaki "Yapmak", "seçim yapmak" olarak düzeltildi. 

Bölüm 8, sayfa 62: "Ek 2" ye yapılan referans "Ek 5" olarak düzeltilmiştir. 

Ek 1, sayfalar 75, 79, 81-82, 84, 86-88: format anlaşılırlığa yardımcı olacak şekilde değiştirildi (satır aralığı ve başlıklar).   

Ek 3, sayfalar 93-96: AAC Profili ve ACETS eklendi; TASP ve VB-MAPP kaldırıldı ve C-BiLLT girişi revize edildi



 

Yazarlardan Teşekkür
Bu kılavuzun geliştirilmesine katkıda bulunan herkese çok teşekkürler. Bu proje, birkaç yıl 
boyunca birçok insan tarafından verilen ortak emeğin bir ürünüdür ve iletişim değerlendirmesi 
ile desteği konusunda oldukça önemli bir unsur olan ekip çalışmasına bir örnek olup gerçek bir 
uluslararası işbirliği olmuştur.

Dil ve iletişim gelişimi yaşam boyu devam eden bir süreçtir ve bizler bu el kitabında paylaşılan 
kılavuzların Rett sendromlu bireyleri, kendilerinin ailelerini ve onlarla birlikte çalışan uzmanları 
yolculukları boyunca destekleyeceğini umuyoruz.
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Rettsyndrome.org’dan Teşekkür
Uluslararası Rett Sendromu Vakfı (bugün Rettsyndrome.org olarak bilinir) olarak, bu küresel 
araştırmayı Rett sendromundan etkilenmiş aileler için hayata geçirmekle gurur duyuyoruz ve 
bu konuda daha fazla ilerlemeye imza atmak istiyoruz. Gillian Townend, Theresa Bartolotta, 
Anna Urbanowicz, Helena Wandin, Leopold Curfs ve diğer birçok araştırmacı ve katılımcının 
çalışmaları; çocuklarımız ve Rett sendromu ile yaşayan sevdiklerimizin yaşam kalitesini 
artırmaya adanmışlığın ve taahhütün mükemmel göstergeleridir. Sözümüze bağlı kalarak 
bugün sizleri güçlendirerek yarınlara taşıyoruz.

Listelenen tüm internet sitelerine communication.rettsyndrome.org adresinden çevrimiçi olarak 
erişim sağlanabilir.
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Önsöz
Ağzından ilk sözcükleri bir yaşındayken çıktı. 18 ay sonra Rett sendromu teşhisi konduğunda, konuşma yeteneğini 
tamamen kaybetmişti. Şimdi isteklerini, ihtiyaçlarını, duygularını ve düşüncelerini nasıl anlatacaktı? 

Rett sendromuyla yaşayan birçok aile için, iletişim kurmanın bir yolunu bulmak en zorlu konularından biridir. 
Arttırıcı ve alternatif  iletişimin nasıl kullanılacağını öğrenmek ve sevdiklerinin yeteneklerine olan inançlarını en 
üst düzeye çıkarmak için onlara nasıl yardım edebileceklerini öğrenmek büyük çaba ve çokça destek gerektirir. 
Değerlendirmelerin nasıl ayarlanacağı ve iletişimin nasıl yönetileceği hakkında bilgi ve beceri arayan ebeveynler (ve 
uzmanlar) bu konulara nasıl yaklaşacakları hakkında ortak bir vizyona ihtiyaç duyduklarında uzman desteği ararlar. 
Ancak şu an ispatlarla desteklenen herhangi erişilebilir bir kılavuz mevcut değildir. 

Rett sendromunun apraksi, solunum bozukluğu ve epilepsi gibi spesifik zorluklarının hakkından gelmek amacıyla 
günlük iletişim ve eğitime yönelik araştırmalar için değerlendirme, müdahale ve uzun vadeli iletişim yönetimi 
konusunda geniş bir görüş birliğine ihtiyaç vardır. Ebeveynler, bakıcılar, uzmanlar ve Rett için iletişim alanındaki 
uzmanlar arasındaki işbirliği, bu uluslararası kılavuzları burada sunulan bu değerli belge haline getirmiştir. Bu kılavuz, 
Rett sendromuna sahip bireylerin daha etkili iletişim kurmalarını sağlamada önemli bir adımdır.

Günümüzde gencinden yetişkinine birçok kız pikto (ufak resimler aracılığıyla iletişim kurmaya destek olan bir 
tür kitap) kullanmayı öğrenmekten, göz hareketleriyle kontrol edebildikleri düşük teknoloji ve güçlü kelime 
kombinasyonuna sahip cihazları kullanmaya geçmiştir. Genç kızlar ve erkekler iletişim kurmak için ilk adımlarını 
göz kontrollü iletişim sistemlerini kullanarak atıyorlar. İletişim kurmayı, isteklerini, ihtiyaçlarını, duygularını ve 
düşüncelerini anlatmayı öğreniyorlar. Yeni imkanların onların bilişsel yeteneklerine bakışımızı değiştirmeye nasıl 
yardımcı olabildiğini görmek oldukça heyecan vericidir.

Proje ekibine, bu kılavuzlara katkıda bulunan tüm iletişim uzmanlarına, ebeveynlere ve bakım verenlere çok 
teşekkürler. Rett sendromlu güzel kızlarımız ve oğullarımız konuşmak için kendi seslerini kullanamıyor olabilirler, 
ancak bu kılavuzlar onların ihtiyaçları ile düşüncelerini iletme ve zihnindekileri ifade etme konusunda ilerlemelerine 
yardımcı olacaktır.

Dünyanın her yerindeki Rett ebeveynleri adına,

Mariëlle van den Berg 
Başkan, Hollanda Rett Sendromu Derneği (Nederlandse Rett Syndroom Vereniging)
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Giriş
Arka Plan
Rett sendromu 10.000 kadından yaklaşık 1’ini etkileyen nörogelişimsel bir bozukluktur. Erkeklerde nadiren görülür. 
Genellikle ciddi fiziksel ve iletişim bozuklukları ile ilişkilendirilir. Çoğu vakada Rett sendromunun nedeni metil-CPG 
bağlayıcı protein 2 (MECP2) genindeki bir mutasyonla bağlantılıdır.

İletişim Kılavuzlarını Neden Geliştirdik?
İletişim becerilerinde rastlanan ağır bozulma, Rett sendromunun karakteristik özelliklerinden biridir. Bunun Rett 
sendromlu bireylerin yaşam kalitesi üzerinde temel bir etkisi vardır. Her ne kadar Rett sendromunda iletişim 
değerlendirmelerinin en iyi uygulamaları hakkındaki literatür zenginleşiyor olsa da, dünyanın dört bir yanındaki bakım 
verenler uygun, bilgilendirici, güncel ve devam eden değerlendirmelere, teknolojiye, desteğe ve tavsiyeye erişmede 
yaşadıkları zorlukları bildirmeye devam etmektedirler. İletişim uzmanları ayrıca bu alanda bilgilerini ve uzmanlıklarını 
geliştirmek adına ihtiyaç duydukları bilgi, eğitim ve desteği bulma konusunda zorluklar yaşadıklarını bildirmektedirler. Bu 
nedenle bakım verenlere, iletişim uzmanlarına ve diğerlerine Rett sendromlu bireylerin iletişim konusundaki gelişimlerini 
desteklemelerine yardımcı olmak amacıyla bu el kitabında sunulan iletişim kılavuzlarını geliştirdik.

İletişim Kılavuzlarını Nasıl Geliştirdik?
Kılavuz oluşturma fikri Rett sendromu ve iletişimi alanında çalışan küçük bir uzman grup olarak Ekim 2013’te 
Hollanda’nın Maastricht kentindeki 3. Avrupa Rett Sendromu Konferansı’nın ardından bir araya geldiğimizde ortaya 
çıktı. Rettsyndrome.org’dan sağlanan fon sayesinde Rett Sendromu İletişim Kılavuzları’nı geliştirmek için bir proje 
tasarlayıp yönettik. 

Proje, dünya çapında Rett sendromlu bireylerde iletişimin değerlendirilmesinde, desteklenmesinde ve uzun vadeli 
yönetiminde en iyi uygulamaları belirlemek için literatürün gözden geçirilmesini ve bazı anketlerin yapılmasını 
içermekteydi. 

Projeye 43 ülkeden yaklaşık 650 kişi katıldı, 490 bakım veren ve 120 iletişim uzmanı anketleri tamamladı ve 36 uzman 
ile ebeveyn de uzman panelimizi oluşturdu. Proje ekibi olarak, literatür incelemelerinin bulgularına ve bakıcılarla 
uzmanların anket cevaplarına dayanan taslak açıklamalar ve öneriler geliştirdik. Taslak açıklamalar ve öneriler daha 
sonra uzmanlardan oluşan panelimiz tarafından iki kez gözden geçirildi. Panel proje ekibine geri bildirim sağladı ve görüş 
birliğine varıncaya kadar açıklamaları ve önerileri gözden geçirdik. Üstünde fiikir birliği sağlanan son açıklamalar ve 
öneriler ise bu kılavuzları oluşturdu. Bu da, bu kılavuzların dünya çapındaki uzmanlardan ve bakıcılardan gelen uzman 
görüşleri ile birlikte mevcut literatürden elde edilen bulgulara dayandığı anlamına gelir. 

Bu El Kitabının Amacı
Bu el kitabı, Rett sendromlu bireylerde iletişimin değerlendirilmesi, desteklenmesi uzun vadeli yönetimi için önerilen 
kılavuzları paylaşmak ve bakım verenler ile uzmanlar için ilgili arka plan bilgilerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu 
kılavuzlar nerede doğmuş veya nerede yaşıyor olursa olsun erkek veya kız, tipik veya atipik Rett sendromu tanısı olan 
tüm bireylere yöneliktir. Bu kılavuzlar farklı durumlara ve koşullara uyarlanabilecek şekilde oluşturulmuştur. Dünya 
genelindeki insanların ve sağlanan hizmetlerin aynı şekilde izlemesi ve uygulaması gereken adım adım talimatlar 
sunulmamaktadır. Tüm ailelerin, Rett sendorumuna sahip bir bireyin iletişim potansiyelinin tam olarak karşılanmasını 
sağlamak için terapistler ve eğitimcilerle paylaşabilecekleri temel bilgilerin sağlanması amaçlanmaktadır.
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Bu El Kitabı Nasıl Kullanılır?
Bu el kitabı sekiz bölüme ayrılmıştır ve şunlarla ilgili bilgi ve öneriler bulunmaktadır: (1) yol gösterici ilkeler; (2) mesleki 
uygulama; (3) Rett sendromunun özellikleri ve getirdiği durumlar; (4) durumu optimize etme stratejileri; (5) genel iletişim 
değerlendirmesi; (6) alternatif  ve artırıcı iletişim (AAC) değerlendirmesi (7) AAC sisteminin/cihazının değerlendirilmesi; 
ve (8) müdahale.

Bu el kitabı çeşitli amaçlara hizmet edebilir. En iyi uygulamaları içeren ve ekiplerin işlevsel hedefler geliştirmelerini 
sağlayan değerlendirmeleri tasarlama konusunda bir kılavuz görevi görebilir. Aynı zamanda, Rett sendromlu bir bireyin 
iletişim becerilerini geliştirmesi konusunda ailelerin ve terapistlerin uygulayabileceği stratejiler önerebilir. Bu el kitabı, 
iletişim kurmaya nasıl başlanacağı ve daha deneyimli iletişimcilerin becerilerinin nasıl geliştirileceği hakkında bilgi sağlar. 
Rett sendromunun kendine has özelliklerinin iletişimi nasıl etkileyebileceğini açıklayan önemli bilgileri de içerir. Belirli 
konular hakkında bilgi arayan kişiler el kitabının başındaki içindekiler kısmına başvurabilir. Rett sendromuyla henüz yeni 
tanışmış olan diğer okuyucular, ilk bölümlerin bir bireyle çalışmalarına başlarken onlara yardımcı olacak bir bilgi zemini 
sağladığını görebilirler. Bu el kitabı, insanları Rett sendromu hakkında eğitmek ve ihtiyaç duydukları iletişim hizmetlerini 
ve desteğini sağlamak için bir araç olarak kullanılabilir.

Kitapta yönergeler çeşitli formatlarda sunulmaktadır. Bazıları metinlerden önce çıkan kutucuklarda gösterilir; diğerleri 
metinlerin içinde saklıdır. Hepsi eşit derecede önem taşır. “Ham” yönergeler (fikir birliğine varılan eksiksiz, nihai ifade ve 
öneriler dizisi) kitabın arkasındaki Ek 1’de tablolar olarak sunulmuştur.

Bakım verenlerin ve uzmanların anketlerinden ve uzman panelinden yapılan alıntılar, önemli bilgileri vurgulamak için el 
kitabında yer almaktadır. Rett sendromlu bireylerin fotoğrafları çeşitli iletişim sistemlerini ve ortamlarını göstermektedir 
ve bahsi geçen kısa öyküler iletişim yolculuğunun farklı aşamalarında “Ebeveynlerin Perspektifi”ni sunmaktadır. 
Fotoğraflarını ve hikayelerini bizimle zariflikle paylaşan ailelere, anketleri tamamlamak ve projeyle ilgilenmek için zaman 
ayıran çok sayıda bakım veren ve uzmana minnettarız. 

Çeşitli kaynakların, faydalı internet sitelerinin ve kuruluşların linkleri Ek 6’da verilmiştir. Bu liste çok fazla ayrıntı 
içermez ve ülkelere ve dillere göre değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle, her ülkenin Ek’i tamamlamak için kendi listesini 
oluşturması önerilir. Bu el kitabında mümkün mertebe teknik dilden kaçınılmıştır. Teknik dil kullanılmasının gerekli 
olduğu durumlarda ise, terimin tanım genellikle ilk kullanıldığı yerde verilmiştir. Yine de sonda verilen Terimler Sözlüğü 
(Ek 2) kitabı okurken faydalı olabilir. 

Dil Notu:
1. Bu el kitabında “Rett sendromlu bireyler” terimi kullanılmıştır. Bazı yerlerde bu, cümlelerin okunmasını 
kolaylaştırmak için “bireyler” şeklinde kısaltılmıştır. Bu nedenle, kitabı okurken “bireylerin” daima “Rett sendromlu 
bireyler” anlamına geldiğini hatırlamakta fayda vardır. 

2. Bazı yerlerde cinsiyet ayrımı gözetmeyen “onlar”, “onların” veya “onları” kullanılırken diğer yerlerde “kızlar”, 
“kızların” veya “kızları” gibi cinsiyet belirtilen ifadeler kullanılabilir. Burada Rett sendromlu erkeklerin dışlanması gibi 
bir amaç güdülmemiştir ve bu el kitabındaki her şey daima Rett sendromlu kızları ve erkekleri bir arada düşünerek 
okunmalıdır. 
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Onlarla iletişim kuran 
kişiler, bireylerin iletişim 

potansiyellerine karşı açık 
fikirli olmalıdır.
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BÖLÜM 1

Yol Gösterici İlkeler
Rett Sendromlu Bireyin Hakları
Birleşmiş Milletler (BM) Engelli Hakları Sözleşmesi, her türlü engele sahip insanların tüm insan haklarından ve temel 
özgürlüklerden faydalanması gerektiğini bildiren bir insan hakları belgesidir. 

Aşağıdaki tablo kılavuz projesinin bir parçası olarak geliştirilmiştir ve Rett sendromlu bireylerin iletişim haklarını 
özetlemektedir. BM Antlaşmasına dayanmaktadırlar ve uzman heyeti tarafından desteklenmektedirler. Bu iletişim hakları, 
kılavuzun temelini oluşturmaktadır ve el kitabının devamının ne ifade ettiğini derinlemesine incelemektedir

 

İletişim ortakları Rett sendromlu bireylerin iletişim haklarını korumak için çaba 
göstermelidir. Ancak bu konuda harekete geçebilmeleri mevcut kaynaklara bağlı 
olabilir. Örneğin, kırsalda veya uzak bölgelerde yaşayan bireyler ihtiyaçları için 
yapılacak olan kapsamlı bir disiplinler arası değerlendirmeye erişemeyebilir 
veya uygun iletişim sistemini satın almak kendileri için pahalı olabilir ve bu 
sistemler devlet veya sağlık sigortası tarafından karşılanmıyor olabilir. Buna ek 
olarak, iletişim ortaklarının kendileri bireyin iletişim becerilerini geliştirmek ve 
kolaylaştırmak için gerekli olan spesifik teknikleri veya ekipmanları kullanma 
konusunda deneyimli olmayabilirler ve zaten konuya hakim değillerse bir miktar 
eğitime ihtiyaç duyacaklardır. Ancak durum böyle olsa bile, tabloda ana hatlarıyla 
belirtilen temel haklara mümkün olduğunca sahip çıkılmalıdır. 
Rett sendromlu bireylerin iletişim haklarını tartışırken, iletişim ortaklarının, 
politika/hizmet geliştirmeden ve planlamadan sorumlu olanlarla da paylaşmakta 
yararlı olduğunu düşündükleri bir dizi belge vardır. Bunlar şunları içerir: (a) 
Birleşik Devletler Ağır Engellilerin İletişim İhtiyaçları Ulusal Ortak Komitesi 
(NJC) tarafından geliştirilen İletişim Hakları Bildirgesi. Engelli tüm insanların 
(hangi ölçüde veya ciddiyette olursa olsun) iletişim yoluyla varlıklarını sürdürmelerinin temel hakları olduğunu ve günlük 
etkileşimlerde tanınması ve desteklenmesi gereken on beş özel iletişim hakkını ana hatlarıyla belirtir. (b) SCOPE Australia 
tarafından oluşturulan İletişim Hakkı Yasası’nın basitleştirilmiş ve daha erişilebilir bir versiyonu. Bu, özellikle bireylerle 
hakları hakkında doğrudan konuşurken yararlı olabilir.

“Kızların seçim yapma 
hakları vardır ve bu, iletişime 
dair daha geniş bir bakış 
açısının parçası olmalıdır. 
Yalnızca kendilerine 
sunulan seçeneklere cevap 
vermekten çok daha fazla 
fırsata sahip olmalılar.”

Uzman Paneli

‘‘

1 Daha fazla bilgi için bkz. https://www.un.org/development/desa/disability/convention-on-the-rights-of-persons-with-disability.html 
2  Daha fazla bilgi için, bkz. Brady, N.C., Bruce, S., Goldman, A., vd. (2016). Ağır engelli bireyler için iletişim hizmetleri ve müdahaleleri: Değerlendirme ve müdahale. Amerikan Zihinsel ve 

Gelişimsel Engelliler Dergisi. 121 (2), 121-138.

*İletişim ortağı, Rett sendromlu bir kişiyle etkileşime giren her bir kişiyi ifade eder.

BM Engelli Hakları Sözleşmesi uyarınca, Rett sendromlu tüm bireylerin:
• Saygılı bir şekilde muamele görme;
• Güçlü yönleri ve ihtiyaçları hakkında kapsamlı bir multidisipliner değerlendirmeye erişim sağlama;
• Uygun bir iletişim sistemine sahip olma; 
• Uygun iletişim hedeflerine sahip olma;
• Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda zamanında değerlendirme ve hedeflerde değişiklikler yapma;
• Erken başlayan ve yaşam boyu devam eden danışmanlık, destek ve hizmetlere erişim sahibi olma;
• Bilgili iletişim uzmanlarından tavsiye ve destek alma;
• Uygun iletişim stratejileri ve teknikleri konusunda eğitim almış iletişim ortaklarına sahip olma;
• Yaşlarına, ilgi alanlarına ve kültürlerine uygun faaliyetler konusunda öneriler alma;
• Seçim yapma fırsatına sahip olma;
• Topluma katılma;
• Eğitim görme hakkı vardır.

Bireyin
Hakları:
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Bireyin Hakları İletişim Hakları Bildirgesi temel bir hak olarak iletişimi teşvik etmek için değerli bir 
kaynaktır.

3 NJC İletişim Hakları Bildirgesinin bu yazdırılabilir versiyonuna şu adresten ulaşılabilir: https://www.asha.org/uploadedFiles/NJC-Communication-Bill-Rights.pdf 

ŞEKİL 1: NJC İLETİŞİM HAKLARI BİLDİRGESİ3

Brady, N.C., Bruce, S., Goldman, A., Erickson, K., Mineo, B., Ogletreei, B.T. Paul, D., Romski, M., Sevcik, R., Siegel, E., Schoonover, J., Snell, M., 
Sylvester, L. & Wilkinson, K. (2016). Ağır engelli bireyler için iletişim hizmetleri ve müdahaleleri: Değerlendirme ve Müdahale İçin Rehhber. Amerikan 
Zihinsel ve Gelişimsel Engelliler Dergisi 121 (2), 121-138.

Reprinted with permission.
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ŞEKIL 2: AVUSTRALYA İLETIŞIM HAKLARI4

İletişim Hakları Bildirgesi

duygularını
ifade etme iletişimi kavrama

reddetme

bilgi
isteme

bilgiye
ulaşma

saygılı bir şekilde
iletişim içine girme

yardımlara, hizmetlere,
servislere erişim

dinlenme

kendin hakkında
bilgi edinme

hayat hakkında
bilgi edinme

sosyal etkileşime
dahil edilme

seçenekler
sunulması

Bu
Haklara

Sahipsin

Reprinted with permission.

4 This printable version of  the SCOPE Australia Communication Bill of  Rights is available at: https://www.scopeaust.org.au/wp-content/uploads/2017/01/Bill-of-rights-2017_a4.pdf 
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İnançlar ve Tutumlar

Rett sendromlu bireyler genellikle ifade yeteneklerinden daha iyi bir alıcı dile (anlama 
yeteneğine) sahiptirler. Bakım verenler ve iletişim uzmanları sık sık Rett sendromlu 
bireylerin ifade edebildiklerinden veya gösterebildiklerinden çok daha fazlasını 
bildiklerini bildirmektedirler. 

Bu durum genellikle Rett sendromu ile birlikte var olan karmaşık koşullardan 
kaynaklanır, bu da bireylerin konuşma, jest ve diğer geleneksel iletişim yöntemlerini 
kullanmasını zorlaştırır. Bölüm 3’te Rett sendromunun özellikleri ve bireylerde iletişimi 
etkileyen faktörler hakkında daha ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır.

 

Tüm iletişim ortakları, bireylerin iletişim kurabildiklerine ve kendilerine 
fırsat verildiğinde artırıcı ve alternatif  iletişimden destek alarak da iletişim 
kurabileceklerine inanmalıdır. Her bir bireyin anlama yeteneğine ve iletişim 
potansiyeline olan inanç, iletişim becerilerini geliştirmek için hedefler belirlerken 
esastır. Bakım verenler ve iletişim uzmanları, bir bireyin potansiyeline duyulan 
inancın eksikliğinin cesaret kırıcı olabileceğini ve birey üzerinde olumsuz bir etkiye 
neden olabileceğini sık sık dile getirmektedirler. Bu, herkesten aynı düzeyde karmaşık 
bir iletişim kurmasının beklendiği anlamına gelmez, ancak her bir bireye en 
azından becerilerini mümkün olduğunca geliştirebilmeleri için fırsatlar tanınmalıdır. 
Olasılıklara açık olmak son derece önemli bir başlangıçtır. 

“Doğru koşullar 
sağlandığında onun da 
dört dörtlük bir iletişim 
kurabileceğine inan!”

Bakım Veren

“Rett sendromlu kızların 
bilişsel olarak ağır veya 
derin bir eksikliğe sahip 
oldukları varsayımı onlara 
çok zarar veriyor. Bu 
çocuklar ve yetişkinler 
nörolojik farklılıklara 
sahip olsalar da, iletişime 
ve eğitime olan sınırlı 
erişimleri onlar için en 
büyük engel.”

Rett Uzmanı

“Yeni geliştirilmiş iletişim 
tekniklerinin ortaya 
çıkmasıyla birlikte kızların 
iletişim yeteneklerinin ne 
kadar da hafife alındığı su 
yüzüne çıkmış oldu.”

Uzman Paneli

‘‘
İnançlar ve Tutumlar Rett sendromlu kişilerde iletişim potansiyeli sıklıkla 

hafife alınmaktadır.

İnançlar ve Tutumlar
İletişim ortaklarının, Rett sendromu olan bireyin 
iletişim potansiyelinin farkında olması son derece 
önemlidir.

ŞEKIL 2: AVUSTRALYA İLETIŞIM HAKLARI4
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EBEVEYN GÖRÜŞÜ
Tilly, Rett sendromu tanısı aldığında on sekiz aylıktı ve göz takip cihazını kullanmaya başladığında 
ise yirmi dört aylıktı. Oldukça geriden geldiği söylenmesine rağmen, biz daima Tilly’nin 
farkındalığının açık olduğuna inandık. 

Tilly, göz takip cihazında ilk başta neden-sonuç ilişkilerine dayalı oyunlar oynadı ve birkaç dakika 
sonrasında da cihazı baloncuklar istemek için kullandı, böylece artırıcı ve alternatif  iletişim 
teknikleri bize kızımızın başarabileceğine dair bir umut verdi. Ardından, kreşte arkadaşlarıyla 
oynamak istedi ve aynı şekilde gün boyunca bizimle iletişim kurmaya devam etti.

Tilly’e daima inandık, hem göz takip cihazını hem de düşük teknolojili iletişim kitabını kullanarak 
onunla nasıl iletişim kuracağımızı gösteren sembollerle ona yol gösterdik. Tilly’nin başıyla kolayca 
yapabildiği hareketleri kullanarak onun için ideal olan “evet” ve “hayır” hareketlerini yarattım.

Hiçbir zaman kolay değildi ve hala kolay değil, ancak istikrarlı davranmak çok önemli çünkü Tilly 
kendini değerli, duyulmuş ve anlaşılmış hissetmek zorunda. Ona yol gösteriyoruz, nasıl iletişim 
kurmak istediğini ifade edebilmesi için ona seçenekler sunuyoruz; böylece konuşmak istediğinde 
konuşabiliyor, oyun oynamak istediğinde oynayabiliyor veya yalnızca sesini çıkarmak istediğinde 
bile cihazı orada onun için hazır bekliyor. 

Tilly göz hareketleriyle kontrol ettiği iletişim cihazını kullanmayı anında öğrendi ve cihaz 
aracılığıyla yemek isteyebiliyor, resim çizmek veya boyamak isteyebiliyor; istediğinde ise sizi 
görmezden gelip cihazını bir kenara koyuyor, size cihazın ona ait olduğunu söylüyor ve yorgun 
veya rahatsız olduğunu ifade edebiliyor. Benim var olduğundan bile bihaber olduğum sembolleri 
buluyor ve gayet mantıklı bir şekilde kullanabiliyor. Üstelik o henüz yalnızca üç yaşında!

Tıp uzmanları Tilly’nin bu iletişim cihazını almak için gereken kriterlere asla sahip olamayacağını 
ve devletin bunu maddi olarak karşılamayacağını söylediler, ancak yine de kendi Rett 
derneğimizden aldığımız destek ile bu cihazı edindiğimiz için çok memnunuz. Böylece artık 
Tilly’nin sağlık ekibi kızımızın neler başardığını görüyor. Ayrıca bu olay sağlık ekibimizin Rett 
sendromuna sahip insanların bu alanda kaydettikleri ilerlemeleri anlamasına da yardımcı oldu.

Rett derneğimize minnettarım, onlar olmasa ne yapardık düşünemiyorum bile. Kızımın çığlıkları 
durdu, umudumuz tekrar yeşerdi. İletişim gerçekten de çok önemli.

Başarı elde edebilmemiz için işbirliği ve ortaklık sağlamak şarttı. Tilly’nin konuşma terapisti 
Rett derneğinin iletişim kursuna benimle birlikte geliyordu. Terapistimiz bu mesleği seçmesinin 
sebebinin Tilly’nin başarabileceğini görmek olduğunu söyledi.

Tilly’nin çocuk doktoru da desteğini hiçbir zaman esirgemez ve öğrendiğimiz yeni şeylere duymaya 
daima açıktır.

Kendine inanmak, çocuğumuza duyduğumuz inanç, profesyonel düşünceye olumlu yaklaşmak, 
uzmanlar ile ortak çalışmalar yürütmek, daima yol göstermek ve Tilly ile birçok artırıcı ve 
alternatif  iletişim tekniğini kullanarak çeşitli şekillerde konuşmak bizim için işe yarayan en önemli 
şeylerdir. İster bakışları, ister yoğun iletişimi, ister düşük teknolojili iletişimi, ister uzman destekli 
iletişimi kullanın; ancak ne yaparsanız yapın kızınızın sesini kendisi için her zaman ulaşılabilir ve 
kullanılabilir kılın.

Tutarlılık kilit noktadır, evet hiç kolay değildir ancak unutmamak gerekir ki, sahip olmaya değecek 
hiçbir şey kolay elde edilmez. İletişim ve kendi sesini duyurabilmek temel bir insan hakkıdır, Tilly 
buna sadece bizden biraz farklı bir şekilde erişiyor ancak hepimize ne kadar da etkili olabildiğini 
göstermiş oluyor.



Ekip, ortak bir hayali 
paylaşmalıdır‘‘ ‘‘
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BÖLÜM 2

Mesleki Uygulama
Ekip Çalışmasının İlkeleri

Ekip mümkünse bireylerin önem taşıyan tüm iletişim ortakları ile birlikte çalışmalarını yürütmelidir. Çalışmalara 
aşağıdaki kişiler de dahil olmalıdır:  

• Rett sendromlu birey
• Ebeveynler ve diğer aile üyeleri
• Artırıcı ve alternatif  iletişim uzmanları 
• Konuşma ve dil terapistleri
• İş ve uğraşı terapistleri
• Fizyoterapistler
• Rett sendromlular için özel uzman çalışanlar (örneğin; nörologlar ve çocuk doktorları)

İdeal bir ekip en azından bir konuşma ve dil terapistinden, asıl bakım veren kişiden ve Rett sendromuna sahip bireyin 
kendisinden oluşmalıdır. Ancak maaleseef  ki herkes için bir konuşma ve dil terapistine erişmek kolay olmayabilir. 
Bu nedenle bu el kitabında “iletişim uzmanı” terimi “konuşma ve dil terapisti” terimi yerine kullanılmıştır. Bu terim, 
iletişimde ve iletişim bozukluklarının değerlendirme ve tedavisinde uzmanlığa sahip (hem eğitimli hem deneyimli) 
uzmanları ifade etmektedir. Rett sendromlu bireylerle çalışan iletişim uzmanları her zaman olmasa da genellikle konuşma 
ve dil terapistleridir. 

Ekip üyeleri beklentileri enine boyuna tartışmalı ve birbirlerinin rollerini bilmelidir (örneğin; programlama 
cihazlarından kim sorumlu olacağını veya sayfaları kimin düzenleyeceğini her bir ekip üyesi bilmelidir). Bu görev 
dağılımı ve planlama, her çalışmanın başında ve ekip üyelerinin her değişiminde gerçekleştirilmelidir.

*“İzleme” sözcüğü, terapi planının kararlaştırıldığı şekilde yapılmasını sağlama ve değişiklik yapılması 
gerektiğinde ekibin geri kalanını bilgilendirme görevini karşılayacak şekilde kullanılmıştır.

“Kilit kişi” Rett sendromu hakkında bilgili ve sendroma sahip bir bireyle düzenli olarak çalışan biri olmalıdır. Bu kişi bir 
öğretmen, öğretim yardımcısı, aile üyesi veya ekipten herhangi başka bir kişi olabilir.

Ekip Çalışmasının 
İlkeleri

Ekip ortak bir vizyona sahip olmalı ve iletişim hedefleri ile müdahale planları konusunda 
ortak yol çizebilmek için çalışmalarını birlikte yürütmelidir. 

Ekip Çalışmasının 
İlkeleri

Rett sendromlu her birey birçok alanda uzmanlığa sahip bir ekip tarafından desteklenmelidir. 

Ekip Çalışmasının 
İlkeleri

Ekibin bir üyesi iletişim hedeflerinin izlenmesinden* sorumlu olan “kilit kişi” olarak 
tanımlanmalıdır.
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Uzmanlar, literatürdeki ve klinik uygulamalardaki son akımlardan haberdar olmak için Rett sendromu ile artırıcı ve 
alternatif  iletişim hakkındaki bilgilerini güncel tutmalılardır. Ayrıca, daha kapsamlı Rett sendromu topluluklarıyla iletişim 
halinde olmalı ve bakım verenler ile diğer iletişim ortaklarını çevrelerindeki ilgili bilgi ve destek ağlarına (örneğin; sosyal 
ağlar, konferanslar, internet siteleri ve çevrimiçi kurslar) yönlendirmelilerdir.

Lütfen bu kılavuzların profesyonel davranış kurallarının yerini almayı değil, onları takdir edip desteklemeyi 
amaçladığını unutmayın. Bu kılavuzlar mesleki gelişim açısından herhangi bir gereklilik niteliğinde değildir.

Rett sendromlu bireylerle çalışmak için yeni veya deneyimsiz çalışanlar istihdam eden kuruluşların, bu çalışanların ilgili 
konularda eğitim almalarını sağlama sorumlulukları bulunmaktadır. Yeni uzmanlar da bu alanda güven ve bilgi sahibi 
olmak amacıyla yansıtıcı uygulamalarla ilgilenmelilerdir.

*Yansıtıcı uygulama, kişinin eylemlerini ve eylemlerinin etkilerini analiz etme, sürekli öğrenme ve kendini 
geliştirme yeteneğine verilen isimdir.

İletişim uzmanlarının görevleri şu şekilde sıralanabilir:
• diğer iletişim ortaklarını Rett sendromlu bireye fayda sağlayacak iletişim teknikleri ve stratejileri konusunda eğitmek;
• okunup anlaşılması kolay ders notları ve talimatlar oluşturarak eğitimi pekiştirmek;
• Herhangi bir artırıcı ve alternatif  iletişim sistemine veya cihazına eklenecek uygun sözcükleri veya sembolleri seçmek 
için aile ve diğer iletişim ortaklarıyla birlikte çalışmak;
• Olası sorunları çözmek için bakım verenlerle veya iletişim ortakları ile birlikte çalışmak.

Uzmanların
 Sorumlulukları

Uzmanlar literatüre, klinik deneyimlere ve Rett sendromlu kişinin ve ailesinin isteklerine 
dayanan bilgileri içeren karar verme süreçlerine rehberlik etmek amacıyla bilime dayalı 
bir uygulama modeli kullanmalıdırlar.

Uzmanların
 Sorumlulukları

Rett sendromlu bireylerle çalışma konusunda deneyimsiz olan uzmanlar bu konuda 
daha fazla bilgiye sahip olan meslektaşlarından tavsiye ve destek almanın yanı sıra ilgili 
konuda eğitim de almalılardır.

Uzmanların
 Sorumlulukları

Tek başına çalışan uzmanların (örneğin, bağımsız bir pratisyen olarak çalışan birinin) 
destek, öneri ve tavsiyeleri çalışmalarına dahil edebilmeleri için rett sendromlu birey ile 
birlikte çalışan ekiple iletişim halinde olmaları gerekmektedir.

Uzmanların Sorumlulukları
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Rett Sendromu Alanında Uzmanlaşmış Klinikler ve Uzman Danışma Merkezleri

Rett Sendromu Alanında
Uzmanlaşmış Klinikler ve
Uzman Danışma Merkezleri 

Birey ve aile herhangi bir durumda tanı, özel değerlendirme, tavsiye veya ikinci 
bir görüş almak için bu kliniklere ya da merkezlere yönlendirilebilir.

Bazı ülkelerde ve şehirlerde Rett sendromu alanında uzmanlaşmış klinikler ve uzman danışma merkezleri kurulmuştur. 
Buralara yapılan ziyaretler bir kerelik veya periyodik (örneğin yıllık) olabilir. Bu yerlerin sürekli ve günlük terapi/
müdahale sunmaları mümkün değildir. 

Rett sendromu konusunda uzmanlaşmış kliniğe ya da uzman danışma merkezine bağlı bir 
iletişim uzmanı aşağıdakilerden sorumludur:

• Bireyin iletişimini değerlendirmek, değerlendirmelerin sonuçlarını paylaşmak ve hedefler konusunda özel tedavi sunan 
iletişim uzmanlarıyla temasta olmak;
• Özel alanlarda hizmet veren terapistlere tavsiye ve destek sunmak, ayrıca onlardan gelen soruları yanıtlamak;
• Özel alanlarda hizmet veren terapistlerin eğitim-öğrenime ve kaynaklara erişimlerini sağlamak;
• Ebeveynlerin, bakım verenlerin ve Rett sendromlu bireylerin sorularını yanıtlamak.

Rett sendromu konusunda uzmanlaşmış klinikler ve uzman danışma merkezleri, bu yerleri bizzat ziyaret edemeyen kişiler 
için (örneğin, merkezlerden uzakta yaşayan veya yaşadığı yerde herhangi bir merkez/klinik olmayan kişiler için) video 
konferanslar aracılığıyla danışmanlık ve müdahale sağlayabilirler.  



Tutarsızlıklara hazır olun‘‘
‘‘
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BÖLÜM 3

Rett Sendromunun Özellikleri ve Mevcut Koşullar
Rett sendromu birçok vücut sistemini ve fonksiyonunu etkiler. Edinilen konuşma dilinin tamamen veya kısmen 
kaybedilmesi de dahil olmak üzere, teşhis için temel veya destekleyici olarak ikiye ayrılan kriterlerle birlikte bir dizi 
özellik tanımlanmıştır. Başka birçok durum da genellikle Rett sendromuna eşlik eder. Bunların çoğu (örneğin; solunum 
düzensizlikleri, epilepsi ve ağır anksiyete) iletişimi etkileyebilir (bkz. Şekil 3). Bunula birlikte, Rett sendromlu her bir 
birey kendine özgüdür, sendromun özellikleri ve sendroma eşlik eden bulgular farklı insanlarda, farklı ortamlarda, 
farklı zamanlarda ve farklı şekillerde ortaya çıkabilir; aşağıda belirtilen özellikler ve koşullar herhangi bir kişide hiç 
görülmeyebilir veya bir kişinin hayatının farklı evrelerinde, farklı şiddetlerde görülebilir. 

