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SUNU 

XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 11-12 Kasım 2002 tarihinde Ankara 
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinin organizasyonu ile Ankara 
Üniversitesi Avrupa Topluluğu Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) 
Salonunda büyük bir katılımla gerçekleştirilmiştir. 

Her yıl farklı  bir üniversitenin üstlendiği bu kongrenin, bu yılkı ana 
teması "Yaklaşımlar, Stratejiler ve Yöntemler" olmuştur. Bu doğrultuda 
sekiz oturumda 32 bildiri sunulmuş, 14 postere yer verilmiştir. Ayrıca "Özel 
Eğitim Alanında Öğretmen Yetiştirme" konulu bir panel ile "Farklı 
Özelliklere Sahip Çocuk Aileleri ile Yapılan Aile Rehberliği" çalışmalarını 
içeren bir çalıştay da kongrede yer almıştır. 

Sunulan bildirilerden ve kongrede yapılan tartışmalardan özel eğitimin 
çağdaş gelişmeler doğrultusunda kavramsal, işlevsel ve yapısal yönden 
olumlu değişiklikler gösterdiği gözlenmiştir. 

Kongremizde, Cumhurbaşkanımızın eşleri değerli eğitimci, Sayın 
Semra Sezer, hem katılımı, hem de aydınlatıcı ve yönlendirici açılış 
konuşmasıyla bizleri onurlandırmışlardır. 

Kongremiz süresince bizden desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim 
Bakanı Sayın Prof.  Dr. Necdet Tekin, Üniversitemiz Rektörü Prof.  Dr. 
Nusret Aras ve Fakültemiz Dekanı Prof.  Dr. Nizamettin Koç da birer açılış 
konuşması yapmışlardır. 

Kongremizde sosyal ve sanatsal etkinliklere de yer verilmiştir. 11 
Kasım 2002 gecesi Milli Eğitim Bakanı Sayın Prof.  Dr. Necdet Tekin'in 
himayelerinde bir kokteyl ile 12 Kasım kapanış gecesinde Ankara 
Kalesi'nde müzikli bir gala yemeği düzenlenmiştir. Kongre açılışında bir arp 
dinletisi yer almış, bu etkinlik toplantımıza renk katmıştır. 

XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresinin ardından yaklaşık bir yıl geçti. 
Kongremizde sunulan bildirilerden toplayabildiğimiz bir kısmını kitap 
halinde yayımlayarak kalıcılığını sağlamaya çalıştık. Yazılardaki bilimsel 
sorumluluklar tümüyle yazarlara aittir. Kongre kitabını yayına hazırlayanlar, 
yazıların içeriğine dokunmadan ve yazarların hoşgörüsüne sığınarak, yazılar 
üzerinde biçimsel bazı düzenlemeler ve düzeltmeler yapma gereğini 
duymuşlardır. 
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Değerli meslektaşlarımız, kongremize katılım ve katkılarınız için 
hepinize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bizlere destek veren Milli Eğitim 
Bakanlığına, Ankara Üniversitesi Rektörlüğüne, Eğitim Bilimleri Fakültesi 
Dekanlığına ve bizlere sponsorluk yapan tüm kurum ve kuruluşlara ve 
özellikle bu kitabın basımına katkıda bulunan Antalya İlgi Özel Eğitim ve 
Rehabilitasyon Merkezi'ne teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz. 

11-12 Kasım 2003'teki XIII. Özel Eğitim Kongresi için Eskişehir 
Anadolu Üniversitesinde buluşmak üzere hoşçakalın diyoruz. 

Saygılarımızla. 
Prof.  Dr. Latife  Bıyıklı 

Program ve Düzenleme Kurulu Başkanı 



KONGRE PROGRAM VE DÜZENLEME KURULU 
BAŞKANI 

PROF. DR. LATİFE BIYIKLI NIN AÇIŞ 
KONUŞMASI 

Sayın Cumhurbaşkanımızın değerli eşleri eğitimci Sayın Semra Sezer, 
Sayın Bakan, Sayın Vali, Sayın Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Sayın 
Rektörüm, Sayın Dekanlar, Sayın Senato Üyeleri ve değerli konuklar, 

Ankara Üniversitemiz bünyesinde XII. Ulusal Özel Eğitim 
Kongresi'nde birlikte olmanın mutluluğunu duyuyor ve hepinize hoşgeldiniz 
diyorum. Bugünün hepimiz için ayrı bir anlamı ve önemi bulunmaktadır. 
Bugün 12 Kasım 1990 tarihinde yitirdiğimiz, ülkemizde özel eğitimin 
öncüsü, pek çoğumuzun hocası, değerli insan Mithat Enç'in ölümünün 12. 
yıldönümüdür. Kendisini şükran ve saygı ile anıyoruz. 