DUYUSAL AŞIRI UYARILMA VE
AZ UYARILMAYI DÜZENLEME
ZORLUKLARI

GÖRME
BOZUKLUKLARI
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EL HAREKETLERİ

SKOLYOZ VE KAMBURLUK
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ŞEKİL 3: RETT SENDROMUNUN ÖZELLİKLERİ VE RETT SENDROMUNA EŞLİK EDEN BULGULARIN 
İLETİŞİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

Bu bölümde Rett sendromunun ve Rett sendromuna eşlik eden bulguların temel 
özelliklerinin ve iletişim üzerine olası etkilerinin özet niteliğinde açıklamaları yer 
almaktadır. Bu etkilerin incelemesi ve etkileri azaltmaya yönelik yöntemler Bölüm 
4’te yer almaktadır.

“Tüm bu faktörler iletişimi 
etkiliyor, ancak Rett 
sendromlu bir bireyin 
iletişim kurma potansiyeline 
sahip olduğu gerçeğini ve 
bunu gösterme yeteneğini 
asla etkilemiyor. Bunu 
göz önünde bulundurarak 
bireyin iletişimine destek 
olmanız yeterlidir.”

Uzman Paneli

‘‘

Neul, J., Kaufmann, W.E., Glaze, D.G. ve diğerleri (2010). Rett Sendromu: Gözden Geçirilmiş Tanı Kriterleri ve Adlandırma. Yıllıklar Nöroloji. 68 (6), 944-950’de tarif  edilmektedir.
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BÖLÜM 3

Rett Sendromunun Özellikleri ve Mevcut Koşullar
Rett sendromu birçok vücut sistemini ve fonksiyonunu etkiler. Edinilen konuşma dilinin tamamen veya kısmen 
kaybedilmesi de dahil olmak üzere, teşhis için temel veya destekleyici olarak ikiye ayrılan kriterlerle birlikte bir dizi 
özellik tanımlanmıştır. Başka birçok durum da genellikle Rett sendromuna eşlik eder. Bunların çoğu (örneğin; solunum 
düzensizlikleri, epilepsi ve ağır anksiyete) iletişimi etkileyebilir (bkz. Şekil 3). Bunula birlikte, Rett sendromlu her bir 
birey kendine özgüdür, sendromun özellikleri ve sendroma eşlik eden bulgular farklı insanlarda, farklı ortamlarda, 
farklı zamanlarda ve farklı şekillerde ortaya çıkabilir; aşağıda belirtilen özellikler ve koşullar herhangi bir kişide hiç 
görülmeyebilir veya bir kişinin hayatının farklı evrelerinde, farklı şiddetlerde görülebilir. 

DUYUSAL AŞIRI UYARILMA VE
AZ UYARILMAYI DÜZENLEME
ZORLUKLARI

GÖRME
BOZUKLUKLARI

İŞİTME KAYBI

• SİNDİRİM SİSTEMİ

NÖBETLER
İNCE VE KABA

MOTOR BECERİLERİN
KAYBI

FAZLA UYARILMA

AĞIR ANKSİYETE

ORAL MOTOR
BECERİLERİNDE BOZULMA

KAS ELASTİKİYETİNDE
(TONUSUNDA) BOZULMA

DİSPRAKSİ/APRAKSİ

YİNELEYİCİ (STEREOTİPİK)
EL HAREKETLERİ

SKOLYOZ VE KAMBURLUK

SOLUNUM PROBLEMLERİ

BOZUK UYKU DÜZENİ

BOZUKLUKLARI

ŞEKİL 3: RETT SENDROMUNUN ÖZELLİKLERİ VE RETT SENDROMUNA EŞLİK EDEN BULGULARIN 
İLETİŞİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

Bu bölümde Rett sendromunun ve Rett sendromuna eşlik eden bulguların temel 
özelliklerinin ve iletişim üzerine olası etkilerinin özet niteliğinde açıklamaları yer 
almaktadır. Bu etkilerin incelemesi ve etkileri azaltmaya yönelik yöntemler Bölüm 
4’te yer almaktadır.

Sendromun Ana Klinik Kriterler veya Destekleyici Klinik Kriterler ile İlişkili Özellikleri

Hareket Bozuklukları
Yineleyici (Stereotipik) El Hareketi ve İnce Motor Becerilerinin Kaybı 
Yineleyici el hareketleri, örneğin; eli istemsiz sıkma, alkışlama, ağza dokunma, el yalama, eli ağza sürtme Rett sendromunun 
ana klinik kriterlerindendir. Kazanılmış, amaca yönelik el becerilerinin tamamen veya kısmen kaybı da Rett sendromu için 
ana klinik kriterlerdendir.  
İletişim Üzerine Etkisi:

Yineleyici el hareketlerinin ve/veya amaca yönelik el becerilerinin kaybı, bireyin ellerini iletişim kurarken kullanmasını 
zorlaştırabilir. Birey nesneleri ve resimleri elleriyle işaret edemeyebilir, düğmelere/tuşlara basamayabilir veya bunları 
yapmakta tutarsız olabilir. El hareketlerinin kullanımı sınırlıdır ve bu durum nedeniyle ellerin iletişim kurarken başarıyla 
kullanılması mümkün olmaktan çıkar. Elle kumanda edilen bir değiş tokuş sisteminin (örneğin, resim değiş tokuşuna 
dayalı iletişim sisteminin) kullanımı Rett sendromlu çoğu bireyin iletişim kurabilmesi için uygun değildir ve çoğu birey yine 
dokunma mantığıyla çalışan konuşma üretme düzeneklerinin kullanımını zor bulacaktır. Yine de dokunma mantığıyla 
çalışan bir cihaz tercih ediliyorsa, bireyin kullanacağı seçenek tuşlarını daha sınırlı bir hale getirmek gerekecektir.

Kaba Motor Becerilerinin Kaybı
Yürüme bozuklukları (dispraksi) veya yürüyememe, Rett sendromunun ana klinik kriterlerinden biridir.   
İletişim Üzerine Etkisi:

Bir birey ayakları üzerinde sabit duramadığında veya yardımsız yürüyemediğinde, bireyin etrafını keşfetme ve başkalarıyla 
iletişime girme yeteneği azalır. Rett sendromlu bireylerin bir sohbete başlamak için karşılarındaki insanlardan adım 
atmalarını beklemeleri ve sohbete dahil olmalarına yardımcı olacak olan konuşma üretme düzeneklerine ulaşabilmeleri 
için başkalarından yardım beklemeleri muhtemeldir

Dispraksi/Apraksi
Dispraksi ve apraksi genellikle birbirinin yerine kullanılan terimlerdir. Dispraksi, bir niyeti bir eyleme dönüştürmekte 
yaşanan zorluk anlamına gelirken apraksi, bir niyeti bir eyleme dönüştürme konusunda yaşanan tam yetersizliktir. Bunun 
sonuçlarından biri, bireyin komutlar aracılığıyla motor hareketleri yapmakta zorlanması veya hiç yapamamasıdır. Sorun 
motor planlama sürecinin herhangi bir aşamasında meydana geliyor olabilir  

İletişim Üzerine Etkisi:

Dispraksinin ve apraksinin Rett sendromlu bireylerin motor becerileri üzerinde etkisi olduğu kabul edilir, aynı zamanda 
öğrenme yeteneği ve iletişim üzerinde de ciddi bir etkiye sahip olduğu düşünülebilir. Bireyin dispraksi ve apraksiye bağlı 
olarak yanıt verme süreci normalden uzun sürebilir ya da bireyden hiç yanıt alınamayabilir. Bu her zaman komutu 
algılamadıkları anlamına gelmez, ancak yaşanan sorunun komutun yerine getirilmesiyle ilgili olduğu anlamına gelir. 

Kas Elastikiyetinde (Tonusunda) Bozulma
Bozulan kas tonusu Rett sendromunun destekleyici kriterlerinden biridir. Bireyler yüksek tonuslu (hipertoni), düşük tonuslu 
(hipotoni) bozukluklara ve/veya istemsiz vücut hareketlerine (distoni) sahip olabilir. Hipertoni ve hipotoni, bireyin duruşunu 
ve kasları hareket ettirme yeteneğini etkileyebilir. Distoni ile birey istemsiz spazmlar ve kasılmalar, kıvranmalar, vücudunun 
herhangi bir bölgesinde bükülmeler ve/veya postür bozuklukları yaşayabilir. Episodlar çeşitli uzunluklara sahip olabilir ve 
farklı derecelerde ağrılara sebebiyet verebilir.

İletişim Üzerine Etkisi:

Bozulan kas tonusu bireyin iletişime girme yeteneği ve iletişimdeki konumu üzerinde etkiye sahiptir. Ayrıca hareketlerini 
bir süreliğine donduran, bu sebeple de diğer insanlarla etkileşime girme kabiliyetlerini sınırlandıran distonik bir pozisyonda 
“kilitli” kalabilirler.
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Oral Motor Becerileri 

Oral motor becerileri dispraksi, apraksi ve/veya bozulan kas tonusundan etkilenebilir.

İletişim Üzerine Etkisi:  
Oral motor becerilerinde bozulma, bireyin konuşma yoluyla iletişim kurma yeteneğini 
sınırlayabilir. Aynı zamanda yeme-içmeyi becerilerini de etkileyebilir. 

Unutmayın! Yeme ve içme konusu bu el kitabının kapsamı dışındadır, ancak 
beslenme durumu bireyin dikkat düzeyini ve genel sağlığını etkileyebilir. Oral 
beslenmenin etkilendiği durumlarda beslenme güvenliği ve alternatif  beslenme 
konusunda tavsiye almak adına bir konuşma ve dil terapistine veya beslenme 
uzmanına danışılmalıdır. 

Daha fazla bilgi için Batı Avustralya’nın Perth kentindeki Telethon Çocuk 
Enstitüsü tarafından yazılmış olan Beslenme ve Sindirim Sağlığı kitapçığını ve Rett 
Sendromunda Büyüme ve Beslenme kataloğunu inceleyin.

Solunum Problemleri
Uyanıkken yaşanan solunum problemleri Rett sendromu için destekleyici klinik 
kriterlerden biridir. Rett sendromunda görülen yaygın düzensizlikler arasında nefes tutma, hipervantilasyon (anormal 
derecede uzun ve derin solunum) ve hava yutma (karın bölgesinde şişkinliğe neden olabilir) görülür. Solunum düzensizlikleri 
nöbetleri tetikleyebilir veya anksiyetenin bir belirtisi olarak meydana gelebilir.

İletişim Üzerine Etkisi:  
Solunum güçlüğü Rett sendromlu bireylerin konuşmalarını zorlaştırabilir. Ayrıca bireyin tepki verme süresini de uzatabilir 
(yani, birey nefes darlığı yaşarken tüm vücudu kaskatı kesilebilir).

Bozuk Uyku Düzenin
Bozuk uyku düzeni Rett sendromu için destekleyici klinik kriterlerden biridir. 

İletişim Üzerine Etkisi:  
Kaliteli uykunun eksikliği Rett sendromlu bireylerin algılarının açık olma halini ve konsantrasyon düzeylerini etkileyebilir. 
Bireylerin yorgun olmaları tepki verme sürelerini uzatabilir.

Skolyoz ve Kamburluk
Skolyoz ve kamburluk Rett sendromu için destekleyici klinik kriterlerden biridir. Omurgada, omurların dizilişinde sapma 
olduğu zaman skolyoz meydana gelir. Bu, Rett sendromlu bireylerin yaklaşık %80’inde görülür. Kamburluk, omurganın dışa 
doğru aşırı eğri olmasıdır ve sırtın eğri durmasına neden olur. Diğer nedenlerin yanı sıra, skolyoz bozulan kas tonusunun bir 
sonucu olarak meydana gelebilir.  

İletişim Üzerine Etkisi:  
Skolyoz ve kamburluk Rett sendromlu bireyin artırıcı ve alternatif  iletişim cihazlarını kullanımını zorlaştırabilir. Kamburluk, bireyin göz 
teması kurmasını ve iletişim ortağının yüz ifadelerini okumasını zorlaştırabilir. Skolyoz ve kamburluk ağrıya neden olabilir ve (örneğin, 
akciğerlerin ve diğer iç organların sıkışmasına bağlı olarak) ikincil sorunlara yol açabilir. 

Daha fazla bilgi için, Batı Avustralya Perth’deki Telethon Çocuk Enstitüsü tarafından yazılmış Rett Sendromunda Skolyoz 
kitapçığını4 inceleyin.

“Motor bozukluklar, artırıcı 
ve alternatif iletişim yön-
temleri konusunda birtakım 
zorluklara neden olabilir.”

“Apraksi en büyük sorunu-
muz! Öğretmenler genel-
likle Rett sendromlu kızların 
ne kadar çok şey bildiğini 
göremezler, ancak kızlar da 
apraksi yüzünden bunun 
aksini kanıtlayamazlar.”

Uzman

‘‘

2  Downs, J., Leonard, H., Croft, D., vd. (2013). Beslenme ve Sindirim Sağlığı: Aileler ve Bakım Verenler için Bilgi Kitapçığı. Telethon Çocuk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü. Perth, Batı 
Avustralya. https://rett.telethonkids.org.au/siteassets/media-docs---rett-syndrome/growth_and_nutrition-booklet.pdf

3  Downs, J., Leonard, H., Croft, D., vd. (2013). Rett Sendromunda Büyüme ve Beslenme: Değerlendirme ve Yönetim Klinisyenleri için Katalog Telethon Çocuk Sağlığı Araştırmaları 
Enstitüsü. Perth, Batı Avustralya. https://rett.telethonkids.org.au/siteassets/media-docs---rett-syndrome/guidelines_nutrition_and_growth.pdf  

4  Downs, J., Bergman, A., Carter, P., vd. (2009). Rett Sendromunda Skolyoz: Ebeveynler, Klinisyenler ve Araştırmacılar Arasında Bir İşbirliği. Telethon Çocuk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü. 
Perth, Batı Avustralya. https://rett.telethonkids.org.au/siteassets/media-docs---rett-syndrome/scoliosis_booklet.pdf 



 Bölüm 3: Rett Sendromunun Özellik̇leri ̇ve Mevcut Koşullar // 20

Eşlik Eden Bulgular
Nöbetler
Rett sendromlu bireylerin yüzde altmış ila sekseninin nöbet geçirdiği rapor edilmiştir, ancak bu sayıdan fazlasının 
herhangi bir nöbet geçmişi olmamasına rağmen anormal EEG kayıtları olabilir. Epilepsi tipik Rett sendromuna sahip 
bireylerde genellikle 4-5 yaş civarında görülmeye başlar. Nöbetlerin tipleri ve sıklıkları çok fazla çeşitlilik gösterir. Bazen 
bireyler “Rett atakları” ya da epileptik olmayan nöbetler geçirebilirler. Bunlar solunum problemleriyle ya da diğer 
otonom rahatsızlıklarla ilgili olabilir.

İletişim Üzerine Etkisi:  
Birey sık geçirilen nöbetlerin ardından yorgun hissedeceği ve uyumaya çok fazla ihtiyaç 
duyacağı için kendisinin insanlarla iletişim kurma imkanı azalacaktır. Nöbetleri kontrol 
altında tutmak için kullanılan ilaçların en sık görülen iki yan etkisi yorgunluk ve dikkatte 
azalmadır. 

Yorgunluk ve Dikkatte Azalma
Yorgunluk ve dikkatte azalma hali birçok faktöre veya birkaç faktörün bir araya 
gelmesine bağlı olabilir. Bunlar arasında kalitesi düşük/kesintili gece uykusu, nöbetler, 
ilaçların yan etkileri, zayıf  beslenme ve duyusal düzenleme bozuklukları (özellikle düşük 
düzeyli duyusal uyaran) bulunmaktadır.

İletişim Üzerine Etkisi:  
Birey, etrafındaki insanlara ve olup bitenlere dikkat edemeyecek kadar yorgun 
olduğunda daha az iletişim kuracaktır ve bir şeyler öğrenmek açısından daha kapalı 
olacaktır.

Duyusal Uyarılmayı Düzenleme Zorlukları 
Duyusal düzenleme, çevredeki uyaran seviyelerine ve/veya maruz kalınan duyusal 
uyaranlara bağlı olarak dikkat seviyesini ayarlama yeteneğidir. Bireyler aşırı ve/veya 
yetersiz uyarılma sorunları yaşayabilirler. 

İletişim Üzerine Etkisi:  
Bazı bireyler vücutlarını harekete geçirmek için çok fazla uyarılmaya ihtiyaç 
duyabilirler. Bazıları ise kolayca normalden fazla uyarılabilir; vücutlarına aşırı yükleme 
yapılmış olacağından vücutları kilitlenip kapanabilir. Vücutlarını tekrar normale 
çevirmek için bir süre sakince beklemeye ihtiyaç duyabilirler. 

Ruh Hali ve Anksiyete
Genel anksiyete düzeyinin Rett sendromlu bireylerde nörotipik emsallerine göre daha yüksek olduğu rapor edilmiştir. 
Hızlı nefes alma, nefes tutma ve artan el hareketleri yükselen anksiyetenin belirtileri olabilir. Anksiyete atakları distoni ve 
nöbet olasılıklarını da artırabilir. Özellikle yetişkinlik döneminde çoğu bireyin kötü ruh hali ve depresyon ile ilgili sorunlar 
yaşadıkları bilinmektedir.

İletişim Üzerine Etkisi:  
Anksiyete, stres, kötü ruh hali ve depresyon bireyin iletişim kurma arzusunda azalmaya neden olabilir.

“Nöbet geçirdikten sonra 
çok uyuyor, neredeyse 
bilinçsiz olduğundan bazen 
üç gün boyunca bile hiç 
iletişim kurmadığı oluyor.”

Bakım Veren

“Nöbetlerin iletişimleri 
üzerinde yorucu bir 
etkiye sahip olduğunu 
düşünüyorum. Nöbet 
geçirdikten sonra bitkin 
düşüyorlar.” 

Uzman Paneli

“Uyarılma durumları aşırı 
değişiklik gösterebiliyor. 
Bazen bir sayfa üzerindeki 
birkaç öğeye göz atabiliyor, 
sayfaları inceleyebiliyor 
ve karmaşık soruları bile 
cevaplayabiliyorlar fakat 
bazen de yorgunluktan 
resmen donuyor ve hiçbir 
şekilde cevap veremiyorlar.”

Rett Uzmanıl

‘‘
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Sindirim Sistemi ile İlgili Sorunlar
Rett sendromlu bireylerde yaygın sindirim sistemi sorunları reflü, karın bölgesinde şişkinlik, kabızlık, ishal ve bunlara bağlı 
gelişen karın ağrısıdır. 

İletişim Üzerine Etkisi:

Birçok ebeveyn genellikle Rett sendromlu çocuğunun acı çekiyor gibi gözüktüğünü ancak iletişim kuramadığından acının 
nerede ve ne şiddette olduğunu gösteremediğini bildirmektedir. Sindirim sistemiyle ilgili sorunlara bağlı olarak rahatsız 
hissetmek, bireyin kendini iletişim kurmaya hazır hissetmemesine neden olabilir ve etrafındaki kişilerle etkileşim düzeyini 
azaltabilir.

Daha fazla bilgi için, Batı Avustralya-Perth’deki Telethon Çocuk Enstitüsü tarafından üretilen Rett Sendromunda Sindirim 
Bozuklukları kataloğunu inceleyin. 

İşitme ile İlgili Sorunlar
Genel nüfusta olduğu gibi, Rett sendromlu bireyler de işitme kaybı veya işitme sorunları yaşayabilirler.

İletişim Üzerine Etkisi:

İşitme kaybı veya işitmede çekilen herhangi bir zorluk, bireyin başkalarının konuşmalarını anlama ve bunlara cevap verme 
yeteneğini etkiler.

Görme ile İlgili Sorunlar
Görüş Netliğinde Bozulma

Genel nüfusta olduğu gibi Rett sendromlu bireyler de görüş netliğinde bozulma, yani gözlük takılarak düzeltilebilen bir 
netlik sorunu yaşayabilirler. Görme alanı bozuklukları da (yani, merkezi bir noktaya odaklanırken özellikle yanlardaki 
görme alanında bozulmalar) bazı sorunlara neden olabilir. 

Kortikal Görme Bozukluğu

Rett sendromlu bazı bireyler, gözdeki bir sorundan ziyade beyindeki görsel korteks ve seyir yönü ile ilgili sorunların neden 
olduğu bir tür görme bozukluğu olan kortikal görme bozukluğundan muzdarip olabilirler. Görüşleri tutarsız olabilir. 
Rett sendromlu bireyler, arka planda çok fazla görsel “karmaşa” olduğunda görüntüleri yorumlama ve öğeleri ayırt etme 
konusunda derinlik ve görüş alanı ile ilgili sorunlar yaşayabilirler.

Okülomotor Apraksi

Okülomotor apraksi (yani, amaca yönelik göz hareketlerinin kontrolünde azalma) de bazen Rett sendromlu kişilerde 
görülür. Ancak yapılan son araştırmalar, Rett sendromlu bireylerin nörotipik emsallerine göre biraz daha yavaş olsalar da 
onlarla aynı göz hareketlerini yaptıklarını göstermektedir.

İletişim Üzerine Etkisi:

Rett sendromlu bireyler nesneleri net olarak görmede veya gördükleri sembolleri yorumlamada zorluk yaşayabilirler. 
Bu durum uygun artırıcı ve alternatif  iletişim sistemi seçimini etkiler (örneğin; seçilen sistemde sembollerin kullanılıp 
kullanılamayacağı ve eğer kullanılacaksa seçilen sembollerin türü, boyutu, sayısı, rengi ve karmaşıklık düzeyi). Dikkat 
sorunları gözlem yoluyla öğrenme yeteneğinin yanı sıra başkalarıyla kurulan etkileşim üzerinde etkisi olabilecek izleme, 
düzeltme, odaklanma ve takip etme gibi birtakım yetenekleri de etkileyebilir.

Genel olarak Rett sendromunda iletişim için gözünü dikerek bakma bir güç göstergesidir ve tipik Rett sendromu tanısında 
“yoğun göz iletişimi, göz ile işaret etme” destekleyici bir klinik tanı kriteridir.

5   Downs, J., Leonard, H., Croft, D. ve diğerleri (2013). Rett Sendromunda Sindirim Sistemi Hastalıkları: Değerlendirme ve Yönetim Klinisyenleri İçin Katalog. Telethon Çocuk Sağlığı 
Araştırmaları Enstitüsü. Perth, Batı Avustralya. https://rett.telethonkids.org.au/siteassets/media-docs---rett-syndrome/guidelines_gastro_intestinal.pdf 
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BÖLÜM 4

Katılımı Optimize Etme Stratejileri
Rett sendromlu bireylerin iletişim becerileri iç ve dış etkenlere bağlı olarak dalgalanmalar gösterecektir. Tutarsızlıklara 
kendinizi hazırlayın.

İletişim ortakları, Rett sendromlu bir kişiyle etkileşimi başlatmak ve sürdürmek için bir dizi stratejiye başvurabilir. Bu 
stratejiler ev, okul, iş ve diğer ortamların rutinlerinde kullanılabilir. Daha spesifik olarak iletişim değerlendirme ve destek 
seansları sırasında da kullanılabilirler. Farklı stratejiler bazı bireyler için diğerlerine göre daha iyi sonuçlar verebilir. 
Söz konusu sonuçlar elbette Bölüm 3’te de açıklandığı gibi mevcut ruh hali, duygusal durumu, uyku kalitesi, solunum 
sıkıntıları, epilepsi, ilaçlar, sindirim sistemi ile ilgili sorunlar ve dispraksi/apraksi gibi faktörlere bağlı olabilir. 

KİŞİSEL İLETİŞİM KARTI, 
bir bireyin iletişim tarzı, kendisi için planlanmış en uygun stratejiler ve iletişim yöntemlerinin seçimi
konusunda karşı tarafı yönlendirebilecek kişisel etkenler hakkında bilgi edinmek için kullanılabilecek

paha biçilemez bir kaynak olabilir.

İletişim Ortaklarının Tutum ve Davranışları

Katılım İçin
Stratejiler

Rett sendromlu bireyin kendisine direkt olarak hitap edin ve onunla direkt olarak konuşun.

Bir iletişim ortağının Rett sendromlu bir bireyle iletişim kurarken onun gıyabında 
konuşmak yerine kendisine doğrudan hitap etmesi ve onunla direkt olarak 
konuşması çok büyük bir önem taşır. Bu, katılımı başlatmak ve sürdürmek açısından 
çok önemlidir. Ayrıca, kendisinin hakkında onun yanında konuşmamaya ve 
başkalarının yanında onu görmezden gelmemeye de özen göstermek gerekir. Eğer 
mecbur kalınırsa, uzmanlar Rett sendromlu bireylere kendileri hakkında konuşmaya 
neden ihtiyaç duyduklarını veya bireyin bakım vereninin kendisi hakkında verdiği 
bilgiyi yalnızca doğrulamak amacıyla onun gıyabında konuştuklarını açıklayabilir. 

Katılım İçin
Stratejiler

Göz temasını eksik etmeyin ve çeşitli iletişim 
yöntemlerine başvurun.

“Kızları daima konuşmalarınıza 
dahil edin. Başka biriyle 
konuşurken asla onun 
gıyabında konuşmayın veya onu 
görmezden gelmeyin.”

“… Onunla doğrudan göz teması 
kurun, ona nazikçe yaklaşın ve 
sabırlı davranın.”

Bakım Veren

“Çeşitli iletişim yöntemleri 
kullanılmalıdır ve bu yöntemler 
hepimizde olduğu gibi, zaman 
içinde değişmelidir.”

“Danışanın ilgi alanlarını inceleyin, 
animasyonlu seslendirmelerden 
ve eğlenceli beceri oyunlarından 
faydalanın.”

Uzman Paneli

‘‘

1   Daha fazla bilgi için, bakınız: Millar, S. ve Aitken, S. (2003). Kişisel İletişim Kimlikleri: İyi Uygulama Kılavuzu. Çağrı Merkezi. Edinburgh Üniversitesi, Edinburgh.
Ayrıca bakınız: https://www.communicationpassports.org.uk/resources/ 
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İletişim ortaklarının bireyin ilgisini yakalayıp korumak için çeşitli iletişim yöntemlerini (örneğin; mimikler, jestler, 
seslendirmeler, artırıcı ve alternatif  iletişim sistemleri aracılığıyla konuşmak) kullanmaları son derece önemlidir. Bunu 
örneğin, sesin tonunu ve yoğunluğunu değiştirerek ve çeşitli jest ve mimikleri kullanarak yapabilirler. Göz teması kurmak, 
Rett sendromlu bireyin iletişim ortağıyla konuştuğunun farkında olmasına yardımcı olabilir ve sözsüz iletişime (mimiklerle 
kurulan gibi) dahil olmasını kolaylaştırabilir, ayrıca iletişim ortağının kişiden gelen ince iletişim sinyallerini algılayıp 
yanıtlamasına da yardımcı olur.

Bazı bireylerin doğrudan kurulan göz temasından hoşlanmadıklarını ve kaçındıklarını göz önünde bulundurmakta fayda 
vardır. Bu gibi durumlarda diğer iletişim yöntemlerinin kişinin ihtiyaçlarına göre ayarlanıp kullanılması gerekir. İletişim 
ortaklarından kurdukları her etkileşimde tüm yöntemleri aynı anda kullanmaları değil; bireyin tercihlerine, ihtiyaçlarına 
ve ruh haline göre en uygun iletişim yöntemini seçip kullanmaları beklenir.

İletişim ortakları birçok durumda sempatik, eğlenceli ve ilgi çekici 
davranarak Rett sendromlu bireylerin dikkatlerini çekebilirler. 
Sözcüklerin, konuların ve etkinliklerin Rett sendromlu bireyler için 
ilgi çekici olduklarından emin olmalılardır, ayrıca tüm bu unsurların 
bireylerin yaşlarına uygun olup olmadığına da dikkat etmelilerdir. Ancak 
her birey kendine özgüdür, bu nedenle iletişim ortaklarının her bir birey 
için neyin ilgi çekici olduğunu bulmaları ve her birinin ilgi alanlarına 
uygun etkinlikler sunmaları çok önemlidir.

 

Katılım İçin
Stratejiler

Seçilen sözcüklerin, konuların ve etkinliklerin 
Rett sendromlu bireylerin ilgi alanlarına uygun 
olduğundan emin olun.

İletişim ortağının Rett sendromlu bir bireyle ilişki inşa edebilmesi için onu tanımaya 
zaman ayırması oldukça önemlidir. Birey ile yeni bir iletişim ortağı arasında güven 
kurmak zaman alabilir, sabırlı ve istikrarlı olmak gerekir. Bu, iletişim becerilerinin 
geliştirilmesi açısından çok önemli bir adımdır. Ayrıca iletişimde kazanımların yavaş 
elde edilebileceğini unutmamak gerekir. 

İletişim ortakları:
• Etkileşimlerde cevap vermeye hevesli olmalı ve tüm iletişim girişimlerini kabul 
edip desteklemelilerdir,
• Bireyin yönlendirmelerine uymalılardır,
• Geri bildirim vermeli ve anlam yüklemelilerdir (Bireyin yanıtının, eyleminin 
veya davranışının ne anlama geldiğini yüksek sesle söylemelilerdir),
• Tutarlı olmalılardır (Yaklaşımda ve kullanılan sözcüklerde).

“İletişim kurmaya akla 
gelebilecek en eğlenceli 
aktivitelerle başlanırsa o 
iletişim başarılı sonuçlanır.”

“En sevdiği müzikleri hem 
içindeki semboller aracılığıyla 
iletişim kurduğumuz kitabına 
hem de göz takip cihazına 
seçenek olarak eklemek, onu 
artırıcı ve alternatif iletişimi 
kullanmaya teşvik etmenin en 
iyi yolu oldu.”

Bakım Veren

“Her bireyin doğal iletişim 
becerilerini, örneğin göz 
hareketlerini veya evet/hayır 
cevaplarını verme şeklini, nasıl 
kullandığını tanıyıp öğrenmek 
için zaman harcayın.”

Rett Uzmanı

‘‘
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Tüm iletişim girişimlerini tutarlı bir şekilde yanıtlamak, kabul etmek ve güçlendirmek, Rett sendromlu bireylerin iletişim 
yeteneklerini geliştirmelerine ve sürdürmelerine yardımcı olur. Artırıcı ve alternatif  iletişime güvenen bireyler ile birebir 
deneyim sağlayan iletişim ortaklarına güvenen bireyler arasındaki iletişimde dengesizlikler yaşanması çok yaygındır. 
İletişim ortağı genellikle etkileşimi yönlendiren taraftır, bireyin ilgi alanlarını ve odağını takip edip onlara bekleme süresi 
tanıyarak iletişimi başlatmak için fırsatlar yaratabilir ve bireyin yönlendirmelerini takip ederek iletişimi devam ettirebilir. 
Bu, bireyin liderlik etmesine ve hızını kendi ayarlayabildiği ilgi çekici faaliyetlerin oluşturulmasına olanak tanır. 

Katılım İçin
Stratejiler

Artırıcı ve alternatif  iletişim sistemlerine ve cihazlarına erişim imkanı bireyin 
konuşmaları başlatma, kontrol etme ve doğrudan yönlendirme olanaklarını net bir 
şekilde artırır.

Akranlarla kurulan etkileşim, iletişim konusunda bireyleri teşvik etmede çok değerlidir. Akran iletişimi, yaşlarına uygun 
etkinliklere katılabilen ve kendi iletişim cihazlarını karşısındakilerle birlikte kullanabilen diğer AAC kullanıcıları ile 
nörotipik emsalleri içerir. 

EBEVEYN GÖRÜŞÜ 
Tilly’den yaşça büyük başka bir Rett sendromlu AAC kullanıcısı olan Sofia ile görüşmek, 
Tilly’nin iletişimini geliştirme konusunda inanılmazdı. Olumlu bir AAC rol modeline sahip 
olmak, Tilly’nin daha konuşkan hale gelmesini ve iletişim cihazını daha fazla kullanmasını 
sağladı. Hatta Tilly bir keresinde kendi fizyoterapistinden bahsetmek için Sofia’nın göz takip 
cihazını kendi isteğiyle bir anda kullandı. Hem Sofia’nın nörotipik emsal olan kız kardeşi hem 
de Tilly’nin iletişim cihazını kullanarak onunla iletişim kuran kreşteki nörotipik emsaller olan 
arkadaşları, Tilly’nin cihaz kullanma konusunda daha rahat hissetmesi açısından çok önemliler. 
Kreşte istediğini anlatabilmesini sağlayan sembollere sahip sayfalar da Tilly’e çok yardımcı 
oluyor.

Rett sendromlu bireylerin davranışlarına geri bildirim vermek ve karmaşık görünse 
bile anlam atfetmek, bireyin iletişimsel davranışlarını şekillendirmeye ve tutarlılığını 
geliştirmeye yardımcı olabilir. Örneğin: “X’e baktın ve gülümsedin, sanırım 
bana X’ten hoşlandığını söylemek istiyorsun.”, “Önce göz takip cihazındaki ‘X’ 
kelimesine, sonra ise ‘hoşlandım’ kelimesine baktın, sanırım bana X’ten hoşlandığını 
söylüyorsun.”, “Ağzını kapatıp arkanı döndün, sanırım bana daha fazla Y istemediğini 
söylüyorsun.” Bu şekilde, iletişim ortağının yorumu yanlış olsa bile, birey davranışları 
ile davranışlarının yorumlanması arasındaki bağlantıyı fark etmeye başlar. 

Katılım İçin
Stratejiler

Doğal durumları ve günlük faaliyetleri iletişim 
kurmaya yönelik fırsatlara çevirin.

AAC cihazlarının/sistemlerinin, iletişim kurmaya yönelik her fırsatın anında 
değerlendirilebilmesi adına daima hazırda bulunmaları son derece önemlidir. İletişim 
cihazlarını kullanma imkanı gün boyu sağlanmalıdır. Cihazlar banyo yapmak, 
yemek yemek, giysi değiştirmek ve alışveriş yapmak gibi tüm günlük aktivitelere dahil 
edilmelidir. “Biraz daha”, “bitti”, “beğendim” ve “beğenmedim” gibi sözcüklere birey 
günün her anında ihtiyaç duyabilir. Gün içinde iletişim kurma fırsatları yaratmak dilin 
ve sözcüklerin gelişimine katkı sağlar.

“Her iletişimde yorum yapılır. 
Yaptığınız yorumu yüksek 
sesle söyleyip tekrarlayın, 
o zaman çocuğunuz onu 
anlayıp anlayamadığınızı 
görebilecektir.”

Bakım Veren

“Tüm iletişim girişimlerine 
açık olun.”

“Hemen geri bildirim 
sağlayın. Örneğin, ‘anladığım 
şey bu ve bunun anlamının 
şu olduğunu düşünüyorum.”

Rett Uzmanı

‘‘
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Daha fazla örnek için bkz. Rett Üniversitesi, Rett Sendromlu Bireyler için Temel 
İletişim Desteği Oluşturma.

Katılım İçin
Stratejiler

İletişimi güncel tutmaya özen gösterin.

İletişimi güncel tutmak (yani güncel düşünceler, duygular ve faaliyetler hakkında 
konuşmak) kelimeler ve kelimelerin anlamları arasında daha güçlü bir bağ kurmayı 
sağlar. Buna dikkat etmek özellikle yeni kelimeler öğrenirken faydalı olacaktır.

Rett sendormlu bireylerin anlatım becerilerinden ziyade daha iyi alıcı dil becerileri 
vardır. Bazen anlamıyor gibi gözükebilirler, ancak o an ne yaptığınızı onlara açıklayıp 
ne zaman ne yapacağınızı onlara haber vermek önemlidir. Örneğin, bir aktivitenin 
sona erdiğini ve yenisinin başlayacağını onlara anlatmak için görsellerden destek 
alabilirsiniz. Bu, özellikle yüksek kaygı düzeyine sahip bireyler için yararlı olabilir. 

İletişim Üstünde Etkisi Olabilecek İç Faktörlere Yönelik 
Stratejiler 
Hareket Bozuklukları
Birçok durumda ufak bir kucaklamanın ya da bireyin elini nazikçe tutmanın dikkat 
toplamaya ve öğrenme konusunda odaklanmaya yardımcı olduğu görülmektedir. Daha 
az kullanılan eli nazikçe tutmak ya da bir kol sargısı/dirsek ateli yardımıyla hafifçe 
sabitlemek de yardımcı olacaktır. Ancak bu tür bir atel kullanmadan önce bireyin ikamet 
ettiği veya terapi/eğitim aldığı ülke veya kuruluştaki ilgili branşlara başvurmak gereklidir. 
Mutlaka bir meslek terapistine danışın.

Rett sendromlu bireylerde hareketlerin istemli koordinasyonu veya kontrolü, bireyde çok 
fazla fiziksel veya bilişsel  efor yüküne sebep olur. Bu nedenle, bilişsel yük arttıkça, bir iş 
için gerekli motor taleplerin veya aktivitenin azaltılması önerilmektedir. Örneğin, eğitici 
aktiviteler yapılırken bir sayfada bulunan seçenekler kısıtlanmalı ya da iletişim ortağının 
kullanımına yardım edeceği görüntüleme sistemi kullanılmalıdır.

Katılım İçin
Stratejiler

Aktivitenin bilişsel yükü arttıkça motor taleplerin 
azaltılması gerekir.

“Tüm ekibin de üzerinde 
çalışmakta olduğu iletişim 
sistemlerine hayatın tüm 
alanlarında (okul, ev, 
toplum) erişim sağlayın.”

“İletişimi günlük hayata 
karışarak kullanın (izole bir 
yaşam biçimiyle değil).”

Rett Uzmanı

“Kızların AAC sistemlerine 
tam erişim sağlayabilmeleri 
gerekiyor.”

“İletişimin günlük yaşamın 
doğal bir parçası haline 
gelmesini sağlamaya özen 
gösterin.”

Bakım Veren

“İletişim yeteneklerini 
geliştiren tüm yöntemleri 
kullanabilmak için gün 
içinde birçok fırsat 
yaratmalısınız.”

Uzman Paneli

“Öğrenci doğrudan seçim 
yapamayacak kadar 
sınırlı fiziksel yeteneklere 
sahipse, akademik 
öğrenme için sarf edilen 
fiziksel ve zihinsel efor ile 
iletişim cihazını kullanmak 
için sarf edilen fiziksel 
eforu dengeleyin.” 

Rett Uzmanı

‘‘Katılım İçin
Stratejiler

Bireyin iletişim cihazını daima ulaşılabilir bir yerde 
bulundurun.

2  Rett Üniversitesi (n.d.). Rett Sendromlu Bireylere Temel İletişim Desteği Oluşturma.
https://rettuniversity.org/wp-content/uploads/2015/05/RettU-Communication-One-Page-FINAL.pdf
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Solunum Düzensizlikleri
Nefes tutma ve hiperventilasyon (anormal derecede uzun ve derin solunum) ataklarında bireyi yakından gözlemleyin ve 
bunların geçmesini bekleyin. Gerekli durumlarda tıbbi yardım ve tavsiye alın.

Epilepsi
Tetikte olun ve nöbet belirtilerini gözlemleyin. Bitmesini bekleyin. Gerekli durumlarda tıbbi yardım ve tavsiye alın.

Skolyoz/Kamburluk
Bireyin bulunduğu pozisyonda destekli olduğundan emin olun (örneğin, otururken herhangi bir destek düzeneği 
gerekiyorsa sağlandığından emin olun). Ağrı veya rahatsızlık belirtilerine dikkat edin. Bir meslek terapistine, fizyoterapiste 
ve/veya ortopediste danışın. Aynı zamanda Telethon Çocuk Enstitüsü tarafından üretilen Rett Sendromunda Skolyoz 
kitapçığına da başvurabilirsiniz.

Yorgunluk, Fazla Uyarılma, Duyusal Düzenleme, Stres ve Kaygı
Bireyden veya bakım verenlerden bireylerin uyku düzenlerini öğrenin. Yorgunluk belirtilerini gözlemleyin. Birey 
yorgunsa, faaliyetleri kısa tutun ya da çok fazla konsantrasyon gerektirmeyen şeyler yapın. Ayrıca, uykuya dalıp durmanın 
yetersiz uyarılma belirtisi olabileceğini ve bu bireylerin uyarılma düzeylerini artırmak için daha fazla aktiviteye ihtiyaç 
duyulabileceğini göz önünde bulundurun.

Katılım İçin
Stratejiler

Bireylerin uyarılma düzeylerinin ve günlük eğitim faaliyetlerine katılım derecelerinin 
ayarlanması için yardıma ihtiyaçları olabilir.

Bazı bireyler, örneğin öylece ayakta dururken veya etrafta oyalanmaya kısa bir ara verdikleri sırada iletişime girmeyi daha 
kolay bulurlar. Bazıları ise televizyon/film izlemenin veya müzik dinlemenin hissettirdiği ufak rahatlamalarla uyarılma 
düzeylerini düzene sokabilirler. Farklı müzik türleri farklı etkilere (sakinleştirici veya uyarıcı) sahip olabilir ve farklı zamanlarda 
farklı amaçlar için kullanılabilir. 

Katılım İçin
Stratejiler

Pozisyon değişikliği ya da mola ihtiyacının habercisi olan hareketleri gözden 
kaçırmayın.

Bireyin farklı faaliyetler için tercih ettiği farklı pozisyonları gözlemlemek ve pozisyonlarında, duyusal uyarılmalarında ya 
da o esnada yapılan faaliyette herhangi bir değişikliğe ihtiyaç duyup duymadıklarını belli edecek işaretleri yakalamak çok 
önemlidir. Onlara değişiklik veya mola talep edip etmediklerini sorun, gerekirse pozisyonlarını değiştirmelerine ve duyusal 
uyarımlarını hareketlendirmeye yardımcı olun veya meşgul oldukları aktiviteyi değiştirin. Gerekli sözcükleri ve sözcük 
gruplarını bireyin iletişim cihazına yükleyip pozisyon/aktivite değişikliği talep etmelerine olanak sağlamak önemlidir. 
Sözcüklerin nasıl kullanılacağı bireylere gösterilmelidir ve bireylerin bu sözcüklere erişimlerinin kolay olması 
sağlanmalıdır.
Rett sendromlu bireyler (a) fazla uyaran ve karşıdan gelen yüksek düzeyde talep/komut varsa, (b) uyaran eksikliği ve/
veya karşıdan gelen taleplerde eksiklik varsa stres ve anksiyete belirtileri gösterebilirler. Aktivitelerle uyarma ve aktivitelere 
ara verme arasındaki dengenin idame ettirilmesi önemlidir. Bireyin yüksek düzeyde kontrol altında tutulması stres ve 
anksiyeteyi önleyebilir.

Birey için aşağıdaki durumlar sağlandığında kontrol elde edilebilir:
• Olup biteni anlayıp hazırlıklı olduğunda,
• Kendini ifade edebildiğinde ve dinlendiğinde,
• Olan bitene müdahale edebildiğinde.

3  Downs, J., Bergman, A., Carter, P., vd. (2009). Rett Sendromunda Skolyoz: Ebeveynler, Klinisyenler ve Araştırmacılar Arasında Bir İşbirliği. Telethon Çocuk Sağlığı Araştırmaları Enstitüsü. 
Perth, Batı Avustralya. https://rett.telethonkids.org.au/siteassets/media-docs---rett-syndrome/scoliosis_booklet.pdf
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Uyarılmayı veya duyusal girdileri artırma ihtiyacının belirtileri şu şekildedir:
• Uyuyakalma/uyuşukluk
• Dikkat dağınıklığı.

Bu konuda izlenmesi önerilen stratejiler şunlardır:

• Etkileşimin yoğunluğunu artırmak (örneğin, sesinizin yüksekliğini ve canlılığını 
artırabilirsiniz),
• Pozisyon değişikliği (örneğin, eğer oturuyorsanız bireyin de ayağa kalkmasını 
sağlamak için hep birlikte ayağa kalkabilirsiniz),
• Duyusal girdi kullanımı (örneğin; titreşim, müzik ve hareketler),
• Aktivite değişikliği.

Duyusal girdiler fazla geldiyse “iyileşme” için onları azaltma ihtiyacının 
belirtileri şu şekildedir: 

• Yüz ekşitme, şikayetlenme ve huzursuzlaşan motor aktiviteler,
• Vücutta gerilme,
• Durmadan kalkıp gitme ve uzaklaşma, 
• Solunumda değişiklikler (örneğin, hiperventilasyon ve nefes tutma).

Bazı Rett sendromlu bireyler solunumlarında kontrol edemedikleri değişiklikler 
yaşarlar, herhangi bir durumda hiperventile olabilirler veya nefeslerini tutmaya 
başlayabilirler. Bununla birlikte, bireyin heyecanlanması ya da herhangi bir konuda çok 
hevesli olması da nefes alma düzeninde değişikliklere neden olabilir. Bakım verenler ve 
iletişim ortaklarıyla yapılacak görüşmeler, stresin bireyin solunum hareketleri üzerindeki etkisi hakkında fikir verecektir. 

Bu konuda izlenmesi önerilen stratejiler şunlardır:

• Etkileşimin yoğunluğunu azaltmak (örneğin, sesinizin yüksekliğini azaltmak),
• Mola vermek,
• Talepleri azaltmak,
• Sakinleştirmeye yönelik dokunsal girdiler oluşturmak (örneğin; omuzlara ve kollara baskı uygulama, bireye sıkıca 
sarılma veya bireyin kucağına ağırca bir battaniye/yastık koymak).

HER BİREYİN FARKLI OLDUĞUNU VE BİR KİŞİYİ SAKİNLEŞTİREBİLECEK BİR 
HAREKETİN DİĞER BİR KİŞİYİ TEDİRGİN EDEBİLECEĞİNİ ASLA UNUTMAYIN 

Bu öneriler yaygın stratejilerdir, bireyler üzerinde neyin işe yaradığı konusunda onları yakından tanıyan
kişilerle konuşun. Belirli bazı talepler bireylere çok ağır ya da hafif  gelebilir, bu da stresin artmasıyla

sonuçlanabilir. İletişim ortağı, birey hakkında bilgi edinmeli ve onun için destekleyici fakat gayret gerektiren
bir ortam yaratmalıdır.

Kaygıyı azaltmaya yönelik stratejiler şu şekildedir:

• Doğru ya da yanlış cevabı olmayan, açık uçlu sorular sormak,
• Bireye uygulanan yanıt vermeye yönelik baskıyı en aza indirip bireyin başarı şansını yükseltmek,
• Sınamak yerine yol göstermek.

“Bilişsel talep ne kadar 
yüksek olursa, fiziksel 
talebin de o kadar düşük 
olması gerekir.”

Rett Uzmanı

“Yoruluyor ve düzenli 
molalara ihtiyaç duyuyor.”

Bakım Veren

“Molalar kızların o anki 
tepkilerine ve dikkat 
seviyelerine göre 
belirlenmelidir.”

Uzman Paneli

‘‘
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AŞIRI UYARILMA 
Ajite/Aşırı duyusal 
yüklenme

Seviye 3

•  Sakinleşmeye yardımcı olması için duyusal diyet listesinden 
güçlü duyusal uyaranlar gerekir. Duyusal girdilerle dolu seviye

•  Duyu sisteminin Seviye 3’e veya “kırmızı bölgeye geçmesi 
durumunda Seviye 1’e dönmesi daha uzun sürecektir. 

ABARTILI YANIT 
“Sakinleşme” gereklidir Seviye 2

•  Seviye 1’e dönmeye yardımcı olması için duyusal girdiye 
dayalı bir mola gerekir, biraz atıştırmalık veya müzik yeniden 
etkileşime geçmeye yardımcı olabilir. Aktivite/yer değiştirmek 
ve biraz hareket tavsiye edilir.

UYANIŞIN BAŞLADIĞI 
İŞLEVSEL DURUM  
“Düzenlenmiş durum”

Seviye 1

• Öğrenmeye, iletişim kurmaya ve aktif katılım göstermeye hazır.

• Sakin, vücut destekli pozisyonda ve rahat.

• Oturuş dik ve sabit.

• Göz teması kurulur; birey güler yüzlüdür, kıkır kıkır güler.

•  Kurulan etkileşim başarılıdır, birey aynı anda birden çok şeye 
kolayca bakabilir.

• İletişim ortaklarıyla iletişim kurar.

• Oyunlar oynar, eğlenir, katılım gösterir.

• Endişeli veya yorgun gözükmez.

YANITLARDA 
YAVAŞLIK
“Canlanma”
gereklidir.

Seviye 2

•  Seviye 1’e dönmeye yardımcı olmak için duyusal diyete dayalı bir 
duyusal girdiye ihtiyaç duyulmaktadır; tipik olarak aktivite veya 
değişikliğine, enerji toplamak için sevilen bir atıştırmalığa ya da 
sevilen bir şarkıyı dinlenebileceği bir molaya ihtiyaç vardır.

AZ UYARILMA
Uyuyakalma/Kendini 
kapatma

Seviye 3
•  Duyusal sistemin uyandırılmasına veya hızlandırılmasına 

yardımcı olmak için uzatılmış mola ile birlikte duyusal diyetten 
üçlü duyusal girdiye ihtiyaç duyulur.

© Lariviere, 2010-2019 - Kısmen veya tamamen kopyalanamaz veya yazılı izin alınmadan yeniden basılamaz. Tüm hakları Saklıdır. İzin alınarak 
yeniden basılmıştır.

ŞEKİL 4: DUYUSAL DÜZENLEME ÇİZELGESİ

Judy Lariviere tarafından geliştirilen “trafik ışığı sistemi”, alacakları eğitim sırasında bakım verenlerin kızların duyusal 
uyarılma düzeylerini tanıması ve bunları ayarlamak için gerekli stratejileri geliştirmesi konusunda yardımcı olabilir. 
Ayrıca Rett sendromlu bireylerin kendi iç durumlarını tanımasına da yardımcı olur. Duyusal Düzenleme Çizelgesi 
(aşağıda verilmiştir), bireyin ortamındaki duyusal girdiyi nasıl işlediğine bağlı olarak çeşitli duyusal düzenleme 
düzeylerinin renklerle kodlanmış versiyonlarını gösterir. Bu tabloda, Seviye 1’e (işlevsel uyarılma durumu) dönmek 
amaçlanır ve bu yolda bireyi desteklemek için kullanılabilecek bazı stratejilerin açıklamaları bulunur. Bu stratejiler 
sayesinde bireyler iletişim kurmaya ve öğrenmeye hazır hale gelirler.

4  For further information, see: Lariviere, J. (2015). Eye-Gaze Technology for Girls with Rett Syndrome: From Trials to Conversations. Closing the Gap Solutions. December 2014/January 2015, 4-13.
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İşitsel İşleme Bozukluğu
Bir odyoloğa başvurmak, bireyin işitsel uyaranları nasıl algılayıp işlediğini anlamak 
konusunda yardımcı olabilir.

Birey arka planda gürültü varken ilgilenmekte olduğu aktiviteyi yapmakta güçlük çekiyor 
gibi görünüyorsa, gereksiz işitsel girişi azaltmak yardımcı olabilir (örneğin çalışmakta olan 
radyoyu veya televizyonu kapatmak). 

Görme Bozuklukları
Bir göz doktoruna veya optometriste başvurmak, bireyin görsel uyaranları nasıl algılayıp 
işlediğini anlamak konusunda yardımcı olabilir.

Bazı bireyler için sembollerin boyutlarını büyütmek, karmaşıklığı basitleştirmek, yüksek kontrastlı semboller kullanmak veya 
sembolleri tek yanda (sağ veya sol yanda) toplama veya horizontal (yatay) bir düzleme yayma veya vertikal (dik) yerleştirme 
şeklinde bir düzenleme yardımcı olabilir. Etraftaki diğer nesnelerden görsel dikkatin dağılmasını azaltmak amacıyla 
yararlanılabilir (örneğin, diğer öğeleri görüş alanlarının dışına taşımak ve bireyin AAC cihazını önüne koymak).

Dikkat Edilecek Diğer Hususlar 

Yapılandırılmış Ortam 

Katılım İçin
Stratejiler Dikkat dağıtıcı unsurları azaltın.

Daha planlı bir ortamda, yani bir değerlendirme ya da müdahale (terapi veya eğitim) seansında dikkat dağıtıcı unsurları 
azaltmak çok önemlidir. Bazı Rett sendromlu bireyler, gürültülü ve karmaşık bir ortamdayken konsantre olmakta 
zorlanacaklardır. Özellikle yeni bir yetenek geliştirmekle uğraşırken etraftaki dikkat dağıtıcı unsurların azaltılması bireysel 
odaklanmaya, katılıma ve öğrenmeye yardımcı olacaktır. Dikkat dağıtıcı unsurların azaltılması yalnızca birey için değil, 
aynı zamanda onunla iletişim kurmaya çalışan kişinin de daha iyi odaklanabilmesi açısından önemlidir. Bununla birlikte, 
bireyin sınırlandırılmaması amacıyla daha normal bir ortamda (yani daha gürültülü veya daha çok uyaran barındıran 
bir ortamda) iletişim kurmaya alışması da önemlidir. Tıpkı motor bozukluklarda olduğu gibi, duyusal ve bilişsel talepler 
arasında bir denge sağlanmalıdır.

“Bazı bireyler, gerçek 
iletişim potansiyellerini 
gösterebilmek için dikkat 
dağıtan unsurları azaltmaya 
yönelik düzenlemelere ihtiyaç 
duyarlar.”

Uzman Paneli

‘‘
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Yanıtlama Süresi 

Katılım İçin
Stratejiler Geciken yanıtlama sürelerine dikkat edin.

Rett sendromlu bireyler iletişim esnasında geç yanıt verebilirler. Yanıtın gecikmesi 
birkaç saniye, birkaç dakika veya daha fazla olabilir. Bu, dispraksi/apraksi ve 
motivasyon veya yorgunluk seviyeleri gibi birçok faktöre bağlı olabilir ve günden güne, 
hatta gün içinde bile değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, eksik veya geç gelen bir yanıt 
her zaman bir anlama bozukluğunun göstergesi değildir.  

İletişim ortakları bir birey için yeterli yanıt bekleme süresini belirlerken 
aşağıdakileri yapabilir: 

• Tipik iletişim davranışlarını tanımlamak için bireyi gözlemleyin.
• Tipik iletişim davranışlarını tanımlamak için etkileşime ait videoları gözden geçirin.
• Tanıdığınız iletişim ortaklarıyla tipik iletişim davranışlarını tartışın.
• Rett sendromunun özelliklerinin ve sendroma eşlik eden bulguların yanıt süresini 
nasıl etkileyebileceğini değerlendirin.

“Yanıtlama süresi bazen 
çok uzun, bazense çok hızlı 
olabilir.”

“Apraksisi var ve buna bağlı 
olarak yanıt vermesi biraz 
zaman alabiliyor.”

Bakım Veren

“Yeterli bekleme süresi 
kişiden kişiye değişiklik 
gösterecekir, bunun 
gözlemsel değerlendirmenin 
ardından belirlenmesi daha 
doğru olacaktır.”

Uzman Paneli

‘‘



Değerlendirmeler
sürekli ve dinamik 

olmalıdır.

‘‘ ‘‘
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BÖLÜM 5

Genel İletiş̇iṁ Değerlendiṙmesi
Değerlendirmenin Genel İlkeleri
Bu bölümde açıklanan genel ilkeler, AAC değerlendirmesi de dahil olmak üzere tüm değerlendirmeler için 
geçerlidir (bkz. Bölüm 6). 

Değerlendirme
İlkeleri

Değerlendirme, ekibin bir parçası olmalıdır.

Elde edilen sonuçlar, bir uzmanın tek başına aldığı bir karara dayanmamalıdır. İletişim becerilerinin ve ihtiyaçlarının 
değerlendirilmesi, mümkün olduğunca çok sayıda iletişim ortağının görüşlerini içermelidir. Örneğin; ebeveynler ve diğer 
aile üyeleri, bakım verenler, öğretmenler, terapistler (dil ve konuşma terapisti, meslek terapisti, fizyoterapist ve müzik 
terapisti) ve mümkünse bireyin nörotipik emsalleri. Ebeveynlerin ve bakım verenlerin dahil edilmesi ve uzmanlarla birlikte 
çalışabilmeleri önemlidir, çünkü her bir iletişim ortağı bireye kendi bakış açısını katar. 

*Kilit iletişim ortakları, Rett sendromlu bireylerin en sık iletişim kurdukları kişilerdir.

All members of  the team involved in the assessment should have an understanding of  Rett syndrome in general  
(its core features and associated characteristics) and an awareness of  the needs of  the individual in particular.

Değerlendirme
İlkeleri

Değerlendirmeler, Rett sendromlu bireyin beceri ve ihtiyaçları ile iletişim ortaklarının 
beceri ve ihtiyaçlarına odaklanarak yapılmalı; bilgilendirici, kapsamlı ve bütüncül 
(holistik) olmalıdır.

*”Bütüncül”, değerlendirmelerin belirli özelliklere veya zorluklara takılı kalarak yapılması yerine bireyin bir 
bütün olarak ele alınıp yapılması gerektiğini ifade eder. 

Dünya Sağlık Örgütü’ne ait İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF), bireyin 
bütüncül değerlendirmesinin yapılmasına katkı sağlayacak uygun bir modeldir. 

ICF (Dünya Sağlık Örgütü, 2001) sağlık ve sağlıkla ilgili alanları tanımlar. Dört etki alanından oluşur:
1.  Vücut Fonksiyonları ve Yapıları: Bu etki alanı fizyolojik işlevleri ve bireyin vücudunun bölümlerini tanımlar.
2.  Faaliyetler ve Katılım: Faaliyetler, bireyin gerçekleştirdiği eylemlerdir ve iletişimi içerir. Faaliyetlerin 

yürütülmesindeki zorluklar, faaliyet sınırlamaları olarak adlandırılmaktadır. Katılım, bireyin hayata katılmasını 
tanımlar ve katılımdaki zorluklar, katılım kısıtlamaları olarak adlandırılır.

3.   Çevresel Faktörler: Bu etki alanı bir bireyi çevreleyen ürünler, teknolojiler, tutumlar ve ilişkiler gibi fiziksel, sosyal 
ve tutumlara dayalı ortamları tanımlar. Çevresel faktörler, işleyişin önündeki engeller veya kolaylaştırıcılar olarak 
sınıflandırılabilir.

4.   Bireysel Faktörler: Bu etki alanı, bir bireyin doğrudan sağlık durumunun bir parçası olmayan ancak onları 
etkileyebilecek olan özelliklerine (yaş, cinsiyet ve yaşam tarzı gibi) karşılık gelir.

Bu alanlar, işlev (vücut işlevleri, faaliyetler ve katılım), engellilik (bozukluklar, faaliyet ve katılım kısıtlamaları) ve bağlamsal 
faktörler (çevresel ve kişisel faktörler) terimleri altında sınıflandırılır. 

1  The World Health Organization. (2001). International Classification of  Functioning, Disability and Health. WHO. Geneva. https://www.who.int/classifications/icf/en/



Bölüm 5: Genel İletişim Değerlendirmesi // 34

FIGURE 5: ICF MODEL

SAĞLIK DURUMU
T(BOZUKLUK VEYA HASTALIK)

VÜCUT FONKSİYONLARI
VE YAPISI FAALİYET KATILIM

BAĞLAMSAL FAKTÖRLER

BİREYSELÇEVRESEL

DSÖ’den alınmıştır, 2002, s.92

Değerlendirme
İlkeleri

Değerlendirmelerde farklı ortamlarda (örneğin; ev, okul ve sosyal ortamlar) var 
olabilecek avantajlar ve iletişime ket vurabilecek unsurlar göz önünde bulundurulmalıdır.

Bireyin etrafındaki geniş bağlamın değerlendirilmesi aşağıdakileri içermelidir:
• Sosyal ağlar ve iletişim ortakları,
• İletişim ortaklarının bilgi, beceri ve eğitim ihtiyaçları,
• Sosyal ortamdaki iletişim fırsatları ve iletişimin önündeki engeller.

Bu değerlendirme, bireyin her gün girdiği farklı ortamlara, nerede yaşadığına, hangi faaliyetlerde bulunduğuna ve kimlerle 
etkileşime girdiğine dair araştırma yapıp bilgi toplamayı içerir. 

Değerlendirme
İlkeleri

Değerlendirmeler doğal veya tabiata uygun ortamlarda yapılmalıdır.

Gözlemler çeşitli iletişim ortamlarında ve çeşitli iletişim ortakları ile gerçekleştirilmelidir.

Engeller; bireyin ince iletişim sinyallerini tanımayan iletişim ortakları, iletişim fırsatlarının eksikliği ve AAC ekipman ve 
kaynaklarının hiç olmaması/sınırlı olması gibi unsurları içerir.  

Fırsatlar ise; bireyin potansiyeline inanan ve ondan gelecek sinyallere açık iletişim ortakları, AAC ekipman ve kaynaklarına 
erişim imkanı, AAC kullanımında modelleme yapan iletişim ortakları ve bireyin katılımını teşvik eden faaliyetler gibi unsurları 
içerir. 

*AAC’de modelleme, iletişim ortağının bireyle iletişim kurmak için AAC sistemini kullanmasıdır (örneğin, iletişim 
ortağı konuşma sırasında AAC cihazı üzerinden sembolleri gösterebilir).

2   Dünya Sağlık Örgütü, (2002). ICF için Ortak Bir Dile Doğru. DSÖ. Cenevre
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Sosyal Ağ Envanteri

Sosyal Ağ Envanteri (Blackstone, 2003, 2012’de düzenlenmiştir.) bu noktada yardımcı 
olabilecek araçlardan biridir. Bireyin sosyal ağları veya “iletişim ortaklarından oluşan 
çevreleri” beş seviyede tanımlanır (aile, arkadaşlar, tanıdıklar, ücretli çalışanlar ve 
yabancı iletişim ortakları/toplumdaki insanlar). Kullanılan iletişim yöntemleri ve 
bunların her bir ağa olan etkisi de envanterden sayılır. 

Araçlar-Sebepler- Fırsatlar Modeli

Bir diğer faydalı araç da Money ve Thurman tarafından geliştirilen Araçlar-
Sebepler-Fırsatlar Modeli’dir (1994, 2002’de güncellenmiştir). Bu, bir iletişim aracı 
olmadan bireylerin kendilerini ifade edemeyecekleri fikrine dayanır; iletişim kurmak 
için nedenleri olmadan iletişim kurmaya ihtiyaçları yoktur ve iletişim fırsatları 
olmadan, hiçbir iletişim gerçekleştirilemez.

Bu araçların her ikisinde de mevcut olan boşluklar müdahale gerektiren alanlardır.

Bireyin Değerlendirilmesi
İlk değerlendirme görme ve işitme sorunlarını, solunumu, nöbetleri ve ince ve kaba motor kontrolünü (yürüme, baş ve 
postür, el fonksiyonları ve skolyoz kontrolü buna dahildir). Rett sendromunun özellikleri ve Rett sendromuna eşlik eden 
bulgular için Bölüm 3’e bakınız. 

İşitme, görme ve motor beceri kontrolü gibi bazı belirli alanların değerlendirilmesine daha geniş bir uzman grubu 
katılabilir. Bu grup odyologları, göz doktorlarını, fizyoterapistleri, meslek terapistlerini, nörologları ve diğer uzmanları 
içerebilir. Değerlendirmelerde daima mevcut tıbbi ve fiziksel durum hakkında bilgi toplanmalıdır.

‘‘“Bireyin nasıl iletişim 
kurduğunu, iletişim 
konusunda hangi 
stratejilerin denendiğini ve 
hangilerinin başarıya ulaşıp 
ulaşmadığını öğrenmek 
için aileyle ve okula bağlı 
uzmanlarla görüşün.”

Rett Uzmanı

“Engelleri değerlendirmek 
önemlidir. Bunlar genellikle 
iletişimi en çok etkileyen 
faktörlerdir. Çevresel ve 
kültürel faktörleri daima göz 
önünde bulundurun.”

“Değerlendirmeleri bireyin 
baskı altında olmadığı, 
rahat ve mutlu hissettiği bir 
ortamda yapın.”

Uzman Paneli

3  Blackstone, S. & Hunt, Berg, M (2003, 2012’de güncellenmiştir). Sosyal Ağ Envanteri: Karmaşık İletişim Gereksinimi Olan Bireyler ve İletişim Ortakları için Bir İletişim Envanteri. Artırıcı 
İletişim A.Ş. Monterey. https://www.attainmentcompany.com/social-networks-package

4  Daha fazla bilgi için, bakınız: Araçlar-Sebepler-Fırsatlar Modeli: Money D ve Thurman S. (2002). Kapsayıcı İletişim. Uygulamada Dil ve Konuşma Terapisi. Sonbahar sorunu. 4-6. Ayrıca 
bakınız: Money, D. ve Thurman, S. (1994). İletişim Hakkında Konuşma. Dil ve Konuşma Terapistleri Fakültesi Bülteni. 504,12-13.
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Değerlendirme Yöntemleri
Rett sendromlu bir bireyin iletişimsel ve bilişsel becerilerinin kapsamlı bir 
değerlendirmesini yapmak için çeşitli değerlendirme prosedürleri kullanılmalıdır. 
Değerlendirme aşağıdakilerin herhangi bir kombinasyonu ile yapılabilir:

• Önemli iletişim ortaklarıyla görüşmeler
• Önemli iletişim ortakları tarafından doldurulmuş anketler
• Bireyin doğal ortamında yapılan incelemeler
• Bireyin doğal ortamında kaydedilmiş videoları
• Bireyin yapılandırılmış oturumlarda (terapi, eğitim) kaydedilmiş videoları
•  Düzenlenmiş doğal ortamlarda veya yapılandırılmış seanslarda yapılmış resmi 

olmayan değerlendirmeler 
•  Modifiye edilmiş (standart) resmi değerlendirmeler ve dinamik değerlendirmeler 

(aşağı bakınız).

Standart Değerlendirme veya Dinamik Değerlendirme?
Standart değerlendirmeler standart bir prosedüre göre yapılır ve puanlanır, 
böylece bir bireyin sonuçlarını diğerlerinin sonuçlarıyla karşılaştırma imkanı 
oluşur. Bir değerlendirme ekibinin üyeleri için birtakım resmi veya standart iletişim 
değerlendirmeleri mevcut olabilir ve bunlar ülkeye ve dile göre değişir. Servis, 
ekipman veya destek talebi için başvururken bu değerlendirmelerden bir veya daha 
fazlasının kullanılması gerekebilir.

Rett sendromu gibi önemli gelişim zorlukları olan bireylerde resmi veya standart 
değerlendirme araçlarının kullanımı konusunda duyulan birçok endişe vardır. 
Standart dil değerlendirmeleri ve bilişsel değerlendirmeler, Rett sendromlu bireylerin 
zihinsel engele sahip olduklarını gösterebilir. Standart değerlendirmelerin, bireyin 
temeldeki yeteneğini veya iletişim ve öğrenme potansiyellerini doğru bir şekilde 
yansıtmayabileceğini, ancak bazı belirli beceriler hakkında bilgi elde etmek üzere 
uyarlanıp kullanılabileceğini unutmamak gerekir.

Bireyin değerlendirmesi yapılırken iletişim hakkında 
çeşitli konularda bilgi toplanmalıdır:
•  Bireyin sözsüz becerileri (anlamlı bakışlar, göz 

hareketleri ve ortak dikkat)
•  Bireyin bilişsel farkındalık düzeyi (örneğin; 

neden-sonuç anlayışı, kelime bilgisi, akıl yürütme 
becerisi)

•  Bireyin mevcut iletişim kurma tarzı
•  Bireyin kullanabildiği iletişim fonksiyonları aralığı
•  Geçmişte denenmiş stratejiler/sistemler (başarılı 

ve başarısız sonuçlananlar)
•  Bireyi ilgilendiren ve motive eden faaliyet türleri 

ve konular
•  Bireyin sözlü motor becerilerinin mevcut 

durumu

Değerlendirme  
İlkeleri

“Bireyin nasıl iletişim 
kurduğunu, birey üstünde 
hangi stratejilerin 
denendiğini, hangilerinin 
başarılı olduğunu ve 
olmadığını öğrenmek 
için aile ile ve okuldan bir 
uzman ile görüşün.”

“İletişim ortaklarının, 
bireyin hangi iletişim 
yöntemlerini ne amaçlarla 
kullandığını anlamalarına 
yardımcı olacak araçları ve 
listeleri kullanın.”

“Fotoğrafları, nesneleri, 
harfleri ve sözcükleri 
kullanarak resmi olmayan 
bir değerlendirme yapın.”

Rett Uzmanı

“Değerlendirmeler işlevsel 
olmalı ve tüm iletişim 
yöntemlerini içermelidir. 
Standart değerlendirmeler 
kullanmak yerine, işlevsel 
performansa bakıp sonra 
dil/iletişim müdahalesine 
kılavuzluk edecek 
değerlendirmeler yapmak, 
yaş denkliğine bakılarak 
yapılan değerlendirmeler 
sunmaktan daha faydalı 
olacaktır.”

Uzman Paneli

‘‘
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“Resmi değerlendirme 
araçları tavsiye edilmez.”

“Standart bilişsel 
değerlendirmeler 
muhtemelen Rett 
sendromlu bireylerin zihinsel 
engelli olduğunu gösteren 
sonuçlar verecektir.”

“Resmi değerlendirmeler 
belirli beceriler hakkında 
bilgi edinmek için modifiye 
edilebilir.”

Rett Uzmanı

“Standart değerlendirmeler 
Rett sendromlu bireylerin 
sahip oldukları zorlukların 
çoğunu yani konuşma 
eksikliklerini, ellerini 
kullanamamalarını, 
dispraksilerini ve 
distonilerini dikkate almaz.”

“Uyum onayı yapıldıktan 
sonra standart 
değerlendirmelerin 
elemanları, örneğin 
diretk el ile seçim yerine 
göz ile gösterme gibi, 
değerlendirme rehberi 
olarak kullanılabilir.”

Uzman Paneli

“Değerlendirmenin rehberlik 
ettiği bir müdahalede, 
dinamik değerlendirme 
yaklaşımı tercih edilir.”

Rett Uzmanı

Standart değerlendirmelere uyum, test materyallerinin modifiye edilmiş sunumunu 
içerebilir (Örneğin test maddelerinin tahtaya montajı ve partnerin asiste ettiği görüntüleme 
teknikleri, yanıt yöntemlerinden de göz kontrol cihazı veya diğer AAC stratejileri). 
Standart değerlendirmelere uyum; etkin dil, kolay kavranabilen sözcük dağarcığı  ve biliş 
elde etmek için kullanılabilir.

Bir dizi resmi ve standart değerlendirme ve bunları Rett sendromlu bireylerde kullanmak 
amacıyla uyarlamanın olası yolları, projenin anket aşamalarına katılan iletişim uzmanları 
tarafından önerilmiştir. Bunlar Ek 3’te bulunabilir. Bu kılavuz, standart değerlendirme için 
herhangi bir spesifik aracı desteklememektedir.

Değerlendirme yapan ekip üyeleri, belirli bir becerinin değerlendirilmesini ve 
sonrasında belirli bir öğretim aşamasını içeren bir yöntem olan dinamik değerlendirme 
yaklaşımını benimsemelilerdir. Dinamik değerlendirmeler, bir bireyin sonuçlarını 
diğer bireylerin sonuçları ile karşılaştırmak yerine gelişimi teşvik eden stratejiler 
belirlemeyi hedefler. Dinamik değerlendirme süreci, yukarıda özetlenen değerlendirme 
prosedürlerinden herhangi birini içerebilir (örneğin, hangi stratejileri veya becerileri 
hedefleyeceğini bildirmek için görüşmeler yapmak veya standart değerlendirmeler 
kullanmak). Dinamik değerlendirme, değerlendirme ve müdahale arasında sıklıkla bir 
iç içe geçme olacağı anlamına gelir.

DİNAMİK DEĞERLENDİRME
“Dinamik değerlendirme, psikolojik ve psikoeğitimsel değerlendirmenin interaktif, 

test-müdahale-tekrar test modelidir.” (Haywood ve Lidz, 2007) 

Dinamik değerlendirmenin öğretim aşamasında, kişilere iletişimsel girişimlerini 
geliştirmelerine yardımcı olmak için modelleme, ipuçları ve geri bildirim gibi 
destekleyici stratejiler sunulur. Bir öğretim sürecinden sonra, mümkün olduğunca az 
destek sağlanarak yeni bir değerlendirme yapılır. 
Dinamik değerlendirme sürecini takip eden kişiler, iletişim becerilerini geliştirmeye 
yardımcı olmak için müdahale sırasında kullanabilecekleri stratejiler hakkında çok şey 
öğrenebilirler.

Değerlendirme  
İlkeleri

Değerlendirmeler bir kereliğine yapılmamalıdır, sürekli 
ve dinamik olmalıdır.

Değerlendirme İlke-
leri

Standart değerlendirmeler bireyin temel yeteneklerini 
veya iletişim ve öğrenme potansiyellerini doğru bir 
şekilde yansıtmayabilir.

3 Haywood, H. ve Lidz, C. (2007). Uygulamada Dinamik Değerlendirme: Klinisyen ve Eğitim Uygulamaları. Cambridge Üniversitesi Yayınları. New York.
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DİNAMİK DEĞERLENDİRME-ÖRNEK:
Görev: Bir bireyin en sevdiği film hakkında nasıl iletişim kurduğunu ve modelleme ile bekleme süresi 
sağlamanın daha çok tepki sağlayıp sağlamadığını değerlendirmek.

ADIM 1-TEST
Değerlendirici, bireyi film hakkında bir sohbete dahil eder ve bireyin nasıl tepki 
verdiğini görmek için bekler. Yanıtlar net değilse veya cevap yoksa, değerlendirici 
Adım 2’ye geçer.

ADIM 2-MÜDAHALE 
Değerlendirici, kişiyi tekrar film hakkında bir sohbete dahil eder ve olası yanıtlar için 
çeşitli iletişim yöntemlerini (örn. Resimlere işaret etme, göz takip cihazına bakma) 
kullanarak film hakkında nasıl iletişim kuracağını modeller. Değerlendirici, bekleme 
süresini uzatmak gibi bireye yardımcı olacak stratejiler sunar.

ADIM 3-TEKRAR TEST  
Yine aynı soru tipini kullanarak değerlendirici mümkün olduğunca az destek sağlar 
ve hangi tür stratejilerin iletişimi kolaylaştırdığını belirler. Bu stratejiler daha sonra 
müdahale sırasında kullanılabilir ve birey iletişim becerilerinde ilerleme kaydettikçe 
değiştirilebilir.

1

2

3

TEST:
• FIRSAT SAĞLAYIN
• BEKLEYIN

MÜDAHALE:
• MODELLEME YAPIN
• FIRSAT SAĞLAYIN
• BEKLEYIN

TEKRAR TEST:
• FIRSAT SAĞLAYIN
• BEKLEYIN 
• (MODELLEME-
FIRSAT SAĞLAMA-
BEKLEME)
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Değerlendirmeye İlişkin Diğer Hususlar
Resmi olmayan değerlendirme nesnelerin, fotoğrafların, simgelerin ve yazılı harf  ve 
kelimelerin kullanımını içerebilir. 

Müzik, Rett sendromlu bir bireyin davranışını gözlemlemek için önemli bir araç ve 
değerlendirmenin değerli bir bileşeni olabilir.

Bir bireyin yanıtlarını kaydetmek, gerçek zamanlı olarak mümkün olandan daha 
yakın bir değerlendirmeye olanak tanır ve gözden kaçabilecek daha ince iletişim 
davranışlarının belirlenmesine yardımcı olabilir.

Göz takip yöntemi, genellikle aşağıdakiler için en iyi erişim yöntemidir:
• Bilişin değerlendirilmesi,
• Alıcı ve anlamlı dil becerilerinin değerlendirilmesi.

Bu, özellikle uyarlanmış resmi (standart) değerlendirmeler kullanılırken geçerlidir. 

‘‘“Değerlendirmede video, 
anekdot niteliğinde 
bir kanıt olarak önemli 
olabilir ve aynı zamanda 
uzmanlara, gözlemciler 
arasındaki çeşitliliği 
azaltma ve ince işaretleri 
gözden kaçırmamak için 
değerlendirmeyi tekrar 
izleme fırsatı da sağlayabilir.”

“Videonun analizi 
(değerlendirmesi) genellikle 
bir değerlendirme oturumu 
sırasında görülmeyen 
yetenekleri gözler önüne 
serer.”

Uzman Paneli

Değerlendirme  
İlkeleri

Video kaydı, değerlendirme sırasında kullanılabilecek 
değerli bir araçtır.



“Ön koşul becerilerini 
göstermeye gerek yok.”‘‘ ‘‘

AAC (ARTIRICI VE ALTERNATİF İLETİŞİM) DEĞERLENDİRMESİ
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BÖLÜM 6

AAC Değerlendirmesi
AAC yardımlı veya yardımsız olabilir. 

Yardımsız AAC, kullanıcının iletişim kurmak için harici araçlar kullanmaması; 
mesajları iletmek için kendi bedenini kullanması anlamına gelir. Örnek olarak kişinin 
jestleri, işaretleri veya sesi sayılabilir. 

Yardımlı AAC, iletişimi geliştirmek için harici araçlar, cihazlar veya sistemler 
kullanmak anlamına gelir. Bunlar elektronik veya elektronik olmayan araçlar (yüksek 
teknolojili veya düşük teknolojili) olabilir. 

Yardımlı AAC, seçim yapmak için az sayıda nesne veya resim kullanmaktan, 
çok sayıda sembol içeren sağlam dil sistemlerini kullanmaya kadar çeşitli iletişim 
yöntemlerini içerir. Bu resimler ve semboller tek bir sayfada, çok sayfalı bir iletişim 
kitabında veya bilgisayar, tablet veya yalnızca iletişim için kullanılan özel bir cihazda 
sunulabilir. 

Düşük teknolojili AAC sistemi elektronik değildir ve bir güç kaynağı 
gerektirmez (örn. Tek tek nesneler, fotoğraflar ve iletişim panosu / kitap). 
(e.g., individual objects, photos, and communication board/book).

Yüksek teknolojili AAC sistemi, konuşma üreten bir elektronik cihazdır. Bu 
cihaz statik veya dinamik bir ekrana sahip olabilir, üretilen konuşmayı kaydedebilir, 
dijitalleştirebilir veya sentezleyebilir. Yüksek teknolojili sistemler, basit tek mesajlı 
cihazlardan karmaşık bilgisayar tabanlı sistemlere kadar uzanmaktadır.

Konuşma üreten cihaz, genellikle basit ve tek mesajlı bir cihazdan ziyade 
daha karmaşık ve bilgisayar tabanlı bir sisteme denk olan bir tür yüksek teknoloji 
ürünüdür. 

Hem düşük hem de yüksek teknolojili sistemler doğrudan dokunma veya göz takibi 
de dahil olmak üzere bir dizi yöntemle kullanılabilir.

Göz takip cihazı (göz takibine dayanan teknoloji), gözler tarafından kontrol 
edilen bir konuşma üreten cihaz türüdür. Cihazda, kullanıcının nereye baktığını 
tespit etmek ve izlemek için cihaza bağlanan yerleşik bir göz izleyici veya göz takip 
modülü bulunur. Genellikle seçimin hızı ve ayarı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre 
belirlenir. Örneğin, kullanıcının seçim yapabilmek için ekrandaki bir öğeye bakması gereken süre (bekleme süresi) ve 
ekrandaki öğelerin boyutu/sayısı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre ayarlanır. 

‘‘“Birçok durumda ortadan 
kaldırılması gereken 
ilk engel, uzmanların 
beklentileri nedeniyle AAC 
eksikliğidir (Konuşma ve dil 
terapisti, okul). Ebeveynlere 
teşhise dair bilgiler veren 
tüm doktorlar, onları 
AAC’ye, konuşma yardımına 
ve yararlanabilecekleri tüm 
fırsatlara yönlendirmeli ve 
bilişsel engeller konusundan 
bahsetmemelilerdir.”

Rett Uzmanı

“’Neden ve sonuç’ idrakını 
gösterme imkanı olmayan 
çocuklar veya yetişkinler için 
AAC tavsiye edilebilir. AAC 
bu tür becerilerin gelişimini 
destekleyebilir.”

Uzman Paneli
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Başlangıç Noktası-AAC İçin Hazırlık Değerlendirmesi

Mevcut uygulamalara göre, yardımlı AAC düşünülmeden önce hiçbir ön koşul beceri gösterilmemelidir. Yardımlı 
AAC birey neden-sonuç, net seçim yapma veya iletişimsel niyet anlayışı edinmeden önce bile bir seçenek olarak 
değerlendirilebilir. Yardımlı AAC, bu becerilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, iletişimsel ve dilsel 
gelişimlerini en üst düzeye çıkarmak ve iletişimsel fırsatların eksikliğinden doğabilecek öğrenilmiş çaresizlik gibi olumsuz 
etkileri önlemek için bireyler tanı anında veya kısa bir süre sonra AAC değerlendirmesine yönlendirilmelidir. 

AAC Değerlendirmesinin Bileşenleri
Herhangi bir AAC değerlendirmesinde, hem yardımsız (yüz ifadesi, jestler, sesler) hem de yardımlı iletişim (erişilebilirliğe 
bağlı olarak düşük teknoloji ve yüksek teknoloji seçenekleri) olmak üzere birden fazla yöntem göz önünde bulundurulmalıdır.

Her ne kadar bazı sembol sistemlerinin ulaşılabilirliği ülkeye ve dile göre değişse de, 
dünya genelinde mevcut sistem sayısı ve çeşitliliği hızla artmaktadır. Bazı semboller  
bir kişi için diğerinden daha uygun olabilir (Örneğin, özellikle görme zorlukları olan 
kişiler için tasarlanmış yüksek kontrastlı semboller). Aynı zamanda bireylerin de dikkate 
 alınması gereken kendi kişisel tercihleri olabilir.

Ayrıca, bir AAC değerlendirmesi sırasında kelimelerin düzenine ve karmaşıklığına  
dikkat edilmelidir. Kelime dağarcığının düzenlenmesi ile ilgili konular Bölüm 8’de  
daha ayrıntılı olarak incelenecektir.

Değerlendirme, bir kişi için en uygun erişim yönteminin tanımlanmasını içermelidir. Bu, onlara sunulan kelime 
dağarcığına erişme ve bunları kullanma potansiyellerini etkileyecektir. Cihazın ve bireyin nasıl konumlandırıldığı, 
bireylerin başarıları için çok önemli olabilir.

AAC Değerlendirmesi

AAC değerlendirmesinde şunlar dikkate alınmalıdır:
• Çeşitli sembol sistemleri,
•  Düzen (örneğin, iletişim kartındaki veya 

ekranındaki seçeneklerin/resimlerin boyutu ve 
sayısı),

• Sunulan kelime dağarcığının karmaşıklığı.

AAC Değerlendirmesi

AAC değerlendirmesinde şunlar dikkate alınmalıdır:
•  Alternatif  erişim seçenekleri (Örneğin, göz takip 

sistemi ve dokunmatik ekran),
•  Konumlandırma (Bireysel ve cihazın/AAC 

sisteminin)

“Mümkün olduğu kadar çok 
yazılımı deneyin ve sonra 
bireye en uygun olanı ile 
başlayın.”

Bakım Veren

“Sembol sistemlerini 
incelerken tercihleri ve 
erişilebilirliği dikkate almak 
önemlidir.”

Uzman Paneli

‘‘

AAC Değerlendirmesi
Yardımlı AAC düşünülmeden önce hiçbir ön koşul beceri gösterilmemelidir.
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AAC Değerlendirmesi İçin En İyi Uygulama Modelleri

Altı Aşamalı Süreç (Dietz ve ark., 2012)
Bu model, dinamik değerlendirmeye benzer bir süreci takip eder. AAC değerlendirmesinin başlangıç noktasının bireyin 
ihtiyaçları tarafından belirlenen bir dizi adımdan oluştuğunu göstermektedir:

• Senaryoları kullanarak iletişimi değerlendirme
• Alternatif  erişim ihtiyacını göz önünde bulundurma
• Birden fazla yöntem kullanma (Örneğin, düşük teknoloji seçenekleri)
• AAC eğitimi sağlama
• Sembol sistemlerinin değerlendirilmesi
• Cihaz denemelerini düzenleme

Katılım Modeli (Beukelman ve Mirenda, 2013)
Bu modelde katılım esastır. Bireyin katılımını fırsat ve erişim engellerine göre değerlendirmek için dinamik değerlendirme 
yaklaşımı kullanılır. İletişim ortaklarının ihtiyaçları da göz önünde bulundurulur. Adımlar aşağıdakileri içerir:

• Bireyin güncel olarak nasıl katılım gösterdiğini belirleme
• AAC sistemlerini ve/veya cihazlarını kullanma potansiyeli dahil katılımın önündeki engellerin değerlendirilmesi
• Bireye ve bireyin iletişim ortaklarına eğitim verilmesi de dahil olmak üzere müdahalelerin planlanması ve uygulanması
• Müdahalenin ne kadar etkili olduğunu, yani bireyin katılımının artırılıp artırılmadığını değerlendirme
• Gerekirse değerlendirmeye yeniden başlanır ve döngü tekrarlanır

İletişimsel Yeterlilik Modeli (Light ve McNaughton, 2014)
Burada iki daha geniş faktörle birlikte dört spesifik beceri alanı değerlendirilmektedir. Bunların her biri, müdahale 
hedeflerinin belirlenmesi konusunda bir başlangıç noktası sayılabilir ve bir AAC kullanıcısının iletişimsel yeterliliğini 
geliştirmesi açısından önemlidir.

Bu dört beceri şu şekildedir:
• Dilsel • Sosyal
• Stratejik • İşlevsel

Diğer iki faktör ise şu şekildedir:
• Psikososyal (Bireyin içinde bulunur-motivasyon, tutum, güven ve esneklik)
• Çevresel (Bireyin dışında gelişir-uygulama, bilgi, tutum ve beceriler)

AAC Değerlendirmesi

AAC’de Rett sendromlu bireylerde kullanılmaya uygun bir dizi başarılı uygulama 
modeli vardır. Bunlar:
• Altı Adım Süreci
• Katılım Modeli
• İletişimsel Yeterlilik Modeli

1  Daha fazla bilgi için, bkz. Altı Adım Süreci: Dietz, A., Quach, W., Lund, S.K. ve McKelvey, M. (2012). AAC değerlendirmesi ve klinik karar verme: deneyimin etkisi. Arttırıcı ve Alternatif 
İletişim. 28 (3), 148-159’da tarif  edilmektedir.

2   Daha fazla bilgi için bakınız: Katılım Modeli: Beukelman, D. R. ve Mirenda, P. (2013). Arttırıcı ve alternatif  iletişim: karmaşık iletişim ihtiyaçları olan çocukları ve yetişkinleri desteklemek. 
Brookes. Baltimore, MD.

3    Daha fazla bilgi için, bkz. İletişim Yeterliliği Modeli: Light, J. ve McNaughton, D. (2014). Arttırıcı ve alternatif  iletişim gerektiren bireyler için iletişim yetkinliği: yeni bir iletişim dönemi için 
yeni bir tanım Arttırıcı ve Alternatif  İletişim. 30 (1), 1-18.
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Göz Takip Teknolojisine Hazırlık Değerlendirmesi
Genel sağlık, okülomotor beceriler, görsel dikkat ve bellek, motivasyon, ekrana 
odaklanma yeteneği ve yardımlı AAC ile yaşanan geçmiş deneyimler, göz takip 
teknolojisini kullanma yeteneğini etkileyecektir. Bu özelliklerin dikkatli ve kapsamlı 
bir değerlendirmesi; bir bireyin göz takip cihazı için güçlü bir aday olup olmadığına, 
ek araştırmadan yararlanıp yararlanamayacağına, alternatif  bir iletişim yönteminin 
denemesine veya belki de göz takip teknolojisi ve diğer erişim yöntemlerine ihtiyaç 
olup olmadığına karar vermek için gereklidir.

Değerlendirme faaliyetleri mümkün olduğunca kişiselleştirilmelidir (Örneğin, ekran kullanılan etkinliklerde tanıdık 
kişilerin fotoğraflarını kullanmak veya değerlendirmede birey için motive edici olan faaliyetleri kullanmak). Bu, bireyin 
katılımını artırabilir. Şu anda, bireyin göz takip teknolojisini kullanarak nasıl iletişim kuracağını güvenilir bir şekilde 
öngörebilen resmi bir değerlendirme bulunmamaktadır. Dinamik değerlendirme ilkelerine uygun olarak hazırlığı 
değerlendirmek için kullanılan faaliyetler, göz takip teknolojisinin kullanımında gerekli becerileri geliştirmek için de 
kullanılabilir.

Bir birey değerlendirme sırasında göz takip teknolojisine ilgi duymuyor gibi görünüyorsa, hemen bu teknolojinin bireye 
göre olmadığı düşünülmemelidir. İlgi veya motivasyon eksikliğinin nedeni bireyin deneyim eksikliği olabilir (Yani, 
faaliyetten/cihazdan ne bekleyeceğini bilmiyor olabilir veya değerlendirmede kullanılan etkinlikler birey için yeterince 
zorlayıcı, teşvik edici veya ilginç olmayabilir). Önceden edinilmiş sembollerle iletişim deneyimi ve ekran kullanılarak 
gerçekleştirilen etkinlikler, bireyin göz takip teknolojisine olan katılımını artırabilir. Bazı bireyler için bir iletişim ortağıyla 
iletişim kurarken basit iletişim kartları kullanmak, örneğin göz takip teknolojisini kullanmak için tasarlanmış neden-sonuç 
oyunlarından daha motive edici olabilir.

“Hiç beklenmedik bir 
şekilde, çok karmaşık sağlık 
sorunları olan bazı insanlar 
göz takibini başarılı bir 
şekilde yaparlarken; hiçbir 
sağlık sorunu olmayan 
birinin göz takibinde iyi 
olmasını beklersiniz ve bir 
bakarsınız bu hiçbir zaman 
olmuyordur!”

Uzman Paneli

‘‘

Göz Takip Teknolojisine 
Hazır Olma

Göz takip teknolojisini kullanmaya hazırlık 
değerlendirmeleri yapmanın en verimli şekli resmi 
olmayan faaliyetlerdir. 

Göz Takip Teknolojisine 
Hazır Olma

Birey, ekran kullanımının erken seviyelerinde iken (Örneğin, neden-sonucu anlama) 
eğer göz takip teknolojisinin daha ileri aşamalarını kullanabildiğini göstermişse 
değerlendirmeyi geçmek zorunda değildir (Örneğin, iletişim için daha karmaşık 
aşamalara geçilebilir).
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Bazı kişiler hemen iyi bir kalibrasyon elde edemeyebilir. Başlangıçta, ebeveynin 
kalibrasyonu destek sağlayabilir. Ayrıca tek noktadan basit bir kalibrasyon yapmak 
veya kalibrasyon ayarlarını başka şekillerde ayarlamak da mümkündür. Birey 
ilginç bulursa, etkileşimli oyunlar zaman içinde göz takibinin kalibrasyonunu 
oluşturmak için kullanılabilir (Örneğin, bir hedefin gözlerle kovalandığı bir 
oyun oynamak). İletişim uygulamalarının kullanımı da dahil olmak üzere ekran 
üzerindeki etkinliklerin her türlü kullanımı, değerlendirme sürecinin daha sonraki bir 
aşamasında başarılı bir kalibrasyon elde etme şansını artırabilir.

‘‘“İyi bir kalibrasyon elde 
etmek şart değildir ve 
özellikle ilk aşamalarda 
bu konuya çok zaman 
harcanmamalıdır çünkü bu, 
daha önemli diğer görevlere 
geçilmesini engelleyebilir. 
Daha ayrıntılı bir erişim 
ihtiyacı meydana geldiğinde, 
örneğin sayfa başına daha 
küçük ve daha fazla sembol 
düştüğünde, daha iyi 
kalibrasyona ihtiyaç duyulur.”

Uzman Paneli

Göz Takip Teknolojis-
ine Hazır Olma

Göz takibini bir iletişim yöntemi olarak değerlendirmek için cihazda hemen başarılı bir 
kalibrasyon elde etmek gerekli değildir.

Göz Takip Teknolojis-
ine Hazır Olma

Göz takip teknolojisi değerlendirmeleri sırasında 
bireyin göz hareketlerini ve ekrandaki bakış düzenini 
izlemek ve kaydetmek önemlidir.



“Deneme süreleri olmazsa 
olmazdır.”‘‘ ‘‘
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BÖLÜM 7

AAC Sistemlerinin/Cihazlarının Değerlendirilmesi
Bir AAC Sistemi veya Cihazı İçin Değerlendirme Olarak Deneme Süreleri

Deneme süreleri, herhangi bir AAC sisteminin veya cihazının bir birey için uygun olup olmadığını değerlendirmede 
gereklidir. Bu, hem düşük hem de yüksek teknoloji sistemleri/cihazları için geçerlidir. Herhangi bir AAC sisteminin veya 
cihazının uygunluğunun, tek bir oturumla veya zaman içinde odaklanılan tek bir noktayla değerlendirilmesi uygun olmaz. 
Rett sendromlu bireylerde genellikle göz takip teknolojisinin uygunluğunu değerlendirmek için deneme süreleri kullanılır.

Deneme süresinin başarısı büyük ölçüde bireyin ve kilit iletişim ortaklarının bu sürede ne kadar iyi eğitildiğine ve 
desteklendiğine bağlıdır. Bu, diğer iletişim ortaklarını desteklemek için ekibin elemanlarından birinin sorumluluğunda 
gerçekleşir. Bu kişi, bireyin ihtiyaçlarına göre eğitim teklifi yapar, danışmanlık yapar, geri bildirimlerde bulunur ve cihaz 
ayarlarını ve içeriğini düzeltir. Deneme sırasında destek sunan uzmanlar cihazı tedarik eden iletişim destek şirketinde 
çalışan danışmanlardan, konuşma ve dil terapistlerinden, meslek terapistlerinden, AAC teknoloji danışmanlarından veya 
cihaz/sistem konusunda deneyimli diğer kişilerden oluşabilir. 

Bireyin ve temel iletişim ortaklarının kişisel ihtiyaçları ve tercihleri, sistemler ve cihazlar arasında farklılık gösterebilir. Bu 
nedenle, bireyler birden fazla AAC sistemi ve cihazını denemelidir. 

Aynı AAC sisteminde veya cihazında birden fazla deneme yapılmasına da izin verilmelidir (Örneğin, ilk denemenin 
kişinin o anki sağlık durumuna bağlı olarak başarısız olduğuna karar verildiği bir durumda).

Deneme süreleri, nihai kullanıcılar için ücretsiz olmalıdır.

Deneme Süreleri 

Aşağıdakilerin sağlanması için deneme süreleri en az sekiz     
hafta olmalıdır:
•  Rett sendromlu birey cihazı/sistemi öğrenmek ve denemek için gerçek bir fırsata sahip 

olmalıdır.
•  Bireyin birincil/önemli iletişim ortakları cihazı/sistemi öğrenmek ve kullanmak için 

gerçek bir fırsata sahip olmalıdır.

Deneme Süreleri
Deneme süreleri boyunca birey ve kilit iletişim ortakları sistemi/cihazı kullanmayı bilen 
bilgili ve deneyimli uzmanlar tarafından desteklenmelilerdir.

Deneme Süreleri Sistem/cihaz deneme süreleri boyunca birden fazla ortamda ve çeşitli ileitşim 
ortaklarıyla kullanılmalıdır. 
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Cihaza Özgü Özelliklerin Değerlendirilmesi

Deneme süresi/cihaz değerlendirilmesi sırasında cihaza özgü bazı özelliklerin dikkate alınması gerekmektedir.

Bu özelliklerin çoğu “Özellik Eşleştirme”de bir araya getirilir.

Özellik Eşleştirme, AAC değerlendirilmesinde Rett sendromlu bireyler için kullanılabilecek en iyi uygulamayı seçme 
konusunda yardımcı olan bir yöntemdir. Özellik eşleştirmenin amacı, bir bireyin ihtiyaç ve yeteneklerini uygun (yardımlı) 
bir AAC sistemi veya cihazı ile eşleştirmektir.

Özellik Eşleştirme (Glennen ve DeCoste, 1997)
Sistemlerin/cihazların şu özellikleri dikkate alınmalıdır:

• Sembol türü
• Dil genişletme seçenekleri de dahil olmak üzere dil karmaşıklığı
• Mevcut yapay seslerin ve dillerin türü
• Erişim yöntemleri
• Görüntüleme ve düzenleme seçenekleri (Örneğin, kılavuz boyutlarının ve ayarlarının yanı sıra gezinme esnekliği)
• Taşınabilirlik ve konumlandırma seçenekleri
• İşlemsel ve diğer özellikler

Deneme Süreleri

Bir cihazın birey için uygunluğunu değerlendirirken aşağıdaki özellikleri dikkate almak 
önemlidir:
• Taşınabilirlik
• Tekerlekli sandalyeye, masaya veya duvara montaj seçenekleri
• Sağlamlık (Dayanıklılık)
• Boyut
• Ağırlık
• Pil ömrü
• Farklı ortamlarda kullanım (Örneğin, dışarıda güneş ışığı ve yağmur altında)
• Yanıt süresini ve hassasiyetini ayarlama imkanı
•  Cihazın mevcut kapasitesi ve fonksiyonları (İnternete ve sosyal medyaya erişimin yanı 

sıra çevreyi kontrol etme potansiyeli dahil)

• Mevcut yazılım yelpazesi (Dil programları, sembol setleri)
• İlgili dilde önceden hazırlanmış sayfaların kullanılabilirliği
• Cihazı kullanıcıya göre kişiselleştirmek için gerekli programlamanın karışıklık seviyesi
• İletişim ortakları için gerekli teknik beceri/bilgi düzeyi
•  Çevrimiçi topluluklar da dahil olmak üzere aynı cihazı/ yazılımı kullanan daha geniş 

bir aile topluluğundan alınabilecek destek (Örneğin, sayfa gruplarının paylaşımı ve 
sorun gidermeyle ilgili yardım)

• Deneme süresi boyunca tedarikçi tarafından sunulan destek ve eğitim 
• Tedarikçi tarafından sunulan uzun vadeli teknik destek ve bakım
• Sorun/arıza durumunda onarım kolaylığı
• Modelin güncellik durumu (Model yaşı, yazılım güncellemeleri, parçalar vb.)
• Satın alma maliyeti
• Sigorta maliyeti
• Fon sağlama onayı

1 Daha fazla bilgi için, bkz. Özellik Eşleştirme: Glennen, S. ve DeCoste, D. (1997). Arttırıcı ve alternatif  iletişim el kitabı. Tekil. San Diego, CA.
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“İletişim çok yönlü olmalıdır.”‘‘

‘‘
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BÖLÜM 8

Müdahale
Müdahalenin Genel İlkeleri

İşlevsel iletişim becerileri, günlük yaşamda etkileşim ve iletişim kurmamızı sağlayan becerilerdir. Birey başkalarıyla 
etkileşim kurarak neden-sonuç bilincini ve anlayışını geliştirir, deneyimler ve dil arasında bağlantı kurar ve bilişsel gelişimi 
destekleyen kavramları öğrenir. İletişim ayrıca hikaye anlatımı ve kitaplar hakkında konuşma yoluyla okuma ve yazma 
becerilerinin geliştirilmesine de yardımcı olur. İletişim müdahalesi, sosyal iletişimi geliştirme ve birey ile aile, arkadaşlar, 
öğretmenler, terapistler ve daha geniş topluluklardaki insanlar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olma 
potansiyeli taşır.

İletişim müdahalesinin uzun vadeli hedefi, bireyin bağımsızlığını artırmak; böylece ne zaman, kiminle ve nasıl iletişim 
kurmak istediğini seçebilmesini sağlamaktır. Mümkün olduğunca bağımsız bir iletişim kurabilmek için her bireyin, iletişim 
ortakları tarafından değerlendirmesi yapılan bir dizi iletişim formunu kullanarak çeşitli durumlarda kendi iletilerini 
oluşturmalarını sağlayan bir iletişim sistemine ihtiyacı vardır.

Olumlu iletişim deneyimleri sağlamak ve bireyin iletişimi başlatma ve fikirlerini olabildiğince bağımsız olarak ifade etme 
becerilerini en üst düzeye çıkarmak için iletişim müdahalesinin mümkün olduğunca erken başlatılması önemlidir. İletişim 
girişimleri tanınmaz ve yanıtlanmazsa, bazı kişiler daha pasif  bir rol geliştirebilir ve iletişim kurmayı bırakabilir, diğer 
bir deyişle ‘öğrenilmiş çaresizlik’ yaşayabilir. Bununla birlikte, iletişim müdahalesine başlamak ve bireyin yaşam kalitesini 
önemli ölçüde artıracak fırsatlar sağlamak için hiçbir zaman geç değildir. Bireyin ve iletişim ortaklarının ihtiyaçları 
yaşamları boyunca değişecek, beceri ve yetenekler zamanla kısmen değişecek ve gelişecek, kısmen de yaşam durumları ve 
iletişim talepleri değişecektir. Ayrıca, mevcut iletişim teknolojileri değişecek ve yeni teknolojiler geliştirilecek, yani yaşam 
boyunca sürekli desteğe ihtiyaç duyulacaktır.

BAĞIMSIZ İLETİŞİM ŞU ANLAMA GELMEKTEDİR:
söylemek istediğiniz şeyi, söylemek istediğiniz kişiye, ne zaman ve nerede isterseniz,

istediğiniz iletişim biçimini kullanarak iletebilme.

Müdahalenin Genel 
İlkeleri 

İletişim müdahalesi işlevsel iletişim becerilerini geliştirmeyi, bilişsel gelişimi teşvik 
etmeyi, okuryazarlık gelişimi için bir temel oluşturmayı ve sosyal iletişimi geliştirmeyi 
amaçlamalıdır.

Müdahalenin Genel 
İlkeleri 

İletişim müdahalesi, Rett sendromlu bireyin iletişim kurmada daha bağımsız olmasına 
yardımcı olacaktır.

İLETİŞİM İŞLEVLERİ AŞAĞIDAKİLERİ 
İÇERİR:

selamlama, protesto etme, yorum yapma, açıklama, 
seçimler yapma, talep etme, soru sorma ve cevaplama

İLETİŞİM FORMLARI AŞAĞIDAKİLERİ 
İÇERİR:

jestler, yüz ifadeleri, sesler, el işaretleri, sözlü
iletişim (konuşma), semboller ve yazılı iletişim

şekilleri
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“Ebeveynler çocuklarının 
AAC yöntemlerini 
kullanarak öğrenme ve 
gelişme potansiyeline sahip 
olduklarını bilmelilerdir.”

Uzman Paneli

“Erken müdahaleye dahil 
olan herkes için (aile, bakım 
verenler, eğitimciler) Rett 
sendromlu bireyi iletişim 
kurabilen biri olarak görme 
tutumunu benimsemek çok 
önemlidir.”

Bakım Veren

‘‘

Müdahalenin Genel 
İlkeleri

•  Tanı sırasında veya tanı koyulduktan kısa bir 
süre sonra Rett sendromlu bireylere ve bireylerin 
ailelerine iletişim potansiyelleri hakkında tavsiye 
ve bilgi verilmelidir.

•  İletişim yönetimi ve müdahalesi erken başlamalı 
ve ömür boyu devam etmelidir.

•  İletişim müdahalesinin ve yönetiminin daima 
bireyin ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin 
olmak için düzenli olarak gözden geçirilmeleri 
sağlanmalıdır.

•  Müdahale doğal bir bağlamda 
gerçekleştirilmelidir.

• Bireylere uygulama için sıklıkla fırsat verilmelidir.

Müdahaleler mümkün olduğunca doğal ortamlarda yapılmalıdır, bu sayede gün 
boyunca sıkça kullanılan beceriler öğretilebilir ve uygulanabilir. Yeni becerilerin 
nasıl kullanılacağını ve kuvvetlendirileceğini öğrenebilmeleri için düzenli iletişim 
kurulan kişilerin de müdahaleye dahil edilmeleri önemlidir.
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EBEVEYN GÖRÜŞÜ 
İkinci kızımız Jip, Şubat 2013’te dünyaya geldi. Başlangıçta gelişimi iyi gibi görünüyordu, daha 
sonra ilk doğum gününde gelişimi aniden durdu. On sekiz aylıkken Rett sendromu teşhisi kondu.

Teşhisini takip eden iki ay içinde ihtiyacı olan şeyin bir göz takip bilgisayarı olduğunu öğrendik 
ve ona bir bilgisayar aldık, aldığımız günden beri bilgisayarından bir an olsun ayrılmadı. 
Bilgisayarıyla tanışır tanışmaz Jip’in onu kullanabildiğini gördük ve böylece kızımız çok hızlı bir 
şekilde binlerce sözcüğe erişmiş oldu. O zamanlar cihazda kendi dilimize ait sözcük dağarcığı 
tam olarak bulunmamaktaydı. Bu yüzden kendi oluşturmuş olduğum sayfa setleriyle ve yalnızca 
bu sayfalara ekleyebildiğim kadar sözcükle idare ediyordu. Sendromu takip eden zorlu regresyon 
aşamasında göz takip cihazının çok büyük yardımı oldu. Birçok Rett sendromlu çocuk gibi, Jip 
de sık sık kontrol altına alınamayan ağlama ve çığlık atakları geçirirdi, ancak göz takip cihazı 
sayesinde bize probleminin baş ağrısı mı, rahatsızlık mı veya başka herhangi bir yerindeki ağrı mı 
olduğunu anlatabilirdi.

Kendisi şimdi altı yaşında, epilepsiden ve distoni ataklarından muzdarip olmasına, tamamen 
tekerlekli sandalyeye bağımlı olmasına ve ellerinin neredeyse işlevsiz oluşuna rağmen biraz daha 
sakin davranıyor. Her şeye rağmen Jip herkes tarafından çok sevilen neşeli, tatlı ve komik bir kız. 
Jip ve dokuz yaşındaki kız kardeşi birlikte oynamaya bayılıyorlar.

Göz takip cihazı kullanmanın yanı sıra iletişim kurmanın başka birçok yolunu bulduk. E-tran 
çerçevelerini ve kartları kullanıyoruz, gözleriyle işaret edebilsin diye de ellerimizi kaldırıyoruz. 
Jip göz kontrol cihazını yalnızca konuşmak için kullanmıyor, aynı zamanda kızılötesine sahip 
oyuncaklarını kontrol etmek, oyun oynamak, resim çizmek ve kitap okumak için kullanıyor. 
Göz takip cihazını tuvalet ihtiyacını söylemek için de kullanıyor, böylece tuvalet eğitimi de almış 
oluyor.

Mümkün olduğunca ona kendi hayatı üzerinde kontrol sağlama fırsatı veriyoruz. Giyeceği 
kıyafetleri kendi seçer, okuldan sonra arkadaşlarıyla oyun oynamak için gün seçer, akşam evde 
ne yemek istediğini söyler ve daima oynamak veya yapmak istediği şeyleri kendi seçer. Her şeyi 
anlayabiliyor fakat dispraksisi nedeniyle kendini her zaman kolay ifade edemiyor.

Kişisel asistanının desteğiyle üç yaşından beri normal okula gidiyor. Okumayı, yazmayı ve 
saymayı öğreniyor. Sınıftaki diğer öğrencilerle arkadaşlık kurabiliyor ve okuldaki çalışmalara 
ayak uydurabiliyor.

Ona erken yaşta göz takip cihazı kullanma imkanı sağlayabildiğimiz için minnettarız. Bu cihaz 
sayesinde ailemiz çok güzel anlar yaşadı.
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Müdahale İçin Hedefler Geliştirmek

Bireylerin çeşitli iletişim yeteneklerine sahip olduklarını unutmamak gerekir. Bazıları cümleler kurabilirken bazıları 
yalnızca birkaç sözcükle konuşabilir, bazıları yalnızca kısıtlı sesler çıkarabilir ve bazıları da hiç konuşamaz. Her bir birey 
katılımını ve yaşam kalitesini artırmak için iletişim müdahalelerinin bir türünden yararlanacaktır. Tüm iletişim stratejileri 
sözel yeteneklerine bakılmaksızın her bir birey için ulaşılabilir olmalıdır. Bu stratejiler daha sonra bireyin ihtiyaçlarına 
göre özelleştirilebilir. Örneğin, sözel becerilere sahip olanlar yazılarını, akademik çalışmalarını veya karmaşık fikirlerin 
ifadelerini geliştirmek ve desteklemek için artırıcı bir cihazdan yararlanabilirler. Konuşamayanlar, konuşma üreten bir 
cihazın yanı sıra “evet” ve “hayır” gibi kavramları ifade etmek amacıyla vücut hareketlerini (Örneğin; başını sallama, 
iletişim ortağına bakma veya uzağa bakma) veya kendi seslerini nasıl kullanacaklarına ilişkin talimatlardan/rehberlikten 
yararlanabilirler.

“Ebeveynlerle birlikte çalışın. 
Onların beklentileri hakkında 
bilgi edinin ve mevcut 
gerçekçi hedef alanları 
değerlendirmemizle neler 
gerçekleştirmek istediklerini 
öğrenin.”

“Çocuk gelişimi hakkında 
bildiklerinizi uygun iletişim 
hedeflerine katkı sağlamak 
için kullanın.”

Uzman

‘‘Bireyin bakım verenlerinin ve diğer önemli iletişim 
ortaklarının ihtiyaçları ile tercihlerini göz önünde 
bulunduran hedefler geliştirilmelidir.

Hedeflerin 
Belirlenmesi

Müdahale hedefleri, bireylerin çok çeşitli iletişim 
ortaklarıyla etkileşime girebilmesi için iletişimin 
sıklığını, çeşitliliğini, karmaşıklığını ve netliğini 
artırmayı amaçlamalıdır.

Hedeflerin 
Belirlenmesi

Hedeflerin  
Belirlenmesi

Sözsüz, düşük teknolojili ve yüksek teknolojili iletişim stratejileri geliştirmek müdahale 
hedefleri arasında yer almalıdır.

Hedefler, iletişim ve dil gelişiminin tipik aşamalarını takip edecek şekilde planlanmalıdır. 
Hedefler belirlenirken gelişimin çeşitli aşamalarında ortaya çıkan beceriler müdahaleye 
katkı sağlayabilir. Örneğin, ilk hedeflerde bir kişi tarafından söylenen veya yapılan 
bir şeye itiraz etmeye odaklanılabilir. Bu, “hayır” veya “dur” demek için tutarlı bir 
yol geliştirmenin yanı sıra “evet” yanıtını geliştirmeyi de içerebilir. Başlangıçtaki diğer 
hedefler istenilen yiyecekleri, insanları veya etkinlikleri göstermek için tutarlı bir yol 
oluşturmak ve bir iletişim kitabında veya cihazında modelleme yapan diğer kişilere 
katılmak için kullanılabilir. Müdahale hedefleri daha sonra çeşitli fiiller ve sıfatlarla daha 
karmaşık kelimeleri, konuşmaya yardımcı olmak için tercihleri ve fikirleri ifade etme 
yollarını içerecek şekilde genişletilebilir (Örneğin, “Nasılsın?”, “Bu hafta sonu nasıl 
geçti?”, “Hadi gidelim!”, “Beğendin mi?”).

Birey, ebeveynleri ve ekibin diğer üyelerinin tümü dahil edilmeli ve müdahale hakkında 
bilinçli kararlar verme fırsatı verilmelidir.
Bireyin tercihleri ve ihtiyaçları her zaman dikkate alınmalıdır.
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Goals for intervention should be SMART, i.e., they should be:
•  Spesifik: Hedef  ne kadar spesifik olursa, ekibin tüm üyelerinin neye ulaşılacağını ve ona nasıl ulaşılacağını anlamaları 

o kadar kolay olur.
•  Ölçülebilir: Hedefin net bir ölçüm yöntemi olmalıdır (örneğin, becerinin kaç kez gösterilmesi gerektiğini 

tanımlamak).
•  Kararlaştırılmış: Ekibin tüm üyeleri, hedefin önemli olduğunu kabul etmiş ve bu konuda nasıl çalışacakları üzerinde 

anlaşmaya varmış olmalılardır.
• Gerçekçi: Hedef  ulaşılabilir kaynaklar ve bilgiler ile gerçekleştirilmelidir.
• Zamana Dayalı: Hedefe tanımlanmış (nispeten kısa) bir sürede ulaşmak mümkün olmalıdır.

Bu hedeflere iletişim açısından örnekler vermek gerekirse:
1. Anlatıma dayalı iletişimi artırmak için, Tia okula gittiği her gün kendiliğinden en az üç kelimelik cümleler üretecek.
2.  Modellemeye dikkat çekmek için Mina, bir okul günü boyunca üç farklı iletişim ortağıyla faaliyette bulunup yardımlı dil 

modellemesine katılacak.
3.  Okuryazarlık becerilerini artırmak için Natasha, ortak bir okuma etkinliği sırasında dinleyici destekli tarama veya bir göz 

takip cihazı kullanarak bir kitap hakkında en az iki fikir belirtecek.

Not: Hedeflerin geliştirilmesi ve izlenmesi için kullanılabilecek araçlar, projenin anket aşamalarına katılan iletişim 
uzmanları tarafından önerilmiştir. Bunlar Ek 4’te bulunabilir. Bu bilgilerin paylaşımında kılavuzlar tek başına herhangi 
belirli bir aracı desteklemez.

Müdahale Hedefleri

İletişim müdahalesinde, bireylerin iletişim kurmak için kullandıkları çeşitli yöntemler göz önünde bulundurulmalıdır. 
Bunlar yüz ifadelerini, vücut hareketlerini, jestleri, sesleri, bakışları ve resimlerin, fotoğrafların ve sembollerin kullanımını 
içerir. Bireyin tüm anlatımlarının iletişimle ilgili olduğu kabul edilmelidir. Bir bireyin belirli bir hareketinde istemli 
kontrolü var gibi görünüyorsa, bu hareket daha sık kullanılarak spesifik bir anlamı işaret edecek şekilde geliştirilebilir. 
Ayrıca bu davranış, başkaları tarafından da kolayca yorumlanabilsin diye modifiye edilebilir. Örneğin; eğer bir birey bir 
cisme bakıyorsa, iletişim ortağı birey onu istiyor diye yorumlayıp onaylar ve cevap verir. Belirli bir ses, dikkat çekmek için 
bir talep olabilir. Bu ses çıkarıldığında eğer bütün iletişim ortakları aynı şekilde cevap verirse ve yine cevap olarak daha 
karmaşık bir ses kombinasyonu yaratırlarsa, bu ses eninde sonunda birey tarafından dikkat çekmek için net bir talep 
haline gelecek şekilde biçimlendirilir.

İletişim Yolları
İletişim, bireyin ve iletişim ortaklarının kapsamlı ve bütücül değerlendirmesi ile 
geliştirilen birçok yöntemle gerçekleştirilmelidir.



The following should be acknowledged as potentially communicative  
in individuals with Rett syndrome:

Gülümseme ve somurtma gibi yüz ifadeleri

Nesnelere veya insanlara doğru eğilme ve/veya onlardan uzaklaşma  
gibi vücut hareketleri

Uzanma, işaret etme ve/veya el sallama gibi hareketler

Sesler çıkarma

Yansıma sözcüklerle bile olsa kurulan cümleler

Nesnelere, bireylere ve/veya resimlere bakmak

Grafik sembollerinin, fotoğrafların ve metinlerin kullanımı

İletişim Yolları
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“Hareketler ve yüz ifadeleri, 
seslendirmeler, açık evet/
hayır (veya sadece evet) 
yanıtları, yere ve zamana 
göre teknolojisiz/yüksek 
teknolojili/düşük teknolojili 
iletişim cihazlarının kullanımı 
için kişiselleştirilmiş çok 
biçimli bir iletişim sistemi 
geliştirmek iletişim için 
koyulabilecek en önemli 
hedeftir.”

Uzman

‘‘

Hedefler

Aşağıdaki hedefler Rett sendromlu tüm bireyler için uygundur:

Göz takibini (nesnelere, bireylere ve/veya resimlere bakmak gibi) geliştirme veya 
sürdürme hedefleri

Grafik sembollerinin, fotoğrafların ve metinlerin kullanımını geliştirme veya 
sürdürme hedefleri

Hedefler

Ses, sözcük veya cümle üretimini geliştirme veya sürdürme müdahalesi her zaman 
yardımlı AAC ile birleştirilmelidir.

Aşağıdaki hedefler, Rett sendromlu tüm bireyler için olmasa da bazıları 
için uygun olabilir:

Beden hareketlerini koruma hedefleri, onları zaten kullanabilen kişiler için 
uygundur (İletişim kurma gayesiyle nesnelere yönelmek gibi).

Hareketleri geliştirme veya sürdürme hedefleri (uzanma, işaret etme ve/veya 
el sallama gibi), zaten istemli el hareketlerine sahip olan kişiler için uygundur.

Ses üretimini geliştirme veya sürdürme hedefleri, zaten istemli olarak ses 
üretebilen kişiler için uygundur.

Telaffuz edilebilen sözcükleri veya kurulabilen cümleleri geliştirme veya 
 sürdürme hedefleri, zaten sözcük veya cümle üretebilen kişiler için 
 uygundur.
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“Evet/Hayır” Yanıtları

Bir bireyin net “evet/hayır” yanıtları varsa, bu yanıtlardan farklı durumlarda farklı nedenlerle yararlanılabilir 
(Örneğin; seçim yapmak, sorulara cevap vermek veya davranışlarının ve niyetlerinin başkalarınca doğru yorumlanıp 
yorumlanmadığını ifade etmek).

 
Bazı bireyler sıradan bir şekilde (başını sallayarak veya konuşarak) “evet” diyemeyebilir 
ve böyle durumlarda iletişim ortakları alternatif  bir yanıtı kabul edebilir. “En iyi evet”, 
 bireyin seçtiği alternatif  “evet” deme yoludur. Bu kafa çevirmek, iletişim ortağına  
bakmak, iki gözü birden kırpmak veya kol oynatmak gibi birçok şekilde olabilir.  
Bireyin “en iyi evet deme yöntemi”ni geliştirmek için iletişim ortakları, bireyin sevdiği  
ve sevmediği aktivitelere nasıl tepki verdiğini dikkatlice gözlemlemelilerdir. “En iyi evet  
deme yöntemi” belirlendikten sonra tüm iletişim ortakları bu yöntemin bilinmesi ve  
geliştirilmesi konusunda bilgilendirilmelidir. “Evet” olarak yorumladıkları davranışa  
tutarlı bir şekilde yanıt vererek, iletişim ortakları bu davranışın sıklığını artırmaya 
 yardımcı olabilir (Örneğin, “Bana bakıyorsun; yani evet diyorsun” diyerek). “En iyi  
evet deme yöntemi” direkt olarak da öğretilebilir (Örneğin, “Evet demek istiyorsan  
bana bak” şeklinde komutlarla).

“Hayır” demek için de bir hareketin belirlenmesi önemlidir. Bu örneğin kafayı  
çevirmek olabilir, aşağı bakmak ve hatta hiç yanıt vermemek bile olabilir.

Bireyin “evet”i veya “hayır”ı ifade etmek için kullandığı hareketler zamanla daha net ve daha belirgin hale gelebilir. 
Örneğin, başlangıçta istediği seçenekleri bir gülümseme ile gösterebilir. İletişim ortağı bu “evet” hareketini pekiştirirken 
“Evet, gülümsüyorsun; bence bu evet anlamına geliyor!” diyebilir ve ardından bireyin istediği şeyi sağlayabilir. Bunu 
uygulamak için yaratılacak birçok fırsatla ve zamanla yanıt pekişecektir, böylece iletişim ortağından beklenen sözlü teşvike 
duyulan ihtiyaç azalacaktır.

EVET/HAYIR ŞERİTLERİNE ÖRNEKLER

Her iki şerit de ARASAAC sembolleri kullanılarak oluşturulmuştur.

Rett sendromlu bireylerin “evet” veya “hayır” deme yollarına örnekler:
• İletişim ortağına bakmak, iletişim ortağıyla göz teması kurmak
• Gülümsemek ve göz teması kurmak
• “Evet” demek için başını sallamak ve “hayır” demek için yüzünü başka yöne çevirmek
• Gözlerini kırpmak (uzun/yavaş kırpmalar veya hızlı göz hareketleri)
• El/kol hareketi yapmak
• “Evet” veya “hayır” sembollerine bakmak (Evet/hayır şeridi kullanılabilir)
• Belirli bir ses çıkarmak
• “Hayır” demek için tepkisiz ve hareketsiz kalmak

“Evet/hayır” yanıtları oluşturmak ve bunları kullanmak hakkında daha fazla bilgi için bkz. Ek 5.

İletişim İşlevlerini 
Geliştirme

• “Evet/hayır” yanıtlarını pekiştirmek, Rett sendromlu her birey için önemlidir.
•  “Evet/hayır” yanıtları anlaşmayı veya anlaşmazlığı ifade etmek, seçimler yapmak ve/

veya soruları cevaplamak için kullanılabilir.

“Rett sendromlu çocuklar 
genellikle ‘EVET/HAYIR’ı 
ifade edebilmek için gözle 
gösterme yöntemini 
kullanırlar, ancak bu yöntem 
işe yaramayabilir. Motor 
becerileri dalgalanma 
gösterdiğinden böyle bir 
duruma karşı yedek plan 
yapılmalıdır.”

~ (Norwell 2017, s.41)

‘‘

1  Norwell, S. (2017). Rett Sendromlu Çocuklarla Yazma: Fikir ve Mekanik İçin Etkili Temeller. Boşluğu Kapatma: Çözümler.  Haziran / Temmuz, 38-44.
2  Bkz: http: //www.arasaac.org/
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Dinleyici Destekli Tarama

Bir “en iyi evet” veya “evet/hayır” yanıtı belirlendikten sonra, bu yanıt ortak destekli tarama yolu ile kullanılabilir.

DİNLEYİCİ DESTEKLİ TARAMA ŞUDUR:

İletişim İşlevleri
İletişimin birçok farklı işlevi vardır, örneğin; nesneler veya aktiviteler için taleplerde bulunmak, soru sormak ve yanıtlamak, 
olan bitene yorum yapmak, bilgi paylaşmak ve sosyal görgü kurallarını yerine getirmek (“Merhaba”, “Lütfen” ve “Teşekkür 
ederim” demek gibi). İstemek ve seçim yapmak, genellikle yaşamın erken dönemlerinde gelişen iletişimsel işlevlerdir. 
Bunlar hedef  olarak sayılabilecek önemli işlevlerdir, ancak iletişim bunlarla sınırlı kalmamalıdır. Müdahale ayrıca iletişimin 
işlevlerinin kapsamını daha da genişletmeye yönelik hedefler içermelidir. Hedeflenecek ek işlevlere örnek olarak selamlama, 
reddetme, yorum yapma, soru sorma ve görüş bildirme verilebilir.

AAC Sistemleri
AAC yardımsız veya yardımlı olabilir.
Yardımsız AAC, iletişim kurarken harici araçlar kullanmadan, iletişim kuran bireyin yalnızca kendi bedeniyle mesajları 
iletmesi anlamına gelir. Örnekler arasında jestler, işaretler veya sesler sayılabilir.
Yardımlı AAC, iletişimi geliştirmek için harici araçlar, cihazlar veya sistemler kullanmak anlamına gelir. Bunlar elektronik 
veya elektronik olmayan (yüksek teknoloji veya düşük teknoloji) olabilir.

İletişim İşlevlerini 
Geliştirme 

İletişim işlevlerinin kapsamını genişletme hedefleri (Örneğin; istekler, cevaplar, 
retler, yorumlar, sorular, açıklamalar ve selamlaşmalar) Rett sendromlu bireyler için 
düzenlenen müdahale programlarına dahil edilmelidir.

YARDIMLI AAC
Bir bireye aynı anda iki 
farklı AAC sistemi sunula-
bilir veya kendisinden aynı 
anda birden fazla sistem 
kullanması istenebilir.

Bir bireyin birden fazla AAC sistemine 
veya cihazına sahip olması son derece 
önemlidir, böylece farklı cihazları 
farklı durumlarda/ortamlarda 
kullanılabilirler (Örneğin, iç mekanda 
göz-bakış cihazı ve dış mekanda 
sembol tablosu kullanmak gibi).

Yüksek teknolojili AAC 
sistemine sahip olan 
herkes yedek olarak düşük 
teknolojili bir AAC sistemi de 
bulundurmalıdır.

İletişim ortağının seçenekleri okuduğu ve bireyin seçmek istediklerini belirttiği bir teknolojidir. Dinleyici destekli 
tarama, sembollere veya nesnelere bakmanın mümkün olmadığı durumlarda (Örneğin, bir sayfada çok fazla 

seçenek olduğunda veya mevcut seçenekler somut olmadığında) seçim yapmak için oldukça kullanışlıdır. İletişim 
ortaklarının bireyin ne 

 istediğini tahmin etmeye çalışmalarındansa, bireye aralarından seçim yapabileceği bir dizi seçenek sunmak ona 
çok daha fazla bağımsızlık verir. İletişim ortağı konuşurken bireye sözcükleri veya nesneleri gösterebilir, yazılı 

kelimeler listesinden okuyabilir veya görsel iletiler olmadan bireyle yüksek sesle konuşabilir.
Örneğin, bireyin neden kazak giymek istemediğini öğrenmek için iletişim ortağı bireye aşağıdakiler gibi çeşitli 

seçenekler sunarak sorular yöneltebilir:
“Çok mu sıcak? Kazak sana çok mu rahatsız hissettiriyor, yoksa çok mu çirkin gözüküyor? Veya başka bir sorun 

mu var?”
Başlangıçta iletişim ortağı tüm seçenekleri saymalı, daha sonra bireye “evet” veya “hayır” ile yanıt verecek kadar 
zaman tanımak için her birini sorduktan sonra tek tek cevap bekleyerek daha yavaş bir şekilde tekrarlayacaktır.
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Birden çok yönteme sahip (Örneğin, beden hareketleri ve sembol sistemi) bir iletişim sistemine duyulan ihtiyaca uygun 
olarak, birden fazla AAC seçeneğine erişim sağlamak ve onları kullanmayı öğrenmek önemlidir. Farklı sistemler belirli 
durumlarda ve farklı amaçlara yönelik olarak daha iyi çalışabilir. Örneğin, bir birey günün büyük bir kısmını masada 
oturarak geçiriyorsa, okuldayken bir göz takip cihazı kullandığında daha başarılı olabilir. Evdeyken iletişim ortağının 
işaret ederek kullandırdığı bir göz takip panosu kullanılabilir; çünkü bu yöntem arabaya binerken, kanepede otururken 
ve yatakta uzanırken de rahatlıkla kullanılabilir. Düşük teknolojili yedek bir sistem, özellikle normalde yüksek teknolojili 
AAC sistemlerinin tercih edildiği durumlarda şarttır çünkü bu yüksek teknolojili sistemler yağmur, havuz veya banyo gibi 
ortamlarda bozulabilir ya da çalışmayabilir.

One consideration is whether the same device can be used for both 
communication and education purposes. Having relevant pages 
for schoolwork on the same device enables the individual to look at 
them and talk about them with other people whenever they want. 
However, if  an individual is using their communication device for 
their education too, it is important that their communication pages 
are accessible at all times. The primary purpose of  the device should 
always be communication; a secondary purpose can be education. 
There is a risk that using the device for learning activities will 
result in a negative attitude towards the device because it becomes 
associated with performing tasks and being tested. An alternate 
strategy would be to use the high-tech device for communication 
only and to use low-tech AAC for responses to academic tasks. For 
example, during a math lesson, the possible answers to problems can 
be posted on an eye-gaze board. 

Ortak dikkat, her iki iletişim ortağının da aynı konulara, nesnelere ve faaliyetlere 
birlikte katılım göstermeleridir. Yardımlı AAC kullanımı, hem bireyin hem de iletişim 
ortağının daha fazla dikkatlerini vermelerini gerektirir. Etkileşimler sırasında, her iki 
ortağın da cihaza gösterdikleri ilginin yanı sıra birbirlerine de ilgi göstermeleri gerekir. 
En iyi göz temasını sağlamak için kendinizi ve cihazı nasıl konumlandıracağınızı 
ayarlamak önemlidir. Bireyin yanına dik bir açıda oturmak, ortağın cihaz üzerinde 
modelleme sağlamasına ve aynı zamanda bireyle göz teması kurmayı kolaylaştırmasına 
olanak tanır. Birey iletişim ortağının oturduğu taraf  yerine diğer tarafa bakmayı tercih 
ediyorsa, iletişim ortağı göz temasını kolaylaştırmak için bireyin tercih ettiği tarafa 
oturabilir.

Bireyin baktığı yönü değiştirmenin daha zahmetli olduğunu ve bunu sağlamak için  
konuşmaya fazladan zaman ayırmak gerektiğini unutmamak gerekir. Ayrıca, birey 
bir cihazla iletişim kurmaya alıştığında bunun daha kolay olabileceğini de belirtmek 
gerekir.

Yardımlı AAC
Rett sendromlu birey, iletişim ortağı ve yardımlı AAC cihazı kurulan etkileşimlerde 
ortak dikkati en üst düzeye çıkaracak şekilde konumlandırılmalıdır.

“Yüksek teknoloji 
seçeneğinin uygun olmadığı 
durumlar için yüksek 
teknolojili cihaza muadil 
sağlamlıkta düşük teknolojili 
bir dil sistemi kullanılabilir.”

“Yalnızca bilgisayara bağlı 
kalmamak için sağlam bir 
düşük teknoloji sistemine ve 
‘en iyi evet deme yöntemi’ne 
sahip olduklarından emin 
olun.”

Uzman Paneli

‘‘Aided AAC

The individual with Rett syndrome, their 
communication partner, and the aided AAC 
device should be positioned in a way to 
maximize joint attention in the  
communicative interaction.
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For more information on how aided AAC can be adjusted for 
individuals who are ambulatory or who struggle with head control, 
please see pages 69-70.

Yardımlı AAC genç yaşta tanıtılabilir, ancak bu daha ileri yaştaki 
bireylerin de bu teknik için iyi adaylar olmadığı anlamına gelmez. 
Yetişkinliğin yeni iletişim biçimlerini (Özellikle teknoloji) öğrenmek 
ya da kullanmaya başlamak için “çok geç” olduğuna dair yanlış 
bir algı olabilir. Artan sayıdaki araştırma raporları ve makaleler 
Rett sendromlu yetişkinlerin AAC’yi kullanmayı başarılı bir şekilde 
öğrenebileceklerini göstermektedir.

Yardımlı AAC
Yardımlı AAC yetişkinlik döneminde 
başarılı bir şekilde tanıtılıp 
kullanılabilir.

Yardımlı AAC

•  Yardımlı AAC ayakta tedavi gören kişilerle kullanılabilir. Taşınabilirlik bir AAC 
sistemi seçerken önemli bir husustur.

•  Yürüyebilen bireyler oturduklarında (Örneğin, yemek saatlerinde) yardımcı AAC 
sistemlerine erişim sağlamalılardır.

ÖRNEK: İLETİŞİM PARTNERİNİN GÖZ TEMASINI KORUMAK İÇİN ALACAĞI POZİSYON
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  EBEVEYN GÖRÜŞÜ
Kızım yaklaşık yedi yaşındayken, onun da yerel ilköğretim okullarında olduğu gibi 
okuyabileceğine inanmıştım; kendisi de o zamanlarda okuldaki bir bilgisayarda cümleler yazarak 
bunu yapabileceğini bizlere gösterdi. Ancak ne yazık ki kızımın ince motor becerileri şu an o 
kadar iyi değil, bu nedenle artık bu şekilde yazı yazdığına tanık olamıyoruz.

Kızımın daha küçük olduğu zamanlarda herkes bunu benim uydurduğumu düşündü ve 
onlara göre o yazıyı yazan kızım değildi, bendim. Bu olay, Rett dünyasının göz takip cihazı ile 
tanışmasından önceydi, bu nedenle ben de kızıma seçimler yaptırabilmek için ancak bir “evet/
hayır” kartı ve defter kullanabiliyordum.

Kızıma inanmayı asla bırakmadım, ama ona inanmayan insanlara karşı baskı yapmamayı 
öğrendim. Yeni biriyle her tanıştığımızda, birçok şeyi ta en başından anlatmak zorunda 
kalıyoruz. Ancak tüm bunlara rağmen, bir başka kişinin Rett sendromlu bireylerin 
yapabildikleriyle ilgilenmesi ve daha sonra bu konuya başkalarının da dikkatini çekmesi beni 
gerçekten çok mutlu ediyor.

Kızımın iletişim yeteneklerine güvenmeye başlamamın üzerinden yirmi yıl geçti ve kızım şimdi 
göz takip cihazını kullanabiliyor. Pişmanlığım ise, bu cihazın daha bizlere daha önce tanıtılmamış 
olması, çünkü kızım otuz beş yaşında ve biliyorum ki bu cihazı kullanmakta zorlanıyor. Ancak 
yine de, o her zaman olduğu gibi yılmayan karakteriyle bunu da başarabiliyor.

Göz takip cihazı kızımın alet kutusu için önemli bir araç. Cihazını iki yıldır ailesi ve destek 
ekibiyle birlikte istekle kullanıyor. Cihazı otuz üç yaşında ikinci kez kullandığında bana beni çok 
sevdiğini söyledi. Bu çok önemli bir andı, kızımı yıllar boyunca iyi günde kötü günde çok sevdim 
ve şimdi o da bana beni çok sevdiğini söyleyebilmişti.

Göz takip cihazıyla tanışmasının üzerinden iki sene geçti ve kızım bu cihazı her geçen gün daha 
çok kullanıyor. Artık destek ekibine gitmek istediği yerleri söyleyebiliyor. Göz takip cihazını 
kullanmaya başladığından beri kültürel faaliyetlerde bulunmak istediğini daha çok dile getiriyor. 
Her gün kahvaltıda haberleri dinliyor, aynı zamanda sesli kitap ve klasik müzik dinliyor. Aslında 
vejetaryen değil ama cihaz sayesinde daha az et ürünü yemeyi tercih ettiğini söyleyebiliyor. Bir 
yerinin ağrıdığını ve parasetamol içmek istediğini ifade edebiliyor. Tüm bunları göz takip cihazı 
sayesinde yapabiliyor.

Kızımın kimseyle göz takip cihazını kullanarak iletişime geçmediği günler oluyor, böyle günlerde 
yanımızda “evet/hayır” kartları veya başka kelimeler yazmak için bir not defteri bulundurmak 
gibi alternatif  iletişim yollarına sahip olmak bizim için çok önemli. Artık onun için daima ileri 
gitmek, benim içinse en az onun kadar azimli olmak şart.
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Sözcük Dağarcığını Geliştirmek
Dil gelişimini amaçlayan müdahaleler, genellikle güçlü bir sözcük dağarcığı ile içli dışlı olmakla başlar.

Geniş bir sözcük dağarcığı gün boyunca birçok durumda ve ortamda kullanılabilecek sözcükleri içerir.

Güçlü bir sözcük dağarcığına “maruz kalmak”, bireyin kendisini iyi bir şekilde ifade etmesi için ondan bu sözcükleri 
kullanması beklendiği anlamına gelmez. İletişim ortakları gün içinde bireyin sözcük hazinesini modellemek için onunla 
konuşurken birçok sözcük kullanmalılardır. Böylelikle, birey kullanılan sözcükleri deneyimleyecek ve sözcükler ile 
semboller arasında ilişki kuracak ve bunları iletişim kurarken nasıl kullanabileceğini öğrenecektir.

Bazı bireyler geniş bir dağarcıktan seçtikleri sözcükleri kullanabilirler, ancak birçok bireyin başlangıçta seçim yapmak 
için daha küçük seçeneklere ihtiyacı olacaktır. Geniş bir sözcük dağarcığı, spesifik durumlar için uygun olan daha 
küçük seçeneklerle birlikte kullanılabilir. Örneğin, bir aile yemeği sırasında, konuşma için geniş bir sözcük dağarcığı 
kullanılabilirken, bireye ne yiyip içeceğini sorup seçtirmek için daha küçük bir dizi seçenek sunulur.

Cihaz küçük bir sözcük dağarcığına sahip olduğunda bir sembolü bulmak daha kolaydır, ancak bu, oluşturulabilen 
mesajların çeşitliliğini azaltır ve bireyin dil potansiyelini sınırlar. Eğer birey veya iletişim ortakları başlangıçta geniş bir 
sözcük dağarcığı ile çalışmayı çok zor bulurlarsa, işe daha az sayıda sözcük ile başlamak daha uygun olacaktır. İletişim 
ortakları daha sonra geniş bir sözcük dağarcığı ile çalışmaya başlamak için ayrı etkinlikler veya bağlama dayalı panolar 
oluşturabilirler.

Çok sayıda seçenek arasından seçim yapmakta zorlanan bazı bireyler için daha az sayıda öğe sunmak daha uygun olabilir. 
Görme bozukluğu olan bir kişi, sınırlı bir görüş alanı nedeniyle daha büyük sembollere ihtiyaç duyabilir veya daha 
küçük boyutta bir ekranla sınırlı kalabilir. Baş kontrolü ile ilgili zorluklar gözle işaret etmenin doğruluğunu etkileyebilir ve 
kullanılan ekranın şeklinin/boyutunun tercihi üzerinde etkili olabilir. Bu gibi durumlarda, dinleyici destekli tarama çok 
sayıda sözcüğe erişimi artırmak için yararlı bir teknik olabilir.

MODELLEME ŞUDUR:
iletişim ortaklarının bireylere örnek 
 olma yoluyla bir şeyler öğretmek  
için onlarla konuşurken bireyin 

 kendi AAC sistemini kullandıkları 
 bir strateji.

YARDIMLI DİL MODELLEME ŞUDUR:
iletişim ortağının, alıcı dili desteklemek ve sözcük bilgisi sağlamak için 

sembolleri göstererek konuştuğu bir strateji. İletişim ortağı bireyin kendi 
AAC sistemindeki sözcükleri seçebilir veya konuşurken başka bir AAC 
sistemi kullanabilir. Yardımlı dil modelleme, destekli dil uyarımı veya 
artırılmış dil girişi olarak da bilinir. Modelleme hakkında daha fazla 

açıklama için bkz. Ek 5.
 

Sözcük Dağarcığını 
Geliştirmek

Dil müdahalesi, iletişim potansiyelinin sınırsız olması için güçlü bir sözcük dağarcığına 
(temel ve yan sözcükler dahil) maruz kalmakla başlamalıdır.

Sözcük Dağarcığını 
Geliştirmek

Başlangıçtaki bir sözcük dağarcığını geliştirmek için hedefler; duygular, sosyal ve 
akademik dil de dahil olmak üzere bir dizi fikri, ilgi alanını ve anlamı kapsayan 
sözcükleri içermelidir.

Sözcük Dağarcığını 
Geliştirmek

Bireyin sözcük dağarcığı yaşa, iletişim ortağına, dil gelişimine, çevreye, ruh haline 
ve bağlama göre değişecektir. Bir AAC sisteminde kullanılan sözcük dağarcığı aynı 
değişikliğe ve esnekliğe olanak tanımalıdır.
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Çok sayıda seçeneğin denenip başarı elde edilemediği durumlarda, bir süreliğine seçeneklerin sayılarını sınırlamayı 
denemek tavsiye edilebilir. Geniş bir sözcük dağarcığının uygun olmadığına karar vermeden önce birey, bu sözcüklere 
iletişim ortakları aracılığıyla bir kereden çok maruz kalmış olmalıdır ve aynı zamanda, bu sözcüklere ulaşmasını 
sağlayacak uygun araçlara sahip olmalıdır. Bu kriterler yerine getirilmişse, sistem en az on iki ay boyunca denenmişse ve 
birey sözcükleri kullanmaya ilgi göstermiyor veya sözcüklere ulaşmaya çalışırken sinirleniyorsa bireyin daha az sayıda 
seçenekle tutarlı bir pratik yapmasını sağlamak için öğeleri azaltmak uygun olabilir. Sözcük hazinesi daha sonra bireyin 
ihtiyaçlarına bağlı olarak yavaş yavaş genişletilebilir.

İletişim ortakları genellikle dili modellemek için daha geniş ve güçlü bir sözcük sistemi kullanmaya devam etmelilerdir.

Erken ve daha ileri iletişim becerilerinin nasıl geliştirileceğine dair daha fazla fikir için Ek 5’e bakınız.

Sözcük Seçme ve Düzenleme
Bir AAC sistemindeki resimlerin ve sembollerin düzeni, bireyin iletişim kurabilmek için bir sistemi ne kadar kolay kullanacağını 
etkiler. Bir bireyin sözcük hazinesi öbekler halinde olabilir veya tek sembollerden oluşabilir.

Sözcük Grupları
Birçok durumda bir iletiyi hızlı bir şekilde sözcüklere dökmek önemlidir. “Bunu beğendim” gibi ifadelere erişime sahip 
olmak, bir sohbete katılmak için hızlı bir yoldur. Sözcük grupları genellikle birden fazla bağlamda kullanılabilir ve 
bireylerin sohbetlere daha kolay dahil olmalarına yardımcı olabilirler. Yüksek teknolojili bir AAC cihazında sözcük 
grupları daha karmaşık mesajlara erişim sağlayabilmek için çok fazla yer kaplamadan tek bir hücrenin/düğmenin 
arkasında programlanabilir. Ancak iletişim ortakları ve kullanıcılar bilmelilerdir ki, hazır sözcük grupları daha az esnektir 
ve her duruma uygun olmayabilir.

Tek Semboller
Tek semboller bireyin mesaj oluşturmasına olanak sağlar, bu nedenle tek sembollerin dil gelişimini desteklediği düşünülür. 
Ancak, tek semboller kullanarak mesaj oluşturmak daha fazla zaman ve çaba gerektirir ve konuşma hızını yavaşlatır. Tek 
semboller, bir sözcük dağarcığında temel veya yan sözcük olarak sınıflandırılabilir.

Temel Sözcükler
Temel sözcükler günlük konuşmalarda en sık kullanılan sözcüklerdir. Temel sözcükler, AAC kullanıcılarının konuşmalara 
dahil olmaları konusunda esneklik sağlar. Yaygın temel sözcüklere örnek olarak zamirler (ben, sen, onlar, biz) ve “evet”, 
“hayır”, “istiyorum”, “git” ve “benim” gibi sözcükler verilebilir.

Sözcük Dağarcığını 
Geliştirmek

Rett sendromlu bazı bireyler için eğer hayal kırıklığı riski varsa, bir sorun ortaya çıkacak 
gibiyse veya geniş bir dil sistemi en az on iki ay kullanıldı ve sınırlı bir başarı elde edildi 
ise verilen seçeneklerde kısıtlamaya gitmek uygundur.
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Daha Spesifik Sözcükler
Daha spesifik olan sözcükler, belirli konuşma türlerinde kullanılan ve daha nadir kullanılan sözcüklerdir. Örneğin, yemek, 
doğum günü partileri veya sporla ilgili kelimeler, hastaneye seyahat veya hayvanat bahçesine ziyaret gibi diğer konularla 
ilgili konuşmalarda kullanılmaz.
Bireyin ihtiyaçlarına göre farklı panolarda veya sayfalarda bir sözcük hazinesi düzenlenebilir. Sayfa sayısı, sözcük 
hazinesinin büyüklüğüne ve kişinin ilgi alanlarına göre değişiklik gösterir. Birey, sık kullanılan tek sözcükleri ve sözcük 
öbeklerini içeren temel bir sözcük panosuna sahip olabilir.

Sözcükler veya ifadeler, ne sıklıkta kullanıldıklarına göre veya kategoriler, etkinlikler veya bağlamlar şeklinde 
düzenlenebilir.

Temel Panolar veya “Seri Panolar”
Temel panolar veya “seri panolar” günlük olarak birçok 
durumda kullanılan sözcükleri veya sözcük gruplarını içerir.

Örnek olarak gösterilebilecek temel ifadeler şu 
şekildedir: “Bunu beğendim”, “Biraz daha istiyorum” ve 
“Nereye gidiyorsunuz?”.

Etkinlik Panoları
Etkinlik panoları, belirli bir etkinlik için sözcük dağarcığı 
düzenlemenin bir yoludur. Panolar bu etkinlikle en alakalı 
spesifik sözcüklerden oluşur (Örneğin, sanat/müzik etkinliği 
veya fiziksel bir etkinlik). Bunlar, düşük teknolojili iletişim 
panoları veya yüksek teknolojili bir cihazın sayfaları şeklinde 
yapılabilir. Bu panolar etkinliğe katılımı artırabilir ve çok 
sözcüklü kombinasyonların kullanımını teşvik ederek 
dilbilgisinin ve söz diziminin geliştirilmesine yardımcı olur. 

Bu etkinlikle ilgili sözcük öbeklerine bazı örnekler şu 
şekildedir: “Bu benim en sevdiğim şarkı”, “Hadi bu 
şarkının hareketlerini yapalım” ve “Bunun sesi çok 
yüksek”.

Bağlam Temelli Panolar
Bağlam temelli panolar etkinlik panolarına benzer fakat belirli 
bir bağlam veya ortam için hazırlanmıştır. Bu panolar, spesifik 
bir etkinliğe sözcüklerden daha genel sözcüklere kadar ifadeler 
içerir. Bağlama dayalı bir pano, gün içinde düzenli olarak 
meydana gelen olaylar için kullanılabilir (Örneğin, okulda veya 
restoranda kullanılan sözcükler).

ÖRNEK TEMEL SÖZCÜKLER PANOSU

Core Projesi’nden alınmıştır. İzin alınarak yeniden basılmıştır.

ÖRNEK ETKİNLİK PANOSU

Bildstöd.se yazılımı ve ARASAAC sembolleri ile üretilmiştir.

ÖRNEK BAĞLAM TEMELLİ PANO

Bildstöd.se yazılımı ve ARASAAC sembolleri ile üretilmiştir.

3  Bkz. http://www.project-core.com
4  Bkz.   http://bildstod.se
5  Bkz. http://www.arasaac.org
3  Bkz. http://bildstod.se
3  Bkz. http://www.arasaac.org
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ÖRNEK GÖRSEL SAHNE EKRANI

ALYSSA
Alyssa’nın ebeveynleri, onun en sevdiği oyuncakların ve 
etkinliklerin resimlerini ve fotoğraflarını yerleştirdikleri 
seçim tahtaları (karton üzerine) yaparak sözcük 
dağarcığını geliştirmeye başlarlar. Alyssa ne yapmak 
istediğini seçmeye teşvik edilir. Etkinlik sırasında, ailesi 
modelleme tekniğini kullanarak konuşurken fotoğraflar 
gösterir. Ayrıca “daha fazla”, “bitti” ve “beğenmemek” 
için “sevmemek” sembolleri bulunan bir seçim panosu 
kullanırlar. Konuşurken bu simgelere işaret ederler ve 
ayrıca Alyssa’ya daha fazlasını yapmak isteyip istemediğini 
seçme, bitirdiğini söyleme veya nesneleri ve olayları 
sevdip sevmediğini belirtme fırsatı verirler. Alyssa’nın 
tepkileri hakkında yorum yaparlar ve onunla konuşurken 
sembolleri kullanırlar (Örneğin, sembollere işaret ederken 
“Aradığını/bulduğunu görüyorum…”, “Sanırım daha 
fazlasını istiyorsun…” diyerek). Ailesi daha sonra belirli bir 
etkinliğe özgü sözcükler için resim ve/veya sembollere sahip 
etkinlik tahtaları kullanarak sözcükleri geliştirir. Bu panoları 
kullanarak, dili modellemeye ve Alyssa’nın söylediklerine 
tepkilerini yorumlamaya devam ederler. Alyssa tarafından 
sergilenen davranışların (baş ve vücut hareketleri, bakışlar 
ve seslendirmeler gibi) hepsi ebeveynleri tarafından 
kasıtlı iletişim davranışları olarak ele alınır. Bu şekilde, 
davranışların anlamlı olduğunu kabul ederek davranışlarını 
sürekli olarak güçlendirirler.

MARIA
Maria, geniş bir sözcük dağarcığına sahip 
bir göz takip cihazı alır, Maria’nın ailesi 
“istemek”, “git” ve “daha fazlası” gibi temel 
kelimeleri modellemeye başlar ve kullandıkları 
sözcük ve sayfa sayısını yavaşça artırır. Ayrıca 
ailesi Maria’nın bildiği yiyecek, yer ve aktivite 
isimleri gibi bazı özel sözcükleri modellemeye 
başlar. Cihazı Maria ile kullanırken, onun 
seçtiği her şeye sürekli olarak cevap verirler. 
Hepsi cihazı rahatça kullanabildiğinde 
Maria’nın ebeveynleri bir kerede iki kelime 
kullanımını modelleyerek ifade uzunluğunu 
genişletmeye başlar ve yavaş yavaş daha uzun 
cümleler modellemeye devam ederler. Bu 
şekilde Maria, sözcükleri kullanarak daha 
karmaşık düşünceleri ifade etmeyi öğrenir. 
Ebeveynleri tüm girişimlerini anlamlı olarak 
kabul eder ve dilbilgisini doğru kullanması 
konusunda herhangi talepte bulunmazlar. 
Maria yeteneklerini zamanla geliştirdikçe 
farklı dil yapılarını göstermek için karmaşık 
kombinasyonları modellerler. Örneğin; fiil 
zamanları (gidiyorum/gittim), zamirler (onun) 
ve açıklayıcı sözcükler (büyük, daha büyük, en 
büyük, hızlı ve yavaş).

Görsel Sahne Ekranı
Görsel sahne ekranları, yüksek teknolojili AAC kullanılmaya 
başlarken iyi bir başlangıç noktası olabilir. Bu ekranlarda 
sahneleri, nesneleri veya kişileri tasvir eden fotoğraflar veya 
resimler oluşturulur ve ekranlara “aktif  noktalar” eklenir. Bu 
“aktif  noktalar” sözcük dağarcığı içeren ilgi alanlarıdır. 
Örneğin, birisi bir hayvanat bahçesine gitmek hakkında 
konuşmak isterse hayvanların “aktif noktalar” olduğu 
görsel bir sahne ekranı kullanabilir. Aktif noktalardan 
birine bakmak ya da dokunmak, hayvanın isminin 
dile getirilmesine ya da hayvanat bahçesine gitmekle 
ilgili bir cümle kurulmasına neden olacaktır. Görsel 
sahne ekranlarına yerleştirilen sözcük dağarcığının 
öğrenilmesi, klasik panolardaki sözcük dağarcığını 
öğrenmekten daha kolay bulunmuştur. Bu ekranlar 
kişiselleştirilebilir ve öğrenmeyi kolaylaştıran bağlamlar 
sağlayabilir. 

Not: Core Projesi, Bildstöd.se ve ARASAAC aracılığıyla sağlanan ücretsiz iletişim kaynakları ile ilgili daha fazla bilgi Ek 
5’te bulunabilir.
Şu anda, bir tür dil sistemini veya bir sözcük hazinesini diğerine karşı destekleyecek hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Bireyler 
ve iletişim ortakları farklı düzenler denemeli ve her bir panonun ve sözcük dağarcığının avantajlarını ve dezavantajlarını 
tartmalıdır. Çoğu hazır geniş sözcük seti; sözcük öbeklerini ve tek sözcükleri, temel ve yan sözcükleri ve kategorileri, 
etkinlikleri ve bağlamlara göre düzenlenmiş sayfaları içerir. Sözcük setleri bireyin becerilerindeki artışa ve değişen 
gereksinimlerine (Örneğin; yeni bir okula geçiş, yeni gelişen ilgi alanları ve yeni iletişim ortaklarının eklenmesi gibi) göre 
genişlemeye olanak tanıyacak esneklikte olmalıdır.
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Erişim Yöntemleri
Erişim yöntemi seçimi, motor becerilere ve genel sağlık durumundaki değişikliklere göre çeşitlilik gösterebilir. Farklı 
bağlamlar ve yardımlı AAC türleri de erişim konusunda farklı talepler doğurur. Örneğin, bir birey yalnızca birkaç seçenek 
arasında seçim yaparken bir nesneye doğru uzanabilir, ancak daha büyük bir sözcüğü gösterirken gözünü kullanabilir 
veya ortak destekli taramadan yararlanabilir.

Çoğu birey için göz takibi en güvenilir motor fonksiyondur. Bununla birlikte, vücudun doğrudan seçim için 
kullanılabilecek başka kısımları olduğunu da göz önünde bulundurmak önemlidir.

Çoğu birey için, Rett sendromuna bağlı hareket bozuklukları ellerin etkili kullanımını önemli ölçüde etkiler. Bazı bireyler 
iyi bir kontrole sahip olup bir sayfadaki simgeleri göstermek için parmağını kullanabilirken bazı bireyler yalnızca az 
sayıda simgeyi veya seçeneği düzgün bir şekilde gösterebilir.

Bir birey ellerini kolayca ve düzgünce kullanamıyorsa parmaklarla yapılan doğrudan seçim ilk erişim yöntemi olarak 
düşünülmemelidir.

Bununla birlikte, bireyin güvenilir bir el fonksiyonu varsa, dokunmak veya işaret etmek teşvik edilebilir ve güçlendirilebilir. 
Bu, örneğin bir kahvaltılık mısır gevreği seçerken veya hangi ayakkabıların giyileceğini seçerken yararlı olabilir. El motor 
becerilerini geliştirmek, faaliyetlere katılmakta olduğu gibi başka nedenler için de yararlı olabilir. Bu beceriler günlük 
aktiviteler veya oyunlar sırasında güçlendirilebilir (Örneğin çizim, enstrüman çalma veya bir oyuna katılma).

Bazen göz takip cihazları bir seçenek olmayabilir (Örneğin; okulun, programın ya da sağlık sisteminin göz takip cihazını 
sağlamadığı veya ailenin cihazı satın almak için maddi durumunun yetersiz olduğu durumlar). Bir ailenin ayrıca elektriğe 
veya cihazları onarmak için kaynaklara erişimi olmayabilir. Bu durumlarda başa takılan okuyucular değerlendirilebilir. 
Bununla birlikte, hareket bozukluklarının kafa hareketlerini de etkileyebileceğini hatırlamak önemlidir, bu seçeneğin kabul 
edilip edilmeyeceğine karar vermeden önce işaretleyicinin farklı bağlamlarda denenmesi gerekir.

Erişim Yöntemleri 

•  Erişim yöntemi, bir bireyin belirli bir zamandaki becerilerine, yardımlı AAC türüne ve 
bağlama göre değişiklik gösterebilir.

•  Doğrudan seçim; göz takibi, dokunma veya parmakla işaret etme gibi yardımlı AAC’yi 
direkt olarak etkinleştirmenin bir yoluna sahip olunduğunda kullanılabilir.

Erişim Yöntemleri Göz takibi genellikle Rett sendromlu bir bireyin AAC’ye erişmesi için en iyi yol olsa da 
tek yol değildir. 

Erişim Yöntemleri
�Yardımlı AAC’ye dokunabilen veya erişim sağlayabilen bireyler, iletişimlerinin 
çeşitliliğini ve karmaşıklığını sınırlamadığı sürece bu erişim yöntemini kullanmaya teşvik 
edilmelidir.

Erişim Yöntemleri Başka erişim yöntemleri mevcut veya etkili olmadığında başa takılan okuyucular 
değerlendirilebilir.



67 // Bölüm 8: Müdahale

Göz takip panoları (E-tran çerçeveleri), sembollerin veya kelimelerin 
bant, yapıştırıcı veya cırt cırtla üzerine yerleştirilebileceği, genellikle 
kişinin tercih ettiği seçeneği bakarak seçebileceği sert, genellikle 
şeffaf  plastik levhalardır. İletişim ortağının, aralarında pano ile yüz 
yüze oturduklarında birey ile göz teması kurmasını sağlamak için 
kartın ortasında bir delik açılmış olabilir. İletişim ortağı daha sonra 
tercih ettikleri seçeneğe baktıklarında bireyin gözünü izleyebilir. Göz 
takip panoları seçenekler sınırlı sayıda olduğunda daha faydalıdır.

Başarılı bir göz işaretlemesi yapabilmek için; önce tüm seçeneklere 
bakmak, daha sonra tercih edilen seçeneğe bakmak ve daha sonra 
bakışları iletişim partnerine yöneltmek yardımcı hareketlerdendir. 
Düzgün bir gözle işaret etme hareketi, dispraksi/apraksi veya 
diğer hareket bozuklukları nedeniyle birçok birey için zor olabilir. 
Bu adımların tümünü gerçekleştiremeyen bir birey, kendilerini iyi 
tanıyan ve göz-takip modellerini öğrenmek için zaman ayıran bir 
iletişim ortağıyla eşleştirildiğinde başarılı bir göz takip kullanıcısı 
olabilir.

Göz Takip Teknolojisi

Göz takip teknolojisi, kullanıcılara çok daha fazla seçeneğe göz atma ve böylece 
çok sayıda sembole erişme fırsatları sunar. Bu teknoloji aynı zamanda bireyin 
ortamının birçok farklı yönünü kontrol etmesini sağlar (Örneğin; ışıkları açıp 
kapatmak, resim çizmek, oyun oynamak, internete erişmek ve diğer birçok etkinliği 
gerçekleştirmek için gözleri kullanmak). Ancak, yardımlı iletişime doğrudan erişim, 
iletişim açısından en büyük avantajdır.

Bazı durumlarda bakım verenler ve uzmanlar, bireylerin göz takip teknolojisini 
kullanmada zorluk yaşadıklarını bildirmektedir. 69-70. sayfalarda özetlenen 
stratejilerin tümü; ayakta tedavi gören, gözlük takan ve kafa hareketlerini kontrol 
etmekte zorluk çeken bireyler de dahil olmak üzere tüm bireylerin iletişim kurmak 
amacıyla bakışlarını kullanmalarını mümkün kılmak için bakım verenler, uzmanlar 
ve uzman paneli tarafından sunulmuştur.

ÖRNEK: E-TRAN ÇERÇEVESİNİ KULLANMA

“Dispraksileri nedeniyle 
diğerlerine göre daha 
karmaşık olduklarını kabul 
ediyorum. Ama imkansız 
değiller. Kullandığım 
stratejiler onların yetenek 
seviyesine bağlı olarak 
değişiyor.”

Uzman Paneli

‘‘

Tarama, öğeler sırayla (zamanla) sunulduğunda ve kullanıcı bir seçim yaptığında gerçekleşir. Kullanıcı genellikle ekrandaki 
öğeleri taramak ve seçimlerini yapmak için bir veya iki anahtarı etkinleştirir. Alternatif  olarak, yukarıda tarif  edildiği gibi 
dinleyici destekli tarama kullanılabilir. Bunun için iletişim ortağı seçenekleri okur ve birey “evet/hayır” şeklinde yanıt vererek 
istediklerini belirtir.

Erişim Yöntemleri 

•  Tarama işlemi, bireyler AAC’ye erişmek için doğrudan seçim yapamadıklarında tercih 
edilebilir.

•  Dinleyici destekli tarama, “evet /hayır” yanıtı geliştiren veya geliştirmekte olan ve bir 
tarama sistemini bağımsız olarak çalıştıramayan kişilerle kullanılabilir.

Erişim Yöntemleri 
Aşağıdaki yardımlı AAC biçimleri Rett sendromlu kişiler için uygun olabilir:
• E-tran çerçeve gibi bir göz takip panosu
• Göz izleyiciye sahip bir bilgisayar gibi göz takip teknolojisi 
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EBEVEYN GÖRÜŞÜ
Birkaç yıldır genç kızlarımızın iletişim kurmalarıyla, bunu özellikle de göz takip cihazları kullanarak 
yapmalarıyla çok ilgilendim. Kızların başarılarıyla çok gurur duydum, çok güzel duygular yaşadım fakat 
bana kalırsa, bu yeni iletişim yöntemlerinin gelişmesi artık 36 yaşında olan kızımız için biraz geç oldu.

Kendimi bizim için uygun olmadığına ikna etmek amacıyla Rett derneğimizin düzenlediği bir iletişim 
etkinliğine katılmaya karar verdim. 

Bunu yaptım çünkü hayatımın geri kalanını kızım için en iyisini yapmadığımı düşünerek geçirmek 
istemedim.

Birkaç dakika içinde birkaç şeye ikna oldum. Evet, kesinlikle bizim için uygundu, gerçekten asla çok 
geç değildi ve ne olursa olsun güçlü bir dil sistemi asla reddedilmemesi gereken bir şeydi. O gece eve 
gittim ve bir saat içinde ona “evet”i öğrettik. Ona sarıldım ve ona çok heyecanlandığımı söyledim çünkü 
ona bir ses verecektim. Bana doğrudan gözlerinin içine baktı ve ağladı. Bunun rahatlama olduğundan 
kesinlikle emindik. Bize bir şeyler anlatacaktı.

Daha ileri bir eğitimle ve uzunca bir süre bir göz takip cihazı ödünç almamızla birlikte inanılmaz 
sonuçlar elde edildi. Şaşırtıcı bir şekilde kavradı. Teknolojiyle başa çıkamayacağımı düşünüp 
endişelenmiştim (Her ihtiyacım olduğunda yardım alabildim ve cihazın kullanımı çok kolaydı). Ona 
onu kullanmasını öğretmek için zamanım olmayacağından endişeliydim (Endişelenmeme gerek yoktu). 
Bu uzun vadeli bir öğrenme deneyimiydi, bize söylendiği gibi: “Bu bir maraton, sürat koşusu değil.”.

Pauline bize ihtiyaçlarını anlatabildi (“Biraz mahremiyete ihtiyacım var”, “Tuvalete gitmem lazım,” 
“Rahatsızım; lütfen pozisyonumu değiştirin”). Bize takma isimler koymaya başladı. Diğer kızımıza 
“çocuk” diye, bana ise “şapşal” diye sesleniyor. Duygularını ifade edebildi, bana hasta olduğum için 
“Hasta, hasta, utanç verici, daha iyi, daha kötü, iğrenç!!!” dedi (Tüm bunları nasıl yaptığı beni hayrete 
düşürdü). Kendi baloncuk makinesiyle alay eden bir bakıcısını azarlayabildi. Babası Pauline’in ne kadar 
uyuduğunu kontrol etmek için akıllı saatine bakarken Pauline ona “Ne zaman?” diye sordu (Bence 
“Ne kadar uyudum?” demeye çalışıyordu). Artık birçok şeye dahil olabiliyor, espri anlayışını bizimle 
paylaşabiliyor. En sevdiği düğmelerden biri, sayfalarından birkaçına eklediğim, “Lütfen benimle konuş” 
yazan düğmeler. İnsanların görünüşte konuşamayan birini göz ardı etmesi çok muhtemeldir, ancak 
Pauline onlardan kendisiyle konuşmalarını istediğinde onun ne kadar yetenekli olduğunu fark ediyorlar.

Göz takip cihazının Pauline’e kattığı şeyler gerçekten şaşırtıcı. Onun ve onun gibi diğer gençler için, 
yanlarında böyle bir cihaz olması, onların dış dünyaya duydukları güveni artırıyor. Biz onların her 
şeyi anladıklarını bilsek de diğer insanlar bunu anlayamayabiliyor. Göz takip cihazı diğer insanlara 
kendilerini kanıtlamalarını sağlıyor.

Söylediği her şey duymak istediğim şeyler değil, ama bunu kabullendim. Deneme sürecinden yalnızca 
iki hafta sonra odadan çıkmamı bekledi ve arkadaşlarına, “Ben konuşmak istiyorum, yalnız konuşmak 
istiyorum. Kimse nasıl hissettiğimi anlamıyor. Hayal kırıklığına uğradım. ” dedi. Bu beni çok üzdü 
ancak anlamak gerekir ki, ne yaparsak yapalım muhtemelen Rett sendromuna sahip olmanın nasıl 
bir his olduğunu bilmiyoruz. En azından şimdi Pauline kendini ifade edebiliyor ve biz de onunla 
konuşabiliyoruz.

Başladığımızda Pauline 34 yaşındaydı. Şu anda 18 aydır göz takip cihazını kullanmaktayız ve Pauline’in 
bizimle konuşmasını sağlayan araçlardan edindiğimiz için çok memnunum. Göz takip cihazımız olmasa 
ne yapardık hayal bile edemiyorum. Pauline’in bize söylediği en önemli şey “SENİ SEVİYORUM” 
oldu, bunlar her ebeveynin duymak istediği sözcüklerdir. Bunu duymak gerçekten de paha biçilemez.
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Göz takip teknolojisini yürüyen bir bireyle kullanırken aşağıdaki stratejiler yardımcı olabilir:
•  Cihazı bireyin oturarak gerçekleştirdiği faaliyetler sırasında kullanın (Örneğin; okurken, resim çizerken veya müzik 

dinlerken).
•  Destekli koltuklar yardımcı olabilir.
•  Bir etkinlik için kullanılmadığı zaman göz takip cihazını yerleştirmek için bireyin sürekli geçtiği bir nokta belirleyin. 

Kişi cihazı kendi başına aktive edebilir. Etmese de cihaza doğru gitmeyi öğrenebilir ve sonrasında iletişim ortağı 
cihazın aktive edilmesine yardımcı olabilir.

•  Bireyin bağımsız olarak cihazın önüne gitmemesi ihtimaline karşın cihaz, birey bir şey söylemek istediği zaman 
bakabileceği bir yere yerleştirilmelidir. Cihazın mümkün olduğunca bireyin yanında bulunması son derece önemlidir.

• Cihazın her zaman açık ve kullanıma hazır olduğundan emin olun.
• İletişim ortakları, bireyin söyleyeceği bir şey olduğunu gösterebilecek her türlü işaretin/ifadenin farkında olmalıdır.
•  Yüksek teknoloji seçeneğinin uygun olmadığı durumlar için yüksek teknolojili cihazla birlikte onun kadar sağlam bir 

düşük teknolojili dil sistemi kullanılabilir.

Gözlükler göz takibine engel oluyor gibi görünüyorsa, aşağıdakiler değerlendirilebilir:
• Gözlüğün göz takibine engel olan bir kaplaması olup olmadığını kontrol edin.
• Yansıtıcı olmayan camları deneyin.
• Kalibrasyon gözlüksüz yapıldıysa bir de gözlük takılıyken kalibre edin.
• Başka bir göz izleme sistemi deneyin.
• Başka bir çerçeve boyutu veya şekli deneyin.

Kafa kontrolü ile ilgili zorluklar göz takibini kullanmayı engellediğinde, vücudun ve başın desteklenmesi için en 
uygun oturma pozisyonunu bulmak önemlidir. Uygun oturma pozisyonunu belirlemek için fizyoterapistlere ve meslek 
terapistlerine danışmakta yarar vardır. Bazen yatar pozisyon idealdir ya da göz takip cihazını belirli bir tarafa yerleştirmek 
yardımcı olabilir. Ayrıca, bireyin cihazı kullanmayı öğrenmesi ve bireye en sık kullanılan sayfalara, sözcük öbeklerine ve 
sözcüklere kolay erişimle sözcük hazinesi oluşturması için ek süre tanınması da önemlidir. Erişim konusunda zorluklar 
varsa, başka bir cihaz markasını denemeyi düşünmek de faydalı olabilir.

Kafa kontrolü ile ilgili zorlukları olan bir bireye göz takip cihazları tanıtılırken aşağıdakiler yardımcı olabilir: 

Göz Takip Teknolojisi Gözlük takan bireyler de genellikle göz takip teknolojisini kullanabilir. Bir sorun olması 
durumunda çerçevesiz gözlükleri veya yansıtıcı olmayan camları deneyin.

Göz Takip Teknolojisi
Göz takip teknolojisi vücutları ve kafaları uygun şekilde desteklendiğinde ve cihaz 
uygun şekilde konumlandırıldığında da kafa hareketlerini kontrol etmekte zorluk çeken 
kişilerde kullanılabilir.

Göz Takip Teknoloji-
si 

Göz takip teknolojisini yürüyen bireyler de kullanılabilir. Gezinen bireylerin göz takip 
teknolojisini kullanmaları için cihazlar bir duvara ya da masaya ya da bireyin sürekli 
olarak erişebileceği bir yere koyulabilir. 
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•  Pozisyon değiştirmenin veya başka bir koltuk kullanmanın vücut hareketlerinin kontrolünü iyileştirip iyileştiremeyeceğini 
öğrenmek için fizyoterapistlere ve meslek terapistlerine danışın.

• Daha iyi kafa kontrolü sağlamak ve duruşu geliştirmek için fizyoterapistler ve meslek terapistleriyle birlikte çalışın.
• Cihazı çeşitli açılarda ve mesafelerde yeniden konumlandırın.
•  Birey hızlı yorulursa, kısa çalışma seansları ile başlayın ve yavaş yavaş süreyi artırın. Katılımı artırmak için ilgi çekici ve 

motive edici bir sözcük hazinesi sağlayın.
• Konumu sık sık değiştirin.
 • Düşük teknolojili sağlam bir sisteme ve “en iyi evet deme yöntemi”ne sahip olduğunuzdan emin olun.

Okuma ve Yazma
Okuryazarlık iletişim ile yakından ilişkilidir ve herkesi okuryazarlığa 
teşvik etmek önemlidir. Tüm bireyler okuryazarlık konusunda 
ilerlemelerine yardımcı olacak iyi planlanmış bir eğitimi alma hakkına 
sahiplerdir. Bireyler, kullandıkları diğer dil sistemlerini desteklemek 
için sözcükleri heceleyip yazabildikleri zaman iletişimlerinde gerçekten 
bağımsız olurlar.

1997 yılında, Rett sendromu gibi önemli gelişimsel zorlukları olanlar da 
dahil olmak üzere tüm bireyler için okuryazarlık eğitimi için bir temel 
sağlamak amacıyla Okuryazarlık Hakları Bildirgesi (Yoder, Erickson ve 
Koppenhaver) yayınlandı. Bu, eğitimcilere ve eğitime dayalı hizmetlere 
yönelik bir tartışma için yararlı bir başlangıç noktası olabilir.

ŞEKİL 6: OKURYAZARLIK HAKLARI BİLDİRGESİ

Tüm insanlar, engelliliklerinin kapsamına veya ciddiyetine bakılmaksızın, temel işaret dili ile gösterme 
(yazdırma) yöntemini kullanma hakkına sahiptirler. Bu genel hakkın ötesinde, herkes için güvence altına 
alınması gereken bazı okuma yazma hakları vardır. Bu temel haklar:

1.  Okuma ve yazma öğrenme fırsatına sahip olma hakkı. Bu fırsat, yüksek başarı ile gerçekleştirilen görevlere 
aktif katılımda bulunmayı içerir.

2.  Her zaman erişilebilir, açık, anlamlı, kültürel ve dilsel olarak uygun metinlere sahip olma hakkı. Genel olarak 
tanımlanmış metinler resimli kitaplardan gazetelere, romanlara, mısır gevreği kutularına ve elektronik 
belgelere kadar uzanır.

3.  Metin okurken, yazarken veya dinlerken başkalarıyla etkileşim kurma hakkı. Etkileşim, metinle ilgili veya 
metinle ilgili soruları, yorumları, tartışmaları ve diğer etkileşimleri içerir.

4.  Okuma ve yazma yeterlikleri ile sağlanan yaşam hakkı seçimleri. Yaşam seçimleri arasında, bunlarla sınırlı 
olmamak üzere, istihdam ve istihdam değişiklikleri, bağımsızlık, toplum katılımı ve bireysel savunma yer alır.

5.  Okuma yazma öğrenimini ve kullanımını içeren yaşam boyu eğitim fırsatları hakkı. Okuryazarlık eğitim 
olanakları, ne zaman verilirse verilsin alınamaz.

6.  Okuma yazma öğretim yöntemleri ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olma ve öğretmene ve diğer hizmet 
sağlayıcılara sahip olma hakkı. Yöntemler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, eğitimi, değerlendirmeyi ve 
okuryazarlığı engelli bireyler için erişilebilir hale getirmek için gerekli teknolojileri içerir. İlkeler arasında, 
bunlarla sınırlı olmamak üzere, okuryazarlığın yer ve zaman fark etmeksizin öğrenildiği ve hiç kimsenin 
okuma yazma öğrenme fırsatlarından yararlanamayacak kadar engelli olmadığı inancı bulunmaktadır.

7.  Farklı yazı (baskı) kullanımı modelleri sunan ortamlarda yaşama ve öğrenme hakkı. Modeller; bir tarifin 
okunması, faturaların ödenmesi veya mektup yazma gibi farklı amaçlı yazı kullanımının gösterimleridir.

8.  Tüm bireylerin okuma yazma öğrenicisi olduğu beklentilerini ve tutumlarını sürdüren ortamlarda yaşama ve 
öğrenme hakkı.

8 Yoder, D.E., Erickson, K.A., Koppenhaver, D.A. (1997). Okuryazarlık Hakları Bildirgesi. Okuryazarlık ve Engellilik Araştırmaları Merkezi. Chapel Hill, Kuzey Carolina Üniversitesi. Chapel Hill, 
Kuzey Carolina.
9 Bu tablo Yoder, D. (2001) ‘den alınmıştır. Arttırıcı ve Alternatif  İletişim. 17 (1), 2-10.

İzin alınarak yeniden basılmıştır.
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Okumaya, yazmaya ve hikaye anlatımına maruz kalmak iletişim, dil ve okuryazarlık becerilerinin gelişimi açısından 
faydalıdır. Paylaşılan okuma, birçok kişi ve iletişim ortakları tarafından değer verilen bir etkinliktir. Kitaplar ve hikayeler, 
bireyin tercihlerine, ilgi alanlarına ve ihtiyaçlarına göre birçok şekilde uyarlanabilir.

Okuryazarlık becerilerinin gelişimi okumayı, okuduğunu anlamayı ve yazmayı 
içermelidir. Bireyin mevcut okuryazarlık düzeyine bağlı olarak, acil veya geleneksel 
okuryazarlık eğitimi uygulanmalıdır.

Acil okuryazarlık eğitimi hedefleri aşağıdakiler hakkında bir anlayış geliştirmeyi  
içermelidir:

• İşaret dili ile göstererek yazdırma (Örneğin, alışveriş listelerini birlikte yazarak),
•  Alfabe (Örneğin; alfabe kitaplarını okuyarak, harfler hakkında konuşarak veya  

tanınan kişilerin isimlerindeki harflerden örnekler vererek yakında bulunan bir  
metindeki harfleri göstererek),

• Fonolojik farkındalık (örneğin, şiir veya tekerleme okuyarak veya kelimelerin ritmini alkışla vurgulayarak);
• Okuma ve yazma konusunda başkalarıyla etkileşim kurmak için gerekli iletişim becerileri (örneğin, bir kitabı okurken 
yorum yaparak, duraklatarak ve sonra yanıt bekleyerek).

Geleneksel okuryazarlık eğitimi, düzenli okul müfredatını izleyen daha resmi okuryazarlık eğitiminden oluşur. Bu dersler 
Rett sendromlu bireylere göre uyarlanabilir.

Okuma ve Yazma Rett sendromlu bireylerin çoğu kendi anlatılarını veya hikayelerini yaratmaya teşvik 
edilmelidir.

“Hikayeleri birlikte okumak, 
yeni sözcükler öğrenmek 
için harika bir bağlam.”

“Kitap okunmasını dinlemek, 
yeni ilişkiler ve sözcük 
hazineleri oluşturur.”

“Hikayeleri başkalarıyla 
paylaşmak gerekir. Bu, 
basitleştirerek yapılabilir, 
böylece birey kendi 
hikayelerini oluşturmak 
için sözcükler ve ifadeler 
arasından seçimler yapabilir. ”

Uzman Paneli

‘‘

Okuma ve 
Yazma 

Birlikte hikaye okumak Rett sendromlu tüm bireylerin dil, iletişim ve okuryazarlık 
becerilerini geliştirmeleri için uygun bir etkinliktir.

Okuma ve Yazma

Rett sendromlu çoğu bireyin gelişimi için aktiviteler 
önemlidir:
• Fonemik farkındalık
• Yazı farkındalığı
• Sözcük becerileri
•  Yazma becerileri. Buna ‘karalamak’ (bir ekran 

klavyesi ile veya dinleyici destekli tarama 
kullanarak) ya da harf/kelime yazmak dahildir.
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Birlikte öykü veya anlatı oluşturma stratejileri şu şekildedir:
• Açık uçlu sorular kullanmak,
• Cümlelerdeki boşlukları doldurtmak,
• Görsel hikaye haritaları yaratmak.

Birlikte yazılmış bir hikayeyi oluşturmada birine yardım ederken, liderliği bireye bırakmak ve hikayeyi yetişkin bakış 
açısına uyarlamaya çalışmamak gerekir.

Not: Ücretsiz okuryazarlık kaynaklarının ve yazılımlarının, eğitim modüllerinin ve web seminerlerinin bir listesi Ek 5’te 
bulunabilir.

Müdahale Teknikleri Üzerine Bir Son Söz
Modelleme
Yeni beceriler edinmenin bir yolu, diğer insanları izlemek ve onların eylemlerini taklit etmektir. Bu nedenle modelleme 
önemli bir müdahale tekniğidir (bkz. sayfa 62). Farklı terminolojiler ve metodolojideki bazı farklılıklar farklı gruplar 
tarafından kullanılmaktadır. Örneğin; yardımlı dil uyarımı, yardımlı dil modelleme, yardımlı AAC modelleme ve 
artırılmış dil girişi, dil kullanımının modellenmesi (veya gösterilmesi) kavramına dayanmaktadır. Bu yöntemlerin dili 
öğretme amacı vardır ve iletişim ortaklarının sembolleri göstererek konuşmaları bireyin sözcük hazinesinin gelişmesini 
sağlar. Bu semboller dijitalleştirilmiş veya dijitalleştirilmemiş halde olabilir veya bir iletişim kitabında ya da cihazında 
bulunabilir. Yardımlı dil uyarımı çocukların genellikle doğal bir yolla konuşmayı öğrenmelerinin aynasıdır, çünkü 
konuşma gelişim ile yakından ilgilidir, gelişimin adeta iskeletidir.

Video Modelleme
Bu, bir bireyin video klipte hedef  olarak belirlenmiş sözcükleri veya becerileri gösterdiği bir tekniktir. Birey klibi 
terapist, öğretmen veya iletişim partneri ile izler ve hedef  davranışı başkalarının hareketlerini seyrederek öğrenir. Hedef 
davranış, video düzenleme yazılımı kullanılarak vurgulanabilir, böylece bireyin dikkati davranışa çekilir. Hedef  davranışı 
vurgulamak için oklar veya renkli çerçeveler kullanılabilir. Video modelleme, iletişim ortaklarının eğitiminde de bir teknik 
olarak kullanılabilir.

Genişletme, yeniden biçimlendirme, hatasız öğrenme ve yönlendirme/işaretleme diğer müdahale teknikleri arasında sayılabilir.

Müdahale Teknikleri

•  Genişletme, bir sözcüğün veya ifadenin kapsamını yeniden düzenleyip artırmak için 
Kullanılan bir tekniktir.

•  Yeniden biçimlendirme, iletişime ket vurulmaması adına hataları düzeltmek için 
kullanılan bir tekniktir. Bir hata yapıldığında iletişim ortağı hatayı düzeltip, doğrusunu 
öğretene kadar tekrar eder.

•  Hatasız öğrenme, bireyin doğru tepki vermesini sağlamak için bir uyaranın hemen 
ardından bireyi yönlendirmeyi veya bireye ipucu vermeyi içerir.

•  Bireylerin doğru yanıt verme olasılıklarını artırmak için jestler, dokunuşlar ve sinyaller 
gibi yönlendirmeler ve ipuçları kullanılabilir.

VİDEO MODELLEME:
Hedeflenen davranış veya beceriyi modelleyen birinin videosunu izlemeyi ve ardından istenen davranış 

 veya becerileri taklit etmeyi içeren görsel bir öğretim yöntemidir.
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Genişletme veya Yeniden Düzenleme
İletişim ortağı, mesajı açıkça düzeltmeden bireyin becerilerini geliştirmek için mesajı daha kapsamlı bir şekilde 
tekrarlayabilir veya mesajın doğru halini değiştirip kullanabilir. Bu teknik, genişletme veya yeniden düzenleme olarak 
adlandırılır. Örneğin, kişi “Üzgün” diyorsa, iletişim ortağı “Evet, üzgün” diyebilir. Genişletmeler veya yeniden 
düzenlemeler, belirli bir dil hedefine bağlı olduklarında ve genellikle modelleme gibi diğer stratejilerle birlikte 
kullanıldığında daha etkili olabilir.

Hatasız Öğrenme
Bu teknikle iletişim ortağı, bireyin başarı elde etmesini sağlamak için yeterli düzeyde bilgi veya ipucu vererek doğru yanıt 
vermesine yardımcı olur. Bu, bireyin ihtiyaç düzeyine bağlı olarak yönlendirmelerle desteklenerek gerçekleştirilebilir. 
İletişim ortağı yönlendirmelerle yaptığı müdahaleyi en alt seviyede yapar, zaman içinde daha da azaltır ve böylece birey 
daha az desteğe ihtiyaç duyar. 

Hatasız öğrenmeyi kolaylaştırmak için bunun gibi yönlendirmeler, yalnızca ortada doğru bir cevap olduğunda faydalıdır. 
İletişim ortağı, uygun yönlendirme seviyesini sağlayabilmek için cevabı önceden bilmelidir.

Bununla birlikte, hatasız öğrenmeyi kullanmanın alternatif  bir yolu, tek bir doğru cevabı olmayan görevler sunmaktır 
(Örneğin, bireye “Hangi harfi yazmamı istersin?” diye sormak). Böyle bir senaryoda bireyin vereceği herhangi bir yanıt 
doğru olarak kabul edilecektir. Bu öğretme yöntemi, iletişimdeki girişimlerin daha tutarlı ve kapsamlı hale gelmesine 
yardımcı olabilir.

Yönlendirmelere ve verilebilecek ipuculara örnekler:
• Bireyin AAC cihazını işaret etmek veya başka yollarla dikkatini çekmek (dolaylı görsel yönlendirme),
• hiçbir şey söylemeden AAC sistemindeki olası mesajları işaret etmek (doğrudan görsel yönlendirme),
• İletileri yüksek sesli bir şekilde dile getirerek önerme (doğrudan sözlü yönlendirme).

Yönlendirme Hiyerarşisi
Yönlendirmeler en azdan en yoğuna olmak üzere düzenlenir. Bu hiyerarşinin bir örneği aşağıdaki metin kutusunda 
verilmiştir. Bu hiyerarşi ihtiyaçlarına göre bireye uyarlanabilir.

YÖNLENDİRME HİYERARŞİSİ-ÖRNEK:
• Beklenen gecikme (Bekle ve cesaret verici görün)
• Dolaylı görsel yönlendirme (AAC cihazını işaret etmek)
•  Doğrudan sözel yönlendirme (Bir ileti sunun, “Belki de ... demek istedin” benzeri bir şey söyleyip bireyin AAC 

cihazında ilgili sembolü işaret edin).



“Asla çok erken veya çok 
geç değildir.”‘‘ ‘‘
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EK 1 

Açıklamalar ve Öneriler
Bölüm 1: Yol Gösterici İlkeler
Rett Sendromlu Bireyin Hakları

BM Engelli Hakları Sözleşmesi uyarınca, Rett sendromlu tüm bireyler iletişim konusunda aşağıdaki haklara sahiptir:

İnançlar ve Tutumlar

1 Saygı ile muamele görme hakkı

2 Kapasitelerinin (potansiyellerinin) ve ihtiyaçlarının kapsamlı ve disiplinler arası değerlendirilmesi hakkı

3 Uygun bir iletişim sistemine sahip olma hakkı

4 Uygun iletişim hedeflerine sahip olma hakkı

5 Değişen ihtiyaçlar doğrultusunda hedeflerinin zamanında incelenmesi ve değerlendirilmesi hakkı

6 Erken yaşta başlayan ve yaşam boyu devam eden tavsiye, destek ve hizmet alma hakkı

7 Bilgili ve profesyonel iletişim uzmanlarından tavsiye ve destek alma hakkı

8 Uygun iletişim stratejileri ve teknikleri konusunda eğitim almış iletişim ortaklarına sahip olma hakkı

9 Yaşlarına, ilgi alanlarına ve kültürlerine uygun etkinlikler konusunda öneri alma hakkı

10 Seçim yapma hakkı

11 Topluma katılma hakkı

12 Eğitim hakkı

13 İletişim Hakları Bildirgesi temel bir hak olan iletişimi teşvik etmek için değerli bir kaynaktır.

14 Tüm iletişim ortakları Rett sendromlu bireylerin iletişim kurabildiğine dair inanca sahip olmalılardır.

15 Rett sendromlu bireylerin iletişim potansiyelleri sıklıkla hafife alınmaktadır.

16 Rett sendromlu bireylerin alıcı dil düzeyleri (anlama yetenekleri) genellikle kendilerini ifade etme yeteneklerinden 
daha iyidir.

17 İletişim ortakları, Rett sendromlu bireylerin kendilerine fırsat verildiğinde AAC kullanarak iletişim 
kurabileceklerine inanmalılardır.

18 İletişim ortakları Rett sendromlu bireylerin iletişim potansiyellerine açık olmalılardır.

19 İletişim ortakları Rett sendromlu bireylerle ilişki kurmak için onları tanımaya zaman ayırmalılardır.

20 İletişim ortakları sabırlı olmalı ve asla vazgeçmemelilerdir.
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Bölüm 2: Mesleki Uygulama
Ekip Çalışmasının İlkeleri

Uzmanların Sorumlulukları

11 Uzmanlar alan hakkında kendi güvenlerini ve bilgi birikimlerini oluşturmak amacıyla yansıtıcı uygulamalara 
başvurmalılardır.

12 Uzmanlar, literatürdeki ve klinik uygulamadaki son akımlardan haberdar olmak için Rett sendromu alanındaki 
bilgilerini güncel tutmalılardır.

13 Uzmanlar, literatürdeki ve klinik uygulamadaki son akımlardan haberdar olmak için AAC alanındaki bilgilerini 
güncel tutmalılardır.

14 Uzmanlar; literatürden, klinik deneyimlerden ve Rett sendromlu birey ile bireyin ailesinin isteklerinden gelen 
bilgileri içeren klinik karar verme süreçlerine rehberlik etmek için kanıta (bilime) dayalı bir uygulama modeli 
kullanmalılardır.

15 Rett sendromlu bireylerle çalışma konusunda deneyimsiz olan uzmanlar, ilgili konularda eğitim almalılardır.

16 Rett sendromlu bireylerle çalışmak için yeni veya deneyimsiz uzmanlar istihdam eden kuruluşlar, bu uzmanların 
ilgili konularda eğitim almasını sağlamakla yükümlüdür.

1 Rett sendromlu her birey multidisipliner (çoklu bakış açısına sahip) bir ekip tarafından desteklenmelidir.
2 Ekip ortak bir vizyona sahip olmalı, iletişim hedefleri ve destek planları üzerinde anlaşma sağlamak için birlikte bir 

çalışma yürütmelidir.

3 Önemli tüm iletişim ortakları ekibe dahil olmalılardır ve bu ekip Rett sendromlu bireyi, bireyin ebeveynlerini/
diğer aile üyelerini, AAC uzmanlarını, konuşma ve dil terapistini, meslek terapistini, fizyoterapistini, Rett alanında 
uzmanlaşmış çalışanları ve bireyin hayatındaki diğer önemli insanları içerebilir.

4 Yukarıda sayılanların hepsi olmasa bile, ekipte en azından konuşma ve dil terapisti, diğer aile üyeleri, bakım 
verenler ve Rett sendromlu birey bulunmalıdır.

5 Ekip üyeleri beklentileri değerlendirmeli ve birbirlerinin rollerini tanımlamalıdır (Örneğin, cihazları 
programlamadan veya cihazların sayfalarını modifiye etmekten kimin sorumlu olacağı). Bu değerlendirme/görev 
dağılımı her çalışmanın başında ve bir ekip üyesi her değiştiğinde gerçekleştirilmelidir.

6 Ekipteki bir kişi, iletişim hedeflerinin izlenmesinden sorumlu  “kilit kişi” olarak tanımlanmalıdır. İzleme, terapi 
planının kararlaştırıldığı şekilde yapılmasını sağlamak ve değişiklik gerektiğinde ekibin geri kalanını bilgilendirmek 
anlamına gelir.

7 “Kilit kişi” Rett sendromu hakkında bilgili ve düzenli olarak Rett sendromlu birey ile çalışan biri olmalıdır. Bu bir 
öğretmen, öğretim asistanı, aile üyesi veya takımdaki başka bir kişi olabilir.

8 Rett sendromlu bireye fayda sağlayacak iletişim teknikleri ve stratejileri konusunda diğer iletişim ortaklarını 
eğitmek iletişim uzmanının görevidir.

9 Okuması kolay ders notları ve talimatlar vererek eğitimi pekiştirmek iletişim uzmanının görevidir.

10 AAC sistemi veya cihazı oluştururken uygun sayfa gruplarını ve/veya sözcükleri seçmek için aile ve diğer iletişim 
ortaklarıyla çalışmak iletişim uzmanının görevidir.
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17 Rett sendromu konusunda deneyimsiz uzmanlar, bu alanda daha uzmanlaşmış ve çok bilgiye sahip 
meslektaşlarından tavsiye ve destek almalılardır.

18 Tek başına çalışan uzmanlar (Örneğin, bağımsız olarak çalışan bir pratisyen), desteğin ve tavsiyelerin düzenli bir 
şekilde sağlanması için ekibin aile ve bireyle çalışan diğer üyeleriyle iletişimde olması gereklidir.

19 Uzmanlar daha geniş Rett topluluklarıyla iletişim kurmalı ve bakım verenleri/iletişim ortaklarını bu 
topluluklardaki ilgili bilgi ve destek ağlarına yönlendirmelilerdir (Örneğin; sosyal ağlar, konferanslar, web siteleri ve 
çevrimiçi kurslar).

20 Uzmanlar olası sorunları çözmek için bakım verenlerle/iletişim ortaklarıyla birlikte çalışmalılardır.

Rett Alanında Uzmanlaşmış Klinikler ve Uzmanlık Merkezleri

21 Aileler ve bireyler teşhis, özel değerlendirme ve tavsiye almak için veya teşhisten sonraki herhangi bir noktada 
ikinci bir görüş için Rett alanında uzmanlaşmış bir kliniğe veya bir uzmanlık merkezine yönlendirilebilir.

22 Bu merkezlere yapılan ziyaretler bir kerelik veya düzenli aralıklarla (Örneğin, yılda bir kez) olabilir.

23 Bu merkezlerin sürekli veya günlük terapi ve müdahale sunması mümkün değildir.
24 Rett alanında uzmanlaşmış klinikler ve uzmanlık merkezleri her yerde bulunmadığından, bu merkezlere yapılacak 

yönlendirmeler yere bağlı olacaktır.

25 Bu merkezlere bağlı iletişim uzmanları, bireyin iletişimini ve müdahale hedeflerini tartışmak ve yapılan herhangi 
bir değerlendirmenin sonuçlarını paylaşmak için daima bu merkezlerin olmadığı yerlerde çalışan Rett uzmanları 
ile iletişime geçmelilerdir.

26 Bu merkezlere bağlı iletişim uzmanları, bu merkezlerin olmadığı yerlerde çalışan Rett terapistlerine tavsiye ve 
destek sunmak ve terapistlerden gelen soruları cevaplamak için hazır bulunmalılardır.

27 Bu merkezlere bağlı iletişim uzmanları, eğitimlere ve kaynaklara erişimleri konusunda bu merkezlerin olmadığı 
yerlerde çalışan Rett terapistlerine destek sağlamalılardır.

28 Bu merkezlere bağlı iletişim uzmanları ebeveynlerden, bakım verenlerden ve Rett sendromlu bireylerden gelecek 
sorulara yanıt vermek için hazır bulunmalılardır.

29 Rett alanında uzmanlaşmış klinikler ve uzmanlık merkezleri, bir kliniği veya merkezi bizzat ziyaret edemeyen 
kişilere video konferans yoluyla danışmanlık sunabilir ve destek sağlayabilir.
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Bölüm 3: Rett Sendromunun Özellikleri ve Mecvut Koşullar
1 Rett sendromlu bireylerin iletişim becerileri iç ve dış faktörlere bağlı olarak dalgalanacaktır. Tutarsızlıklara hazır 

olun.

Rett sendromunun aşağıdaki özelliklerinin iletişimi etkilemesi muhtemeldir:

2 Tipik el hareketleri

3 Solunum güçlüğü

4 Bozuk uyku düzeni

5 Skolyoz/kamburluk

Rett sendromuna eşlik edebilecek aşağıdaki bulguların iletişimi etkilemesi muhtemeldir:

6 Epileptik nöbetler

7 Tanımlanamayan nöbetler

8 Yorgunluk/az uyarılma

9 Artan anksiyete

10 Dispraksi/apraksi

11 Kas tonusu bozukluğu

12 Duyuların düzenlenmesi ile ilgili zorluklar (Aşırı veya az uyarılma)

13 İşitme kaybı

14 İşitme zorlukları

15 Görme netliğinde bozukluk

16 Görme alanı bozukluğu

17 Okülomotor apraksi

18 Kortikal görme bozukluğu

19 Gastrointestinal sorunlar
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Bölüm 4: Katılımı Optimize Etme Stratejileri
Hangi durumda olursa olsun, Rett sendromlu bireylerle iletişim kurarken iletişim ortaklarının aşağıdakileri yapması çok 
önemlidir:

1 Rett sendromlu bireyle göz teması kurun.

2 Kendisi hakkında konuşmak yerine Rett sendromlu bireye direkt olarak hitap edin ve onunla doğrudan konuşun.

3 Tutarlı olun (Yaklaşımda, dilde ve sözcük seçimlerinde)

4 İlgi çekici ve eğlenceli olun.

5 Tüm iletişim girişimlerini kabul edin ve pekiştirici yanıtlar verin.

6 Bireylere geri bildirim vermeyi unutmayın ve onların söylediklerine anlamlar atfedin (Bireyin yanıtlarının/
eylemlerinin/davranışlarının ne anlama geldiğini yüksek sesle dile getirin).

7 Konuştuğunz esnada etrafta olan biteni ve sonra neler yapacağınızı açıklayın.

8 Rett sendromlu bir bireyle konuşurken birçok iletişim yönteminden (Yüz ifadeleri, jestler, sesler ve AAC aracılığıyla 
konuşma) yararlanın.

9 Kişinin AAC sistemlerini veya cihazlarını daima kullanmaya hazır tutun.

10 Doğal durumları ve faaliyetleri iletişim fırsatlarına çevirin.

11 İletişimi bireyin yönetmesine izin verin.

12 Kullandığınız sözcüklerin, açtığınız konuların ve gerçekleştirdiğiniz etkinliklerin bireyin çıkarlarına uygun 
olduğundan emin olun.

13 Birçok çeşitte aktiviteye erişim sağlamak çok önemlidir.

14 Etkinliklere müziği dahil etmek de çok önemlidir.

Hangi durumda olursa olsun, Rett sendromlu bireylerle iletişim kurarken iletişim ortaklarının 
aşağıdakileri yapması önemlidir:

15 Ses tonunuzu ve yüksekliğinizi değiştirerek bireyin dikkatini çekin ve dikkatinin dağılmamasını sağlayın.

16 Çeşitli vücut hareketleri, yüz ifadeleri ve jestleri kullanarak bireyin dikkatini çekin ve dikkatinin dağılmamasını sağlayın.

17 Bireyle kurduğunuz iletişimi “şimdiki zamanda” sürdürün.

Hangi durumda olursa olsun, Rett sendromlu bireylerle iletişim kurarken iletişim ortaklarının 
aşağıdakileri yapması önemlidir:

18 18. Verilen görevin bilişsel yükü arttıkça motor yükünü azaltın.

19 19. Pozisyon veya aktivite değişikliğine veya molaya duyulan ihtiyacın sinyallerini veren hareketlere dikkat edin.

20 20. Yapılandırılmış ortamlarda, yani bir değerlendirme veya müdahale (terapi veya öğretim) oturumundayken 
dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırmak çok önemlidir.

21 21. İletişim sırasında Rett sendromlu bireylerin yanıt verme sürelerinde gecikmeler yaşanabilir.

22 22. Yanıt vermede yaşanan gecikmeler birkaç saniye, bir dakika veya bir dakikadan fazla sürebilir.

İletişim ortakları, Rett sendromlu bir birey için yeterli bekleme süresini belirlerken aşağıdakileri 
yapabilirler:

23 Tipik iletişim davranışını tanımlamak için Rett sendromlu bireyi gözlemleyin.

24 Tipik iletişim davranışını tanımlamak için bireyin iletişim kurma anlarında kaydedilmiş videolarını inceleyin.

25 Bilinen iletişim ortaklarıyla bireyin tipik iletişim davranışını tartışın.

26 26. Rett sendromunun özelliklerinin ve mevcut koşulların yanıt süresini nasıl etkileyebileceğini düşünün.
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Bölüm 5: Değerlendirme
Genel İletişim Değerlendirmesi

1 Değerlendirme (Genel olarak Rett sendromunun ve özel olarak bireyin ihtiyaçlarının anlaşılmasına dayanarak), 
kapsamlı ve bütüncül olarak bilgilendirilmelidir.

2 İlk değerlendirme, görme ve işitme sorunları, solunum güçlükleri, nöbetler, ince ve kaba motor beceri kontrolü 
(Yürüme, kafa ve postür kontrolü, el fonksiyonları ve skolyoz) dahil olmak üzere ayrıntılı bir tıbbi ve fiziksel geçmişi 
içermelidir.

3 Sonraki değerlendirmelerde daima mevcut tıbbi ve fiziksel durum hakkında bilgi alınmalıdır.
4 Değerlendirmede, Rett sendromlu bireyin beceri ve ihtiyaçları olduğu kadar iletişim ortaklarının beceri ve 

ihtiyaçları da dikkate alınmalıdır.

5 Değerlendirmede, çeşitli ortamlarda (Örneğin ev, okul ve sosyal ortamlar) iletişim için mevcut olabilecek avantajlar 
ve engeller göz önünde bulundurulmalıdır.

6 “Dinamik değerlendirme, psikolojik ve psikoeğitimsel değerlendirmenin interaktif, test-müdahale-tekrar test 
modelidir.” (Haywood ve Lidz, 2007). Bu tanım göz önünde bulundurulduğunda değerlendirme tek bir anda 
yapılmamalıdır; sürekli ve dinamik olmalıdır.

7 Dinamik değerlendirme, değerlendirme ve müdahale arasında sıklıkla bir iç içe geçme olacağı anlamına gelir.

8 Standart değerlendirmelerin, bireyin temeldeki yeteneğini veya iletişim ve öğrenme potansiyellerini doğru 
bir şekilde yansıtmayabileceğini, ancak bazı belirli beceriler hakkında bilgi elde etmek üzere uyarlanıp 
kullanılabileceğini unutmamak gerekir.

9 Standart dil değerlendirmeleri ve bilişsel değerlendirmeler, Rett sendromlu bireylerin zihinsel engele sahip 
olduklarını gösterebilir.

10 Standart değerlendirmelere uyum, test materyallerinin modifiye edilmiş sunumunu içerebilir (Örneğin test 
maddelerinin tahtaya montajı ve partnerin asiste ettiği görüntüleme teknikleri, yanıt yöntemlerinden de göz 
kontrol cihazı veya diğer AAC stratejileri).

11 Standart değerlendirmelere uyum; etkin dil, kolay kavranabilen sözcük dağarcığı  ve biliş elde etmek için 
kullanılabilir.

12 Dünya Sağlık Örgütü’ne ait İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırması (ICF), bireyin bütüncül 
değerlendirmesinin yapılmasına katkı sağlayacak uygun bir modeldir. 

 

Değerlendirmeye Dahil Olan Kişiler

13 İletişim ihtyiaçlarının karmaşıklığı nedeniyle, Rett sendromlu bireylerin değerlendirilmesi bir ekip çalışmasının 
parçası olmalıdır.

14 Değerlendirmenin sonucu, bir uzmanın tek başına aldığı bir karara dayanmamalıdır.

15 İletişim ihtiyaçlarının ve becerilerinin değerlendirilmesi, önemli tüm iletişim ortaklarının katkılarıyla 
gerçekleştirilmelidir. Yani, bireyin ebeveynlerinin ve diğer aile üyelerinin, bakım verenlerinin, öğretmenlerinin, 
terapistlerinin (Örneğin; konuşma ve dil terapisti, meslek terapisti ve fizyoterapist) ve emsallerinin katkılarıyla 
gerçekleştirilmelidir.

16 Bazı alanların (Örneğin; işitme, görme ve motor beceri kontrolleri) değerlendirmelerine daha geniş bir uzman 
ekibi katılabilir. Bu ekipte bir odyolog, göz doktoru, fizyoterapist, meslek terapisti, nörolog ve diğerleri bulunabilir.
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Bireyin Değerlendirilmesi  
Bireyi değerlendirenler, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, iletişime dair birçok konuda bilgi toplamalılardır:

17 Bireyin sözsüz becerileri (Örneğin; anlamlı bakışları ve göz hareketleri)

18 Bireyin bilişsel farkındalık düzeyi (Örneğin; neden-sonuç algısı, sözcük bilgisi ve akıl yürütme yeteneği)

19 Bireyin güncel iletişim kurma şekli

20 Rett sendromlu bireyin kullandığı iletişimsel işlevler

21 Geçmişte denenmiş stratejiler/sistemler

22 Sonuçlarına göre başarılı ve başarısız stratejiler/sistemler

23 Rett sendromlu bireyin ilgili ve hevesli olduğu etkinlik türleri ve konular

24 Bireyin sözlü iletişim becerilerinin durumu
25 Değerlendirme, bir birey için en uygun iletişim yöntemlerinin (Örneğin, gözler veya eller) belirlenmesini 

içermelidir.

Daha Geniş Bağlamın Değerlendirilmesi 

26 Sosyal ağların (Blackstone, 2012) ve iletişim ortaklarının tanımlanması

27 İletişim ortaklarının bilgi, beceri ve eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi

28 Sosyal çevredeki fırsatların ve engellerin belirlenmesi

Değerlendirme Prosedürleri

29 Rett sendromlu bir bireyin iletişimsel ve bilişsel becerilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yapmak için çeşitli 
değerlendirme prosedürleri kullanılmalıdır.

Değerlendirme aşağıdakilerin herhangi bir kombinasyonu ile yapılabilir:

30 Önemli iletişim ortaklarıyla görüşmeler

31 Önemli iletişim ortakları tarafından doldurulmuş anketler

32 Bireyin doğal ortamında yapılan incelemeler

33 Düzenlenmiş doğal ortamlarda veya yapılandırılmış seanslarda yapılmış resmi olmayan değerlendirmeler

34 Modifiye edilmiş (standart) resmi değerlendirmeler

35 Bireyin doğal ortamında kaydedilmiş videoları

36 Bireyin yapılandırılmış oturumlarda kaydedilmiş videoları

Değerlendirme Ortamları

37 Değerlendirmeler doğal veya tabiata uygun ortamlarda yapılmalıdır.

38 Gözlemler çeşitli ortamlarda ve birden fazla iletişim ortağıyla yapılmalıdır.
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Değerlendirmeye İlişkin Diğer Hususlar

39 Resmi olmayan değerlendirme nesnelerin, fotoğrafların, simgelerin ve yazılı harf  ve kelimelerin kullanımını içerebilir. 
40 Müzik, Rett sendromlu bir bireyin davranışını gözlemlemek için önemli bir araç ve değerlendirmenin değerli bir 

bileşeni olabilir.

41 Göz takibi, bilişin değerlendirilmesi için en iyi erişim yöntemidir.

42 Göz takibi, alıcı ve anlamlı dil becerilerinin değerlendirilmesi için en iyi erişim yöntemidir.

Bölüm 6: AAC (Artırıcı ve Alternatif  İletişim) Değerlendirmesi
Başlangıç Noktası-AAC İçin Hazırlık Değerlendirmesi

1 Yardımlı AAC düşünülmeden önce hiçbir ön koşul beceri gösterilmemelidir.

2 Tanı anında, Rett sendromlu bireyler AAC değerlendirmesi için yönlendirilmelidir.

AAC Değerlendirmesi İçin En İyi Uygulama Modelleri

3 Altı Aşamalı Süreç (Dietz ve ark., 2012) Rett sendromlu bireylerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek uygun bir 
modeldir.

4 Katılım Modeli (Beukelman ve Mirenda, 2013) AAC değerlendirmesinde en iyi uygulama için Rett sendromlu 
bireylerde kullanılması gereken bir modeldir.

5 Özellik eşleme (Beukelman ve Mirenda, 2013), AAC değerlendirmesinde en iyi uygulama için Rett sendromlu 
bireylerde kullanılması gereken bir modeldir.

6 İletişimsel yeterlilik modeli (Light ve McNaughton, 2014) AAC değerlendirmesine ve müdahalesine rehberlik 
edebilir.

AAC Değerlendirmesinin Bileşenleri 
AAC değerlendirmesinde birçok husus dikkate alınmalıdır:

7 Hem yardımsız (yüz ifadesi, jestler, sesler) hem de yardımlı iletişim (erişilebilirliğe bağlı olarak düşük teknoloji ve 
yüksek teknoloji seçenekleri) olmak üzere birden fazla yöntem

8 Hem yüksek hem de düşük teknolojili AAC (kullanılabilirliğe bağlı olarak)

9 Çeşitli sembol sistemleri

10 Düzen (Örneğin, iletişim kartındaki veya ekrandaki seçeneklerin/resimlerin boyutu ve sayısı)

11 Sunulan sözcüklerin karmaşıklığı

12 Alternatif  erişim seçenekleri (Örneğin, göz takibi ve dokunmatik ekran)

13 Konumlandırma (Bireysel cihazın ve AAC sisteminin konumlandırması) 
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Göz Takip Teknolojisine Hazırlık Değerlendirmesi

14 Genel sağlık, okülomotor beceriler, görsel dikkat ve bellek, motivasyon, ekrana odaklanma yeteneği ve yardımlı 
AAC ile yaşanan geçmiş deneyimler, göz takip teknolojisini kullanma yeteneğini etkileyecektir. Bu özelliklerin 
dikkatli ve kapsamlı bir değerlendirmesi; bir bireyin göz takip cihazı için güçlü bir aday olup olmadığına, ek 
araştırmadan yararlanıp yararlanamayacağına, alternatif  bir iletişim yönteminin denemesine veya belki de göz 
takip teknolojisi ve diğer erişim yöntemlerine ihtiyaç olup olmadığına karar vermek için gereklidir.

15 Göz takip teknolojisini kullanmaya hazırlık değerlendirmeleri yapmanın en verimli şekli resmi olmayan 
faaliyetlerdir.

16 Değerlendirme faaliyetleri mümkün olduğunca kişiselleştirilmelidir (Örneğin, ekran kullanılan etkinliklerde tanıdık 
kişilerin fotoğraflarını kullanmak).

17 Dinamik değerlendirme ilkelerine uygun olarak hazırlığı değerlendirmek için kullanılan faaliyetler, göz takip 
teknolojisinin kullanımında gerekli becerileri geliştirmek için de kullanılabilir.

18 Bir birey değerlendirme sırasında göz takip teknolojisine ilgi duymuyor gibi görünüyorsa, hemen bu teknolojinin 
bireye göre olmadığı düşünülmemelidir.

19 An individual does not have to ‘pass’ assessment at an early level of  screen use (e.g., demonstrating cause-effect 
understanding) before their response to more advanced levels of  eye-gaze technology use can be assessed (e.g., 
introducing them to grids for communication). 

20 It is not necessary to achieve successful calibration on an eye-gaze device in order to assess eye gaze as an  
access method.

21 Interactive games can be used to establish calibration of  eye gaze over time. 

22 It is important to make video recordings of  an individual’s responses during assessments for eye-gaze technology.
23 It is valuable to record/track an individual’s on-screen gaze pattern and eye movements during assessments for 

eye-gaze technology. 

Bölüm 7: AAC Sisteminin/Cihazının Değerlendirilmesi
Bir AAC Sistemi veya Cihazı İçin Değerlendirme Olarak Deneme Süreleri

1 Deneme süreleri, herhangi bir AAC sisteminin veya cihazının bir birey için uygun olup olmadığını 
değerlendirmede gereklidir. 

2 Deneme süreleri, hem düşük hem de yüksek teknoloji sistemleri/cihazları için geçerlidir.
3 Herhangi bir AAC sisteminin veya cihazının uygunluğunun, tek bir oturumla veya zaman içinde odaklanılan tek 

bir noktayla değerlendirilemez.

4 Rett sendromlu bireyin cihazı/sistemi öğrenmek ve denemek konusunda gerçek bir fırsata sahip olmasını 
sağlamak için deneme süresi en az sekiz hafta olmalıdır.

5 Bireyin birincil/kilit iletişim ortaklarının cihazı/sistemi öğrenmek ve denemek konusunda gerçek bir fırsata sahip 
olmasını sağlamak için deneme süreleri en az sekiz hafta olmalıdır.

6 Deneme süreleri, nihai kullanıcılar için ücretsiz olmalıdır.
7 Bireylerin aynı AAC sisteminde veya cihazında birden fazla deneme yapılmasına izin verilmelidir (Örneğin, ilk 

denemenin kişinin o anki sağlık durumuna bağlı olarak başarısız olduğuna karar verildiği bir durumda).

8 Bireylerin birden fazla AAC sistemini ve cihazını deneme şansı olmalıdır.

9 Sistem/cihaz deneme süreleri boyunca birden fazla ortamda ve çeşitli ileitşim ortaklarıyla kullanılmalıdır.
10 Deneme süreleri boyunca birey ve kilit iletişim ortakları sistemi/cihazı kullanmayı bilen bilgili ve deneyimli 

uzmanlar tarafından desteklenmelilerdir.
11 Deneme sırasında destek sunan uzmanlar cihazı tedarik eden iletişim destek şirketinde çalışan danışmanlardan, 

konuşma ve dil terapistlerinden, meslek terapistlerinden, AAC teknoloji danışmanlarından veya cihaz/sistem 
konusunda deneyimli diğer kişilerden oluşabilir. 
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Cihaza Özgü Özelliklerin Değerlendirilmesi
Bir cihazın birey için uygunluğunu değerlendirirken aşağıdaki özellikleri dikkate almak son derece önemlidir:

12 Taşınabilirlik

13 Tekerlekli sandalyeye, masaya veya duvara montaj seçenekleri

14 Sağlamlık (Dayanıklılık)

15 Yanıt süresini ve hassasiyetini ayarlama imkanı

16 Fon desteği/onayı
17 Çevrimiçi topluluklar da dahil olmak üzere aynı cihazı/yazılımı kullanan daha geniş bir aile topluluğundan 

alınabilecek destek (Örneğin, sayfa gruplarının paylaşımı ve sorun gidermeyle ilgili yardım)

18 Sorun/arıza durumunda onarım kolaylığı

Bir cihazın bir birey için uygunluğunu değerlendirirken, aşağıdaki özellikleri dikkate almak çok önemlidir:

19 Boyut

20 Ağırlık

21 Pil ömrü

22 Farklı ortamlarda kullanım (Örneğin, dışarıda güneş ışığı ve yağmur altında)

23 Mevcut yazılım yelpazesi (Dil programları, sembol setleri)

24 İlgili dilde önceden hazırlanmış sayfaların kullanılabilirliği

25 Cihazı kullanıcıya göre kişiselleştirmek için gerekli programlamanın karışıklık seviyesi

26 İletişim ortakları için gerekli teknik beceri/bilgi düzeyi

27 Deneme süresi boyunca tedarikçi tarafından sunulan destek ve eğitim

28 Tedarikçi tarafından sunulan uzun vadeli teknik destek ve bakım

29 Modelin güncellik durumu (Model yaşı, yazılım güncellemeleri, parçalar vb.)

30 Cihazın mevcut kapasitesi ve fonksiyonları

31 Satın alma maliyeti

32 Sigorta maliyeti

33 Bireyin sosyal medyaya erişme ve çevresini kontrol etme potansiyeli
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Bölüm 8: Müdahale
Müdahalenin Genel İlkeleri

1 Tanı sırasında veya tanı koyulduktan kısa bir süre sonra iletişim potansiyeli hakkında tavsiye ve bilgi verilmelidir.

2 İletişim müdahalesi ve yönetimi erken yaşta başlamalı ve ömür boyu sürdürülmelidir.
3 İletişim müdahalesi işlevsel iletişim becerilerini geliştirmeyi, bilişsel gelişimi teşvik etmeyi, okuryazarlık gelişimi için 

bir temel oluşturmayı ve sosyal iletişimi geliştirmeyi amaçlamalıdır.

4 İletişim müdahalesi, Rett sendromlu bireyin iletişim kurmada daha bağımsız olmasına yardımcı olacaktır. 
Bağımsızlık; bireyin söylemek istediği şeyi, söylemek istediği kişiye, ne zaman ve nerede isterse istediği iletişim biçimini 
kullanarak iletebilmesini ifade eder.

5 İletişim müdahalesinin ve yönetiminin daima bireyin ihtiyaçlarına uygun olduğundan emin olmak için düzenli 
olarak gözden geçirilmeleri sağlanmalıdır.

6 Müdahale doğal bir bağlamda gerçekleştirilmelidir.

7 Bireylere uygulama için sıklıkla fırsat verilmelidir.

Müdahale Hedeflerinin Geliştirilmesi

8 Müdahale hedefleri sözsüz, düşük teknolojili ve yüksek teknolojili stratejilerin geliştirilmesini içermelidir.

9 Çocuk gelişiminin tipik aşamalarını takip etmek için hedefler planlanmalıdır.
10 Müdahale hedefleri, bireylerin çok çeşitli iletişim ortaklarıyla etkileşim kurabilmeleri için iletişimin sıklığını, 

çeşitliliğini, karmaşıklığını ve netliğini artırmayı amaçlamalıdır.

11 Bireyin, bakım verenlerinin ve diğer önemli iletişim ortaklarının ihtiyaçlarını ve tercihlerini göz önünde 
bulunduran hedefler geliştirilmelidir.

12 Müdahale hedefleri spesifik, ölçülebilir, kararlaştırılmış, gerçekçi ve zamana dayalı olmalıdır.

Müdahale Hedefleri
İletişim İşlevleri

13 İletişim işlevlerinin kapsamını genişletme hedefleri (Örneğin; istekler, cevaplar, retler, yorumlar, sorular, 
açıklamalar ve selamlaşmalar) Rett sendromlu bireyler için düzenlenen müdahale programlarına dahil edilmelidir.

14 “Evet/hayır” yanıtlarını pekiştirmek, Rett sendromlu her birey için önemlidir.
15 “Evet/hayır” yanıtları anlaşmayı veya anlaşmazlığı ifade etmek, seçimler yapmak ve/veya soruları cevaplamak 

için kullanılabilir.
16 Başlangıçtaki bir sözcük dağarcığını geliştirmek için hedefler; duygular, sosyal ve akademik dil de dahil olmak 

üzere bir dizi fikri, ilgi alanını ve anlamı kapsayan sözcükleri içermelidir.

17 Dil müdahalesi, iletişim potansiyelinin sınırsız olması için güçlü bir sözcük dağarcığına (temel ve yan sözcükler 
dahil) maruz kalmakla başlamalıdır.

18 Rett sendromlu bazı bireyler için eğer hayal kırıklığı riski varsa, bir sorun ortaya çıkacak gibiyse veya geniş bir 
dil sistemi en az on iki ay kullanıldı ve sınırlı bir başarı elde edildi ise verilen seçeneklerde kısıtlamaya gitmek 
uygundur.

19 Bireyin sözcük dağarcığı yaşa, iletişim ortağına, dil gelişimine, çevreye, ruh haline ve bağlama göre değişecektir. Bir AAC 
sisteminde kullanılan sözcük dağarcığı aynı değişikliğe ve esnekliğe olanak tanımalıdır.
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İletişim Yolları

20 İletişim, bireyin ve iletişim ortaklarının kapsamlı ve bütüncül değerlendirmesi ile geliştirilen birçok yöntemle 
gerçekleştirilmelidir.

Yüz İfadeleri

21 Gülümseme ve somurtma gibi yüz ifadeleri, Rett sendromlu bireylerde potansiyel iletişim olarak kabul edilmelidir.

Beden Hareketleri

22 Beden hareketleri (Örneğin, nesnelere/insanlara doğru uzanmak veya onlardan uzaklaşmak), Rett sendromlu 
bireylerde potansiyel iletişim olarak kabul edilmelidir.

23 Beden hareketlerini koruma hedefleri, onları zaten kullanabilen kişiler için uygundur (İletişim kurma gayesiyle 
nesnelere yönelmek gibi).

Jestler

24 Jestler (Örneğin; uzanma, işaret etme veya el sallama), Rett sendromlu bireylerde potansiyel iletişim olarak kabul 
edilmelidir.

25 Hareketleri geliştirme veya sürdürme hedefleri (uzanma, işaret etme ve/veya el sallama gibi), zaten istemli el 
hareketlerine sahip olan kişiler için uygundur.

26 İletişimi engellediği düşünülüyorsa tipik el hareketlerini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirilebilir.
27 Tipik el hareketlerini azaltma stratejileri bireye göre uyarlanmalı, tolere edilebilir olmalı ve birey ile bireyin 

yakınları için kabul edilebilir olmalıdır. Bu stratejiler kolun sabitlemesini, kolun tutulmasını veya bireyi motive 
edecek etkinliklerin kullanılmasını içerebilir.

Sözlü Konuşma Becerileri

28 Sesler çıkarmak, Rett sendromlu bireylerde potansiyel iletişim olarak kabul edilmelidir.

29 Ses üretimini geliştirme veya sürdürme hedefleri, zaten istemli olarak ses üretebilen kişiler için uygundur.

30 Yansıma sözcüklerle bile olsa kurulan cümleler, Rett sendromlu bireylerde potansiyel iletişim olarak kabul 
edilmelidir.

31 Telaffuz edilebilen sözcükleri veya kurulabilen cümleleri geliştirme veya sürdürme hedefleri, zaten sözcük veya 
cümle üretebilen kişiler için uygundur.

32 Ses üretimi ve sözcük/cümle geliştirme müdahaleleri yardımlı AAC ile birleştirilmelidir.
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Göz Takibi

33 Nesnelere, bireylere ve/veya resimlere bakmak, Rett sendromlu bireylerde potansiyel iletişim olarak kabul 
edilmelidir.

34 Göz takibini geliştirme veya sürdürme hedefleri (Örneğin; nesnlere, bireylere veya resimlere bakmak) Rett 
sendromlu bireyler için uygundur.

Semboller

35 Grafik sembollerin, fotoğrafların ve metinlerin kullanımı, Rett sendromlu bireylerde potansiyel iletişim olarak 
kabul edilmelidir.

36 Grafik sembollerin, fotoğrafların ve metinlerin kullanımını geliştirme ve sürdürme hedefleri Rett sendromlu 
bireyler için uygundur.

Yardımlı AAC

37 Bir bireyin birden fazla AAC sistemine veya cihazına sahip olması son derece önemlidir, böylece farklı cihazları 
farklı durumlarda/ortamlarda kullanılabilirler (Örneğin, iç mekanda göz-bakış cihazı ve dış mekanda sembol 
tablosu kullanmak gibi).

38 Yüksek teknolojili AAC sistemine sahip olan herkes yedek olarak düşük teknolojili bir AAC sistemi de 
bulundurmalıdır.

39 Bir bireye aynı anda iki farklı AAC sistemi sunulabilir veya bireyden aynı anda birden fazla sistem kullanması 
istenebilir.

40 Tüm sözcüklere erişilebildiği sürece aynı cihaz iletişim ve öğrenme etkinlikleri için (örneğin, okuldaki müfredata 
erişmek için) kullanılabilir.

41 Rett sendromlu birey, iletişim ortağı ve yardımlı AAC cihazı kurulan etkileşimlerde ortak dikkati en üst düzeye 
çıkaracak şekilde konumlandırılmalıdır.

42 Yardımlı AAC ayakta tedavi gören kişilerle kullanılabilir. Taşınabilirlik bir AAC sistemi seçerken önemli bir 
husustur.

43 Yürüyebilen bireyler oturduklarında (Örneğin, yemek saatlerinde) yardımcı AAC sistemlerine erişim 
sağlayabilmelilerdir.

44 Yardımlı AAC yetişkinlik döneminde başarılı bir şekilde tanıtılıp kullanılabilir.
45 AAC sisteminin düzenlenmesi, bireyin etkili ve verimli iletişim kurma becerisini etkiler; dil öğreniminde ve 

gelişiminde rol oynar ve bu düzenlemenin zaman içinde özelleştirilip geliştirilmesi gerekir.

46 Sözcükler anlamlarına göre kategorilere ayrılarak düzenlenebilir.

47 Görsel sahne ekranları, yardımlı AAC için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir.

48 Etkinlik panoları (Belirli etkinlikler için tasarlanır) yardımlı AAC için bir başlangıç noktası olarak kullanılabilir.
49 Etkinlik panoları, çok sözcüklü kombinasyonların kullanımını teşvik ederek katılımı ve sözdizimsel gelişimi 

artırabilir.

50 Bağlam temelli panolar etkinlik panolarına benzer fakat belirli bir bağlam veya ortam için hazırlanmıştır. Bu 
panolar, spesifik bir etkinliğe sözcüklerden daha genel sözcüklere kadar ifadeler içerir.
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Farklı Erişim Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Kullanılması

51 Erişim yöntemi, bir bireyin belirli bir zamandaki becerilerine, yardımlı AAC türüne ve bağlama göre değişiklik 
gösterebilir.

Tarama

52 Tarama işlemi, bireyler AAC'ye erişmek için doğrudan seçim yapamadıklarında tercih edilebilir.
53 Dinleyici destekli tarama, “evet /hayır” yanıtı geliştiren veya geliştirmekte olan ve bir tarama sistemini bağımsız 

olarak çalıştıramayan kişilerle kullanılabilir.

Doğrudan Seçim

54 Doğrudan seçim; göz takibi, dokunma veya parmakla işaret etme gibi yardımlı AAC’yi direkt olarak 
etkinleştirmenin bir yoluna sahip olunduğunda kullanılabilir.

55 Göz takibi genellikle Rett sendromlu bir bireyin AAC’ye erişmesi için en iyi yoldur.

56 Rett sendromlu bireylerin AAC’ye erişmelerinin tek yolu göz takibi değildir.
57 Yardımlı AAC'ye dokunabilen veya erişim sağlayabilen bireyler, iletişimlerinin çeşitliliğini ve karmaşıklığını 

sınırlamadığı sürece bu erişim yöntemini kullanmaya teşvik edilmelidir.

58 Başka erişim yöntemleri mevcut veya etkili olmadığında başa takılan okuyucular değerlendirilebilir.

Göz Takibi

59 Bir göz takip panosu (Örneğin, bir e-tran çerçevesi) Rett sendromlu bireyler için uygun bir yardımlı AAC biçimi 
olabilir.

60 Göz izleme teknolojisi (Örneğin, göz izleyiciye sahip bir bilgisayar) Rett sendromlu bireyler için uygun bir yardımlı 
AAC biçimi olabilir.

61 Göz izleme teknolojisini yürüyen bireyler de kullanılabilir. Gezinen bireylerin göz takip teknolojisini kullanmaları 
için cihazlar bir duvara ya da masaya ya da bireyin sürekli olarak erişebileceği bir yere koyulabilir. 

62 Gözlük takan bireyler de genellikle göz izleme teknolojisini kullanabilir. Bir sorun olması durumunda çerçevesiz 
gözlükleri veya yansıtıcı olmayan camları deneyin.

63 Göz izleme teknolojisi vücutları ve kafaları uygun şekilde desteklendiğinde ve cihaz uygun şekilde 
konumlandırıldığında da kafa hareketlerini kontrol etmekte zorluk çeken kişilerde kullanılabilir.
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Okuma ve Yazma

64 Birlikte hikaye okumak Rett sendromlu tüm bireylerin dil, iletişim ve okuryazarlık becerilerini geliştirmeleri için 
uygun bir etkinliktir.

65 Rett sendromlu bireylerin çoğunun fonemik farkındalık geliştirmeleri için uygun aktiviteler yapılmalıdır.

66 Rett sendromlu bireylerin çoğunun işaret dilini geliştirmeleri için uygun aktiviteler yapılmalıdır.

67 Rett sendromlu bireylerin çoğunun sözcük dağarcıklarını geliştirmeleri için uygun aktiviteler yapılmalıdır.
68 Rett sendromlu bireylerin çoğunun yazma becerilerini geliştirmeleri için uygun aktiviteler yapılmalıdır. Buna 

'karalamak' (bir ekran klavyesi ile veya dinleyici destekli tarama kullanarak) ya da harf/kelime yazmak dahildir.

69 Rett sendromlu bireylerin çoğu kendi anlatılarını veya hikayelerini yaratmaya teşvik edilmelidir.

Müdahale Teknikleri

70 Genişletme, bir sözcüğün veya ifadenin kapsamını yeniden düzenleyip artırmak için kullanılan bir tekniktir. 
Genişletme, Rett sendromlu bireyler için iletişim müdahalelerinde kullanılabilir.

71 Yardımlı dil uyarımı, iletişim ortağının, alıcı dili desteklemek ve sözcük bilgisi sağlamak için sözlü veriyi yardımlı 
AAC ile birleştirdiği bir stratejidir. İletişim ortağı, bireyin kendi AAC sistemindeki sözcükleri seçebilir veya 
konuşurken başka bir AAC sistemi kullanabilir. Yardımlı dil uyarımı, Rett sendromlu bireyler için iletişim 
müdahalelerinde kullanılabilir. Yardımlı dil uyarımı, yardımlı dil modellemesi veya artırılmış dil girişi olarak da 
bilinir.

72 Modelleme, iletişim ortaklarının bireylere örnek olma yoluyla bir şeyler öğretmek için onlarla konuşurken bireyin 
kendi AAC sistemini kullandıkları bir stratejidir. Modelleme, Rett sendromlu bireyler için iletişim müdahalelerinde 
kullanılabilir.

73 Video modelleme, hedeflenmiş bir davranış veya beceriyi modelleyen birinin videosunu izlemeyi ve ardından 
istenen davranış veya beceriyi taklit etmeyi içeren görsel bir öğretim yöntemidir. Video modelleme, Rett sendromlu 
bireyler için iletişim müdahalelerinde kullanılabilir.

74 Yeniden biçimlendirme, iletişime ket vurulmaması adına hataları düzeltmek için kullanılan bir tekniktir. Bir hata 
yapıldığında iletişim ortağı hatayı düzeltip, doğrusunu öğretene kadar tekrar eder. Yeniden biçimlendirme, Rett 
sendromlu bireyler için iletişim müdahalelerinde kullanılabilir.

75 Bireylerin doğru yanıt verme olasılıklarını artırmak için jestler, dokunuşlar ve sinyaller gibi yönlendirmeler ve 
ipuçları kullanılabilir.

76 Hatasız öğrenme, bireyin doğru tepki vermesini sağlamak için bir uyaranın hemen ardından bireyi yönlendirmeyi 
veya bireye ipucu vermeyi içerir. Hatasız öğrenme, Rett sendromlu bireyler için iletişim müdahalelerinde 
kullanılabilir.
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EK 2

Terimler Sözlüğü
AAC Teknikleri/Stratejileri  AAC kullanıcılarının iletişimini en üst düzeye çıkarmak için iletişim uzmanları 

tarafından kullanılan araçlardır. Bunlar arasında doğrudan öğretim, çevre 
eğitimi, rutinler ve senaryolar, dil müdahalesi, çevrenin etkisi, temel sözcük 
dağarcığının geliştirilmesi, iletişim ortaklarının eğitimi, okuryazarlık eğitimi, 
sosyal beceri eğitimi ve rol oynama yer alabilir.

Erişim Yöntemi  Bir bireyin düşük teknolojili veya yüksek teknolojili bir AAC sistemini 
etkinleştirme/kontrol etme yöntemidir (Örneğin, doğrudan dokunarak veya 
göz takibiyle).

Yardımlı İletişim  İletişimi geliştirmek için harici araçlar, cihazlar veya sistemler kullanmak. 
Bunlar elektronik veya elektronik olmayan (yüksek teknoloji veya düşük 
teknoloji) olabilir.

Yardımlı Dil Modelleme   Yukarıdakine benzer şekilde, bu strateji, AAC kullanımı için birçok fırsat 
sağlayan, dil açısından zengin ortamlarda AAC kullanımının modellenmesine 
odaklanmaktadır. Yardımlı dil uyarımı ve artırılmış dil girişi olarak da bilinir. 

Değerlendirme  Hangi destek türlerine ihtiyaç duyulduğunu belirlemek ve/veya gelecekte 
gösterilecek gelişime dair sonraki adımları/hedefleri planlamak için bireyin 
kapasitesi ve ihtiyaçları hakkında bilgi edinme yollarıdır.

Artırıcı ve alternatif  iletişim (AAC) Artırıcı ve alternatif  iletişim; düşünceleri, ihtiyaçları, istekleri ve fikirleri ifade 
etmek için kullanılan sözlü konuşma dışındaki tüm iletişim biçimleri.

En İyi Evet  Bu, Rett sendromlu bireyin iletişim ortaklarına açık bir şekilde “evet” yanıtı 
vermek için kullandığı yöntemdir. “Evet” cevabı verme şekilleri bireyden bireye 
değişiklik gösterebilir ve baş sallama, gülümseme, bir yöne/nesneye bakma 
veya el-kol hareketi gibi farklı şekillerde olabilir. İdeal “evet” yanıtı, genellikle 
çeşitli ortamlarda Rett sendromlu bireyi gözlemleyerek ve bireyin “evet/hayır” 
sorularına nasıl cevap verdiğini takip ederek belirlenir. 

Bakım Veren  Rett sendromlu bireyin temel bakımıyla ilgilenen bir ebeveyn veya başka 
herhangi bir birey.

İletişim Ortamı  Rett sendromlu bir bireyin iletişim kurma potansiyeline sahip olduğu ortam. Bu 
ortam, mevcut diğer bireylerle birlikte fiziksel ortamı içerir.

İletişim Ortağı  Rett sendromlu bir bireyle etkileşime giren herhangi bir kişi. Bu kişi, etkileşimi 
geliştirmek ve kolaylaştırmak için belirli teknikler kullanma konusunda 
deneyimli olabilir veya olmayabilir, eğer yetenekli değilse bir süre uygun 
tekniklerle eğitime ihtiyaç duyabilir.

İletişim Uzmanı  İletişim ve iletişim bozukluklarının değerlendirilmesinde ve tedavisinde 
uzmanlaşmış (Eğitimli ve deneyimli) kişi. Rett sendromlu bireylerle çalışan kişi 
genellikle konuşma ve dil terapistidir (Konuşma ve dil patoloğu).

İletişimsel Yeterlilik  “Günlük iletişimde işlevsel olarak yeterli olma ve günlük hayatta etkili iletişim 
kurmak için yeterli bilgi, yargı ve beceriye sahip olma durumu” (Light, 1989). 
İletişimsel yeterlilik, birbiriyle ilişkili dört alanda sahip olunan bilgi, yargı ve 
becerilere bağlıdır: dilsel, operasyonel, sosyal ve stratejik.
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Temel Sözcükler  Her gün çoğu insan tarafından kullanılan sözcüklerin yaklaşık %80’ini 
oluşturan yüksek frekanslı kelimeler; özellikle zamirler, fiiller ve soru kelimeleri.

Dinamik Ekran  Ekranda bir sembol/sözcük seçilmesi, otomatik olarak görüntülenen sembol/
sözcük setinde bir hareketliliğe neden olur (Örneğin, yeni bir sayfaya 
yönlendirilir).

Göz Takip Cihazı   Göz takibi ile kontrol edilen bir tür konuşma üretme cihazı. Cihazda, 
kullanıcının nereye baktığını tespit etmek ve izlemek için cihaza bağlanan 
yerleşik bir göz izleyici veya bir göz izleyici modülü bulunur. Genellikle, seçimin 
hızı ve hassasiyeti her kullanıcının ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir; örneğin, 
kullanıcının seçmek için ekrandaki bir öğeye bakması gereken süre (bekleme 
süresi) ve öğelerin ekrandaki boyutu/sayısı.

Spesifik Sözcüklery Bağlama özgü sözcükler (Genellikle isimler).

Yüksek Teknolojili AAC  Konuşma çıkışlı elektronik cihaz. Cihaz statik veya dinamik bir ekrana sahip 
olabilir. Yüksek teknolojili sistemler, tek iletili cihazlardan oluşmaktadır.

Bütüncül (Holistik)  Rett sendromlu bireyin belirli özelliklerini veya zorluklarını tek başına görüp 
değerlendirmek yerine, bireyin bütününe odaklanıp onu bütün olarak 
değerlendirmek.

Müdahale Özellikle kısa vadeli hedeflere ulaşmak için kullanılan strateji ve taktikler.

Kilit İletişim Ortakları  Rett sendromlu bir bireyin sıklıkla iletişim kurduğu insanlar.

Dil Yetkinliği Bireyin alıcı ve anlamlı dil becerileri.

Düşük Teknolojili AAC  Elektronik olmayan ve kullanılırken güç kaynağı gerektirmeyen    
sistemler (Örneğin; nesneler, fotoğraflar ve iletişim panosu/kitabı).

Yönetim  Bireyin iletişimini kolaylaştırmak ve günlük etkinliklere katılmasına yardımcı 
olmak için günlük olarak kullanılan stratejiler, teknikler ve sistemler dahil olmak 
üzere uzun vadede sunulan destek.

Modelleme  İletişim partnerinin örnek olarak yönettiği bir strateji (Örneğin, Rett sendromlu 
biriyle konuşurken düşük teknolojili bir sistemdeki veya yüksek teknolojili bir 
cihazdaki sembolleri onun yapmasınının istendiği şekilde işaret ederek iletişime 
geçmek).

Çok Yöntemli İletişim  Birçok yöntem kullanarak (farklı yollarla) iletişim kurmak (Örneğin; vücut 
hareketleri, jestler, sesler, bakışlar, resimler, fotoğraflar, semboller ve yazılı 
kelimeler). Sözlü konuşmaları da içerebilir.

Meslek Terapisti  Amaçlı aktiviteleri veya müdahaleleri kullanarak insanların yaşamlarında 
tatmin edici ve eksiksiz bir duruma ulaşmalarına yardımcı olmak için görev 
yapan sağlık uzmanı. Bir meslek terapisti, Rett sendromlu bireylerin beslenme 
ve giyinme gibi günlük aktivitelere ve ilgi çekici uğraşlara katılım gösterirken 
maksimum kapasitelerini kullanmalarına yardımcı olur. Ayrıca kendileri iletişim 
yöntemleri konusunda da danışmanlık sağlayabilirler.

Operasyonel Yeterlilik Bireyin AAC sistemlerini kullanma ve geliştirme becerisi.
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Page set  Sözcüklerin bir AAC cihazında düzenlenme biçimi. Bu, görüntüleme için 
seçilen sözcüklere/öğelere, sayfalardaki öğelerin sayılarına ve boyutlarına ve 
kullanılan simgelere göre değişebilir. Sayfa setleri çeşitli şekillerde düzenlenebilir 
(Örneğin; anlamsal kategorilere, etkinliklere/konulara, bağlama ve temel ve 
spesifik sözcüklere göre).

Dinleyici Destekli Tarama  Bir iletişim panosunda veya kitapta seçim yapmaya veya sözcük dağarcığına 
erişmeye yardımcı olacak bir strateji. İletişim ortağı bir dizi seçenek listeler, 
ardından tek tek seçeneklerin üstünden geçer ve Rett sendromlu bireyin 
istediğini seçmesi için ona zaman tanır.

Kişisel İletişim Kimliği  Tüm iletişim ortaklarının tutarlı bir şekilde hareket edebilmesi için bireyin 
nasıl iletişim kurduğu, hangi tekniklere/stratejilere ihtiyaç duyduğu ve ihtiyaç 
duyduğu/kullandığı ekipmanlar hakkında önemli bilgileri tutmanın ve 
paylaşmanın bir yolu. Yazımında genellikle birinci tekil şahıs kullanılır.

Fizyoterapist  Muayene ve fiziksel müdahale yoluyla hareketliliği, fiziksel işlevi ve yaşam 
kalitesini yükseltmek için çalışan yardımcı bir sağlık uzmanı. Bir fizyoterapist 
hareket, güç ve yürüme becerilerini geliştirmek için programlar geliştirerek 
Rett sendromlu bireylere yardımcı olabilir. Tekerlekli sandalye gibi 
uyarlanabilir ekipmanlar kullanırken oturma ve konumlandırma konusunda da 
fizyoterapistlere danışılabilir. Fizik tedavi profesyoneli olarak da bilinirler.

Kayıtlı/Dijital Konuşma  Bir cihaz tarafından kaydedilen, saklanan ve tekrarlanan doğal konuşma 
(genellikle bir iletişim ortağının sesi kullanılır).

Yansıtıcı Uygulama  Bireyin eylemlerini ve eylemlerine bağlı etkileri analiz etme, sürekli çalışma ve 
kendini geliştirme sürecine girme yeteneği.

Geniş Sözcük Hazinesi  Bu, gün boyunca birçok durumda ve ortamda kullanılabilecek temel ve spesifik 
sözcükleri içerir.

Sosyal Yeterlilik Bireyin kişilerle olan iletişim becerisi.

Konuşma Üreten Cihaz  Genellikle tek iletili/basit bir cihazdan daha karmaşık bilgisayar tabanlı bir 
sistemi ifade etmek için kullanılan bir tür yüksek teknoloji ürünü cihaz.

Konuşma ve Dil Terapisti  Rett sendromlu bireylerin iletişim potansiyelini en üst düzeye çıkarmak 
için iletişim kapasitelerini ve zorluklarını belirleyecek ve terapi programları 
tasarlayacak bir sağlık uzmanı. Ayrıca, iletişim ortaklarına talimat verirler ve 
AAC sistemlerinin tasarım ve yönetim aşamalarına katılırlar. Konuşma ve dil 
patoloğu olarak da bilinirler.

Statik Ekran Sözcükler/semboller seçildiğinde sabit kalır, hareketlenme olmaz.

Stratejik Yeterlilik  Bireyin AAC kullanarak iletişim kurmadaki zorlukların üstesinden    
gelmek için stratejileri kullanma becerisi.

Sentezlenmiş Konuşma  Genellikle kullanıcının cinsiyeti, yaşı ve etnik kökeniyle eşleşecek şekilde 
ayarlanabilen elektronik, bilgisayar tarafından üretilen konuşma.

Yardımsız İletişim  İletişim için harici araçlar kullanmamak, mesajları iletmek için bireyin kendi 
bedenini kullanması. Örnekler arasında jestler, işaretler veya çıkarılan sesler 
sayılabilir.
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EK 3

İletişim Değerlendirme Kaynakları
Bu tabloda listelenen değerlendirme araçları, Rett sendromlu bireylerle çalışan iletişim uzmanlarının anketine katılanlar 
tarafından önerilmiştir. Tüm değerlendirmeler daha sonra geri bildirimleri için Delphi anket paneline sunulmuştur. 
Burada listelenenler, Rett sendromlu bireylerle kullanmak için bir değerlendirme aracı olarak değerleri sorulduğunda 
Delphi panelinden “kabul ediyorum” ya da “kabul etmiyorum” ya da “katılmıyorum” notları almıştır. Aşağıdaki bilgiler, 
iletişim uzmanları anketine yanıt veren kişilerin kişisel klinik deneyimlerine dayanmaktadır. Bu ayrıntılı bir liste değildir. 
Hepsi olmasa da bazı değerlendirme araçları için özel öneriler mevcuttur. Tüm veriler, bu dokümanın basıldığı tarih 
itibariyle günceldir. Tüm değerlendirmeler aksi belirtilmedikçe İngilizce olarak yayınlanmıştır. İletişim becerilerinin 
değerlendirildiği durumlarda kullanılacak özel stratejiler için kılavuzadaki Değerlendirme bölümüne bakın.

ARAÇ ADI YAZAR/YAYIMCI/
İNTERNET SİTESİ AMAÇ YAŞ 

ARALIĞI
GÖSTERİMLER/
UYARLAMALAR

İngiliz Resim Sözcük 
Ölçeği

GL Değerlendirmesi

www.gl-assessment.co.uk

Alıcı dil değerlendirme 
aracı.

Okuyamayanlar, dili olan 
bireyler ve/veya motor 
bozukluklara sahip bireyler 
için sözcük gelişimindeki 
gecikmeleri tanımlar.

3-16 yaş Yanıtlar işaret veya jest 
yoluyla verilebilir. Test, 
resimlerin tek tek bir 
tahtaya veya E-TRAN 
çerçevesine monte 
edilmesiyle uyarla-nabilir.

Dil Testi için Bilgisayar 
Tabanlı Talimat 
(Flemenkçe)

Joke J.M. Geytenbeek, 
Margriet M.J. Heim, R. 
Jeroen Vermeulen, Kim 
J. Oostrom. 

www.c-bilt.com

Motor zorlukları olan 
konuşamayan çocuklarda 
konuşma dilinin 
(Flemenkçe) anlaşılmasını 
değerlendirmek için 
bilgisayarlı test

1.6-6.6 
yaş

İki Flemenkçe alıcı 
dil ölçüsünden ve 
Reynell Gelişimsel 
Dil Ölçeklerinden 
(Flemenkçe sürüm) 
sözcük dağarcığını 
kullanır. Yanıtlar, 
uzanarak, işaret ederek 
veya gözlerle yapılabilir. 
Test, Norveççe, Almanca 
ve İngilizce dillerinde 
uygulanmaktadır.

Dil Temelleri-Okul 
Öncesi Üçüncü 
Baskının Klinik 
Değerlendirmesi

Elisabeth Wiig, Ph.D., 
Eleanor Semel, Ph.D., 
Wayne Secord, Ph.D. 

www.pearsonclinical.com

Alıcı ve anlatımcı dilin 
değerlendirilmesi

3-6.11 yaş Seçilen alt testler, belirli 
bilgileri toplamak için 
kullanılabilir.

Dil Temellerinin Klinik 
Değerlendirmesi-
Beşinci baskı

Elisabeth Wiig, Ph.D., 
Eleanor Semel, Ph.D., 
Wayne Secord, Ph.D. 

www.pearsonclinical.com

Alıcı ve anlatımcı dilin 
değerlendirilmesi.

5-21 yaş Seçilen alt testler, belirli 
bilgileri toplamak için 
kullanılabilir
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ARAÇ ADI YAZAR/YAYIMCI/
İNTERNET SİTESİ AMAÇ YAŞ ARALIĞI GÖSTERİMLER/

UYARLAMALAR

İşlevsel İletişim

Profil-Revize

Larry Kleiman, M.A., 

CCC-Konuşma ve Dil 
Terapisti. 

www.linguisystems.com

Bireyin iletişim 
yeteneklerinin, iletişim 
tarzının ve bağımsızlık 
derecesinin bir 
envanterini sağlar. Alt 
testler duyusal/motor, 
dikkat, alıcı/ifade edici 
dil, pragmatik dil, 
konuşma, ses, söz-
lü, akıcılık ve sözlü 
olmayan iletişimi içerir.

3 yaş-
yetişkinlik

Bireyler; doğrudan 
gözlem, öğretmen 
ve bakım veren 
raporları ve testleri 
yoluyla iletişimin ana 
beceri kategorilerinde 
değerlendirilir ve 
derecelendirilir.

Potansiyel İletişim 
Eylemleri Envanteri

Jeff Sigafoos, Ph.D., 
Michael Arthur-Kelly, 
Doktora, Nancy 
Butterfield, M.Ed. 
(2006). Engelli çocuklar 
için günlük iletişimi 
geliştirme konusunda 
potansiyel iletişimsel 
eylemlerin envanteri. 
Baltimore MD: Paul H. 
Brookes Yayıncılık A.Ş.

Bir dizi gelişimsel 
ve fiziksel engele 
bağlı ciddi iletişim 
bozukluğu olan 
bireylerin potansiyel 
iletişimsel eylemleri 
hakkında veri 
toplamak için bir araç.

Yaş aralığı 
belirtilmemiştir

Veriler ebeveynler, 
öğretmenler ve 
terapistler tarafından 
yapılan görüşmeler 
yoluyla toplanmaktadır.

Yeni Reynell 
Gelişimsel Dil 
Ölçekleri

GL Değerlendirmesi. 

https://www.gl-
assessment.co.uk/
products/new-reynell-
developmental-
language-scales-nrdls/

Küçük çocuklar-
da konuşma ve dil 
zorluklarını tanımlar.

3-7.6 yaş Göz takip yanıtları elde 
etmek için kullanılabilir.

Potansiyel İletişim 
Eylemleri Envanteri

Jeff Sigafoos, Ph.D., 
Michael Arthur-Kelly, 
Doktora, Nancy 
Butterfield, M.Ed. 
(2006). Engelli çocuklar 
için günlük iletişimi 
geliş-tirme konusunda 
potansiyel iletişimsel 
eylemlerin envanteri. 
Baltimore MD: Paul H. 
Brookes Yayıncılık A.Ş.

Bir dizi gelişimsel 
ve fiziksel engele 
bağlı ciddi iletişim 
bozukluğu olan 
bireylerin potansiyel 
iletişimsel eylemleri 
hakkında veri 
toplamak için bir araç.

Yaş aralığı 
belirtilmemiştir

Veriler ebeveynler, 
öğretmenler ve 
terapistler tarafından 
yapılan görüşmeler 
yoluyla toplanmaktadır.

Yeni Reynell 
Gelişimsel Dil 
Ölçekleri

GL Değerlendirmesi. 

https://www.gl-
assessment.co.uk/
products/new-reynell-
developmental-
language-scales-nrdls/

Küçük çocuklarda 
konuşma ve dil 

3-7.6 yaş Göz takip yanıtları elde 
etmek için kullanılabilir.
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ARAÇ ADI YAZAR/YAYIMCI/
İNTERNET SİTESİ AMAÇ YAŞ ARALIĞI GÖSTERİMLER/

UYARLAMALAR

Peabody Resimli 
Kelime Testi, Beşinci 
Baskı

Douglas M. Dunn, Ph.D. 
Pearson Klinik, Yayıncılar. 
www.pearsonclinical.com

Alıcı sözcük 
hazinesini 
değerlendirir.

2.6 yaş-
yetişkinlik

Resimler bir göz takip 
panosuna veya çerçeveye 
monte edilebilir. Her 
bir resme karşılık 
gelen sayı, bir tahtada 
da görüntülenebilir. 
Alternatif olarak, resimler 
bir bilgisayar ekranında 
görüntülenebilir ve 
resimlere göz takibi ile 
erişilebilir. Klinisyenler 
ayrıca dinleyici destekli 
taramayı kullanabilir 
ve Rett sendromlu bir 
bireyden kendisine 
işaret edildiğinde yanıt 
vermesini isteyebilir.

Çocuklarda Günlük 
İletişim Becerilerinin 
Edimbilim Profili 
(Revize Edilmiş 
Baskı)

VE

Yetişkinlerde Günlük 
İletişim Becerilerinin 
Edimbilim Profili

Hazel Dewart, Susie 
Summers. 

http://complexneeds.org. 
uk/modules/Module-2.4- 
Assessment-monitoring- 
and-evaluation/All/ 
downloads/m08p080c/ 
the_pragmatics_profile.
pdf 

https://www. 
flexiblemindtherapy. 
com/uploads/6/5/ 
5/2/65520823/ 
pragmatics_profile_ 
dults.pdf 

Günlük yaşam 
bağlamında bir 
çocuğun veya bir 
yetişkinin iletişimci 
olarak bir profilini 
sağlar.

0-10 yaş

ve

ergenlik-yaşlılık

Veriler görüşmeler yoluyla 
toplanabilir ve bu, zaman 
içinde gerçekleştirilebilir. 
Çocuk profili, ebeveynler 
ve öğretmenlerle (<4 yaş 
ve 5-10 yaş) kullanım için 
2 görüşme formatı içerir. 
Yetişkinlere uygun sürüm, 
yetişkinlerle ve temel 
iletişim ortaklarıyla birlikte 
kullanılmak üzere 2 biçim 
(“kendi kendine rapor” ve 
“diğer rapor”) içerir.

AAC kullanan kişiler 
için pragmatik profili

Suzanne Martin, 
Katherine Small,  Rachel 
Stevens. https://
acecentre.org.uk/ 
resources/pragmatics- 
profile-people-use-aac/

Çocuklarda Günlük 
İletişim Becerilerinin 
Edimbilim Profili’nden 
her yaştan kullanıcılar 
için uyarlanmıştır 
(Yukarıya bakınız).

Herhangi bir 
yaş aralığı 

belirtilmemiştir

Geçmişte AAC kullanmış, 
şu anda kullanan veya 
AAC’nin resmi olmayan 
biçimlerini kullanan kişiler 
için tasarlanmıştır. 
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ARAÇ ADI YAZAR/YAYIMCI/
İNTERNET SİTESİ AMAÇ YAŞ ARALIĞI GÖSTERİMLER/

UYARLAMALAR

Okul Öncesi Dil 
Ölçekleri,

Beşinci Baskı

Irla Zimmerman, Ph.D., 

Violette Steiner, B.S., 

Roberta Pond, M.A. 

www.pearsonclinical.com 

Çocuklar için 
alıcı ve anlamlı 
dil becerilerini 
değerlendirir.

0-7.11 yaş Rett sendromlu birey, 
bir sayfadaki seçenekler 
için göz takibini 
kullanabilir. Alternatif 
olarak, bazı sayfalar bir 
göz takip panosuna 
monte edilebilir. Bazı 
maddeler ebeveyn ya da 
bakım veren raporu ile 
puanlanabilir.

Yardımlı İletişim 
Sembolü Performans 
Testi

Joan Bruno, Ph.D., CCC- 

SLP, Mayer-Johnson, 
LLC. https://www.
spectronics.com.au/
product/tasp-test-of-
aided-communication-
symbol-performance

İletişim kurmak için 
sembol kullanmada 
bireyin kapasitesini 
belirler.

Herhangi bir 
yaş aralığı be-
lirtilmemiştir.

İşlevsel gösterme/
işaretleme becerileri 
gerektirir. Fiziksel 
zorlukları olanlar için 
yeniden düzenlenebilir.

Erken İletişim ve Dil 
Testi

Mary Huer, Linda Miller.

Aşağıdakiler dahil 
olmak üzere birden çok 
kaynaktan edinilebilir:

www.pearsonclinical.
com

www.superduperinc.com

Sözsüz testin 
gözden geçirilmesi. 
Sözsüz ve 
sembolik iletişim 
de dahil olmak 
üzere, iletişimi 
değerlendirir.

2 hafta-
yetişkinlik

Konuşamayan ve AAC 
kullanan bireyler için 
uygundur.

İletişim Yeterlilikleri 
Kontrol Listesi

Karen Bloomberg, 
Denise West, Hilary 
Johnson, Teresa Iacono. 
İletişim Kaynak Merkezi-
SCOPE

Konuşamayan 
ergenlerin ve 
yetişkinlerin 
iletişim becerilerini 
değerlendirir.

Ergenlik-
Yetişkinlik

İletişim ortakları, bireyin 
iletişim becerileri 
hakkında bir kontrol 
listesi hazırlar.

Sözel Davranış

Kilometre Taşı 
Değerlendirmesi

www.spectronics.com.au 

Mark L. Sunderberg, 
Kilometre Taşı 
Değerlendirmesi Ph.D.

www.avbpress.com

Dil ve sosyal beceri 
değerlendirmesi

48 aya kadar Gelişime ket vurabilecek 
dil ve öğrenme 
engellerini tanımlar.

Vineland Uyarlamalı 
Davranış Ölçekleri-
Üçüncü Baskı

Sara S. Sparrow, Ph.D., 

Domenic V. Cicchetti, 

Ph.D., 

Celine A. Saulnier, Ph.D. 

www.pearsonclinical.com

Gelişimsel engeli 
bulunan bireyler 
için kişisel ve 
sosyal becerilerin 
ölçülmesi

Doğum-90 yaş Ebeveynler, bakıcılar 
ve öğretmenler bilgi 
sağlayabilir.
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EK 4

İletişim Hedeflerinin Geliştirilmesi ve İzlenmesi için 
Kaynaklar
Bu tabloda listelenen kaynaklar, Rett sendromlu bireylerle çalışan iletişim uzmanlarının anketine katılanlar tarafından 
önerilmiştir. Tüm kaynaklar daha sonra geri bildirimleri için Delphi anket paneline gönderilmiştir. Burada listelenenler, 
Rett sendromlu bireylerle kullanmak için bir değerlendirme aracı olarak değerleri sorulduğunda Delphi panelinden 
“kabul ediyorum” ya da “kabul etmiyorum” ya da “katılmıyorum” notları almıştır. Aşağıdaki bilgiler, iletişim uzmanları 
anketine yanıt veren kişilerin kişisel klinik deneyimlerine dayanmaktadır. Bu ayrıntılı bir liste değildir. Hepsi olmasa da bazı 
değerlendirme araçları için özel öneriler mevcuttur. Tüm veriler, bu dokümanın basıldığı tarih itibariyle günceldir. Tüm 
değerlendirmeler aksi belirtilmedikçe İngilizce olarak yayınlanmıştır. İletişim becerilerinin değerlendirildiği durumlarda 
kullanılacak özel stratejiler için kılavuzadaki Değerlendirme bölümüne bakın.

ARAÇ ADI YAZAR/YAYIMCI/
İNTERNET SİTESİ AMAÇ YAŞ ARALIĞI GÖSTERİMLER/

UYARLAMALAR

Kanada Mesleki 
Performans Öçüsü

www.thecopm.ca Zaman içinde bir bireyin 
günlük yaşamında 
kendini fark etme 
algısını yakalamak için 
tasarlanmış, kanıta 
dayalı bir sonuç ölçüsü. 
Öz bakım, boş zaman 
ve üretkenlik dahil 
olmak üzere yaşamın 
her alanında mesleğe 
odaklanır.

Yaş 
belirtilmemiştir.

Rett sendromlu bireylerin 
ebeveynlerinden/bakım 
verenlerinden tutarsız 
olsa bile gözlemledikleri 
beceriler hakkında rapor 
vermeleri istenebilir. 35 
dilde mevcuttur.

Hedefe Ulaşma 
Ölçeklemesi

Thomas Kiresuk, 
Robert Sherman. 
Birkaç kaynaktan 
edinilebilir:

https://www.
sralab.org/
bilitationmeasures/
goal-attainment-
scale

Müdahale sırasın-da bireyin 
hedeflerine ne kadar 
ula-şıldığını ölçmek için 
kullanılan bir yöntem. Bu, 
bireyselleştirilmiş bir sonuç 
ölçümü sağlar. Puanlama, 
istatistiksel analize izin 
vermek için standart bir 
şekilde tamamlanır.

Yaş 
belirtilmemiştir.

Başarıyı ölçmeye yönelik 
hedefler ve kriterler, 
müdahale başlamadan 
önce kararlaştırılır.

Öğrenci, Ortamlar, 
Görevler ve Araçlar 
Çerçevesi

www.joyzabala.
com

Yardımcı teknolojiyi 
seçmek, uygulamak ve 
değerlendirmek için 
işbirlikçi bir şekilde karar 
almayı teşvik eden dört 
bölümlü bir model.

3-6.11 yaş Modeli uygulamak için 
kullanılacak çalışma 
kağıtları yazarın web 
sitesinde mevcuttur.

Konuşan Semboller www.talkingmats.
com

Konuşamayan bireylerin 
veya sınırlı sözlü 
becerilere sahip kişilerin 
görüş bildirmesine 
imkan sağlamak için 
kullanılabilecek bir dizi 
iletişim sembolü. Sembol 
sistemi, iletişim ve 
hedeflerin geliştirilmesi 
için bir başlangıç noktası 
belirlemek amacıyla yapılan 
değerlendirmenin bir 
parçası olarak kullanılabilir.

5-21 yaş Semboller kolayca 
tanınabilir ve okuryazarlık 
becerileri gerektirmez. 
Birden fazla dilsel veya 
kültürel geçmişe sahip 
olan kişiler bunları 
kullanabilir.
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EK 5

Yararlı Web Sitelerine ve Kuruluşlara Bağlantılar
Bu, tüm ülkelere ve bölgelere özgü bilgileri kapsayacak kadar uzun bir liste olacağından, uluslararası şekilde ilgi 
duyulabilecek birkaç örnek sunulmaktadır. Rett Derneği bulunan bir bağlantının, o ülkeyle ilgili bilgi almak için ilk irtibat 
noktanız olması tavsiye edilir.

Rett Sendromu İçin Sağlık ile İlgili Kaynaklar
• Rettsyndrome.org - Rett Sendromu Temel Bakım Kılavuzları
https://www.rettsyndrome.org/wp-content/uploads/RSO_PrimaryCareGdlns_Final1919-1.pdf
• Rettsyndrome.org - RettEd web seminerleri (Rett ile ilgili araştırma ve bakım konuları)
https://www.rettsyndrome.org/for-families/education/
• Rett Sendromu Avrupa - Rett Kaynağı
https://www.rettsyndrome.eu/rett-resource/
• Rett Bozuklukları İngiltere - Rett Sendromu Sağlık Kontrol Listesi
https://www.rettuk.org/resources/resources-for-families/rett-disorders-alliance-health-checklist/
• Rett İngiltere Sağlık Kimliği
https://www.rettuk.org/wp-content/uploads/2018/04/Rett-Health-Passport-Fillable.pdf
 • Fransız Ulusal Rett Sendromu Kılavuzları
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/dir4/pnds_-_syndromes_de_rett_et_
apparentes_2017-05-03_14-15-56_224.pdf

Rett Klinikleri ve Ulusal Rett Derneklerine Bağlantılar
Burada verilen bağlantılar, birden fazla ülkeye bilgi/bağlantı sağlayan web sitelerine yöneliktir.

• ABD ve uluslararası Rett klinikleri
https://www.rettsyndrome.org/for-families/rett-syndrome-clinics/
 • Avrupa Rett dernekleri
https://www.rettsyndrome.eu/member-associations/
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AAC ile İlgili Uluslararası Kuruluşlar
• Uluslararası - ISAAC - https://www.isaac-online.org

AAC ve Okuryazarlık için Ücretsiz Kaynaklar/Tavsiye Sayfaları
Ücretsiz Sözcük Dağarcığı
 Proje Çekirdeği, Evrensel Çekirdek Sözcükler - http://www.project-core.com/communication-systems/
ARASAAC - http://www.arasaac.org/
Bildstöd.se - http://bildstod.se/
SymbolsForAll - https://www.symbolsforall.org.uk/

Evet / Hayır Yanıtları Geliştirme

Proje Çekirdeği - Hızlı Başvuru Kılavuzları - Evet veya Hayır ile İletişim

https://www.dropbox.com/s/dl/6orcxy9jjj5ctdv/Communicating_Yes_and_No.pdf

Rett Türkiye - İletişim Kaynakları - Başlarken.

https://www.rettuk.org/wp-content/uploads/2017/03/formatted-website-yes-no.pdf

Modelleme

Proje Çekirdeği - Hızlı Başvuru Kılavuzları - Evrensel Çekirdeğin Modellenmesi -

https://www.dropbox.com/s/dl/yvx09fxe4t8mx2o/Project_Core_Modeling_One-pager.pdf

Rett Türkiye - İletişim Kaynakları - Modelleme -

https://www.rettuk.org/wp-content/uploads/2017/03/formatted-website-modeling.pdf

İş Ortağı Destekli Tarama (PAS)

 Proje Çekirdeği - Hızlı Başvuru Kılavuzları - İş Ortağı Destekli Tarama -

https://www.dropbox.com/s/dl/1cccs133h7q4voi/Partner_Assisted_Scanning.pdf

 Rett Türkiye - İletişim Kaynakları - Ortak Destekli Tarama -

https://www.rettuk.org/wp-content/uploads/2017/03/formatted-website-pas.pdf

Okuryazarlık
Proje Çekirdeği - http://www.project-core.com/
Dinamik Öğrenme Haritaları - https://www.dlmpd.com/
Tar Heel Reader (her yaş için ücretsiz, erişilebilir çevrimiçi kitap) - https://tarheelreader.org
Tar Heel Paylaşımlı Okuyucu - https://sharedreader.org
Tobii Dynavox tarafından Reading Avenue (Boardmaker Online’ın bir parçası olarak ücretsiz kaynak) 
https://www.tobiidynavox.com/en-US/software/web-applications/boardmakeronline/
Rett Türkiye - İletişim Kaynakları - Okumaya Başlarken -
https://www.rettuk.org/wp-content/uploads/2017/03/formatted-website-reading1.pdf
Rett Türkiye - İletişim Kaynakları - Yazmaya Başlarken -
https://www.rettuk.org/wp-content/uploads/2017/03/formatted-website-writinga.pdf
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EK 6

Danışma Grubu ve Uzman Paneli Üyeleri
Proje çalışma grubu, odak grubuna katkıda bulunan herkese ve pilot ve çevrimiçi anketlere, danışmanlık grubunun 
üyelerine ve Delphi anketine katkıda bulunmak için zaman ve uzmanlıklarından yararlanandığımız kişilere teşekkür eder.

Delphi anketine katkıda bulunmanın yanı sıra, projenin ilk aşamalarında çalışma grubunun değerli bir üyesi olan Sally-
Ann Garrett’a özel bir teşekkür ederiz.

Projeyi bir HeART Hibe Ödülü ile finanse eden Rettsyndrome.org’a da teşekkürler.

Danışma Grubu üyeleri:
 •  Angus Clarke, DM, FRCP, FRCPCH, Cardiff Üniversitesi’nde Klinik Genetik Profesörü ve All Wales Tıbbi 

Genomik Servisi Onursal Danışman Klinik Genetik Uzmanı;
•  Jenny Downs MSc PhD, Fizyoterapist, Doçent ve Baş Araştırma Görevlisi, Telethon Çocuk Enstitüsü, Perth, 

Avustralya;
•  Walter E. Kaufmann MD Doktora, İnsan Genetiği Yardımcı Profesörü, Emory Üniversitesi Tıp Fakültesi, Boston 

Çocuk Hastanesi Tıbbi Araştırma Personeli ve ABD Greenwood Genetik Merkezi Tercüme Araştırma Merkezi eski 
Direktörü;

• Helen Leonard MBChB MPH, Doçent ve Baş Araştırma Görevlisi, Telethon Çocuk Enstitüsü, Perth, Avustralya;

Delphi anketine katılan Uzman Panel üyeleri:
•  Märith Bergström-Isacsson Doktora, Müzik Terapisti ve İsveç Rett Sendromu ve İlişkili Bozukluklar Ulusal Merkezi 

Eski Müdürü, İsveç;
• Thomas Bertrand Doktora, Rett Sendromu Avrupa Ana ve Eski Başkanı, Fransa;
•  Anne-Marie Bisgaard Tıp Doktoru, Kopenhag Üniversite Hastanesi, Rett Sendromu Merkezi Müdürü, 

Rigshospitalet, Danimarka;
• Bill Callaghan, Avustralya Rett Sendromu Derneği’nin Ebeveyn ve Başkan Yardımcısı, Avustralya;
•  Jill Clayton-Smith MD, Klinik Genetik Danışmanı, Tıbbi Genetik Onursal Profesörü, Manchester Üniversitesi ve 

Manchester Rett Kliniği Eski Direktörü, İngiltere;
• Abigail Davison-Hoult MA, Ebeveyn ve Eğitmen/İngiltere Rett, İletişim ve Eğitim Destek Projesi Danışmanı;
• Wendy Drobnyk MS OTR/L, Mesleki Terapist, Boston College, ABD;
•  Rosa Angela Fabio Doktora, Deneysel Psikoloji Profesörü, Messina Üniversitesi ve Airett Yenilik ve Araştırma 

Merkezi (AIRC) Direktörü, Verona, İtalya;
• Sheridan Forster GradDipEd Doktora CPSP, Konuşma Dili Patoloğu ve Özel Eğitim Öğretim Üyesi, Avustralya;
• Sally-Ann Garrett, Emekli Uzman Konuşma ve Dil Terapisti, İrlanda;
•  Jessica Y. Gonzalez MS CCC-SLP, Çocuk Hastanesi Los Angeles, Rett Sendromu Kliniği için Konuşma Dili 

Patoloğu;
• Sandra Grether Doktora CCC-SLP, Konuşma Dili Patolog ve Doçent, Cincinnati Üniversitesi, ABD;
•  Eva Holmqvist Yüksek Lisans reg. OT, Mesleki Terapi Konseyi Sertifikalı Uzmanı, DART - AAC ve Yardımcı 

Teknoloji Merkezi, Sahlgrenska Üniversite Hastanesi, İsveç;
• Becky Jenner, Rett UK’nin Ebeveyn ve CEO’su, İngiltere;
• Mary D. Jones MD MPH, Katie’nin Rett Sendromu ve İlişkili Bozukluklar Kliniği Tıbbi Direktörü, ABD;
• Jane Lane RN, Hasta Yöneticisi ve Proje Koordinatörü, UAB Rett Sendromu Kliniği, ABD;
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•  Judy Lariviere, OTR/L, Mesleki Terapist ve Yardımcı Teknoloji Uzmanı, Rett Sendromu ve İlişkili Bozukluklar 
Kliniği, ABD;

• Caroline Lietaer, Ebeveyn ve Rett Sendromu Avrupa Başkanı, Belçika;
•  Jane Lunding Larsen MA, Eğitim Psikolojik Danışmanı, Rett Sendromu Merkezi, Üniversite Hastanesi Kopenhag, 

Rigshospitalet, Danimarka;
• Romana Malzer, Ebeveyn ve Sosyal Eğitim Çalışanı/Yardımcı Teknoloji Uzmanı, Avusturya;
• Orietta Mariotti, Ricerca’nın Ebeveyni ve Yönetim Kurulu Üyesi, İtalya;
• Jennifer J. McComas Doktora BCBA, Özel Eğitim Profesörü, Minnesota Üniversitesi, ABD;
• Yvonne Milne, Ebeveyn, Rett Birleşik Krallık Başkanı ve Rett Sendromu Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi, İngiltere;
• Susan Norwell MA ATACP, Özel Eğitim Uzmanı ve Yardımcı Teknoloji Uzmanı, ABD;
•  Claudia Petzold, Ebeveyn, Meslek Terapisti ve Yardımcı Teknoloji Uzmanı, Alman Rett Sendromu Araştırma Vakfı 

Başkanı, Almanya;
• Heidi L. Rabe MA CCC-SLP/L, Konuşma Dili Patoloğu ve Yardımcı Teknoloji Uzmanı, ABD;
•  Patricia A. Remshifski Doktora CCC-SLP, Yardımcı Doçent ve Başkan, Rett Sendromu Araştırma ve Destek 

Programı Koordinatörü, Konuşma Dili Patolojisi Bölümü, ABD, Monmouth Üniversitesi;
• Gerna Scholte MA reg. SLP, Konuşma Dili Patoloğu, Rett Uzmanlık Merkezi Hollanda-GKC, Hollanda;
•  Jessica Simacek PhD (Eğitim Psikolojisi), Topluluk Entegrasyonu Enstitüsü Araştırmacısı, Minnesota Üniversitesi, 

ABD;
• Judith Snieders MA, Konuşma Dili Patoloğu, Hollanda;
•  Avustralya Avustralya Katolik Üniversitesi’nde Konuşma Patolojisi derecesinin AAC birimi için Konuşma Dili 

Patologu ve Eğitmeni Darren Trentepohl CPSP, AGOSCI, Avustralya Başkanı;
• Mariëlle van den Berg MD, Ebeveyn ve Hollanda Rett Sendromu Derneği Başkanı, Hollanda;
• Almuth von Lukas-Sterner MA, Ebeveyn ve Meslek Terapisti, Almanya;
• Callie Ward MSc, Öğretmen ve Danışman/Eğitmen/Eğitmen, Rett UK, İngiltere İletişim ve Eğitim Destek Projesi;
• Judy Wine EdD, Konuşma Dili Patoloğu ve İletişim Danışmanı, Profesyonel Danışma Ekibi, İsrail Rett Dern
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