İlki 1991 yılında Anadolu Üniversitesi'nde yapılan bu anma toplantıları 
bilimsel bir kimlikle düzenlenerek geleneksel hale getirilmiştir. Bu 
toplantılar her yıl farklı  bir üniversite tarafından  gerçekleştirilerek, özel 
eğitim alanındaki tüm gelişmeler alan uzmanları ve uygulayıcılar arasında 
paylaşılmaya çalışılmaktadır. 

Bugünün bizler için diğer bir anlamı ise Özel Eğitim'in Milli Eğitim 
bünyesinde resmen yer almasının 50. yıl dönümü olmasıdır. 1952 yılında 
Gazi Eğitim Enstitüsü'nde sayın Mithat Enç'in çabaları ile açılan Özel 
Eğitim Şubesi; özel eğitim öğretmeni yetiştiren ilk kurum sayılmaktadır. Şu 
anda 1952 yılının ilk öğrencilerinden olan saygıdeğer özel eğitimciler de 
aramızda bulunmaktadırlar. Kendilerini saygı ile selamlıyoruz. 

Bugün başlayan XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, başta Milli Eğitim 
Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere bir çok özel 
eğitim kurumlarının katkıları ile gerçekleştirilmiştir. Şükranlarımızı 
sunuyoruz. Kongremizde otuz iki bildiri, on dört poster, bir panel yer 
almaktadır. Birlikte olacağımız bu iki günün hepimiz için verimli olmasını 
diliyor, saygılarımı sunuyorum. 
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DOÇ. DR. MİTHAT ENÇ'İN ÖZGEÇMİŞİ 

Doç. Dr. Mithat Enç, 1909 yılında Gazian-
tep'te doğdu, 1929 yılında İstanbul Erkek Lise-
si'nden mezun oldu, İstanbul Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi birinci sınıfında  gözlerini kaybetti. 
Gaziantep'e döndüğünde Amerikan Hastanesi 
Müdürü Mr. Merril N. Isely'den körler alfabesi 
ve İngilizce öğrendi. 

1936 yılında bir bursla Amerika'ya giderek 
Harward ve Colombia Üniversitelerinde yüksek 
öğrenim yaparak 1938'de lisans, 1939'da da 
özel eğitimde yüksek lisans derecelerini aldı. 

Ülkemize döndükten sonra 1952 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde 
Özel Eğitim Bölümü'nü kurmakla görevlendirildi. Bu bölümde özel eğitime 
gereksinim duyan çocuklar için açılacak kurumlarda görev alacak uzman, 
öğretmen, müdür ve müfettişlerin  yetiştirilmelerini sağladı. 

1956 yılında Ford Vakfı  bursuyla tekrar Amerika'ya giderek Illinois 
Üniversitesinde doktora derecesi aldı. 

1965 yılında Ankara Üniversitesi bünyesinde açılan Eğitim Fakültesine 
öğretim üyesi olarak atandı ve burada Özel Eğitim Bölümü'nü kurdu. 
Emekli olduğu 1979 yılına kadar bölüm başkanlığını yaptı. 

1980'de Türk Eğitim Derneği bilim ödülünü alan Enç, yaşamının 
sonuna kadar özel eğitim alanını geliştirme çabalarını sürdürdü ve çok 
sayıda eserler verdi. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ 
FAKÜLTESİ DEKANI 

PROF. DR. NİZAMETTİN KOÇ UN KONUŞMASI 

Sayın Hanımefendi,  Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm, Sayın Vali, 
Yüksek Öğretim Kurulumuzun Sayın Üyeleri, Sayın Dekanlar, Sivil 
Toplum Örgütlerinin Değerli Temsilcileri, Değerli Konuklar, Değerli Basın 
Mensupları ve Sevgili Öğrenciler, 

Fakültemiz Özel Eğitim Bölümü'nün koordinatörlüğünde gerçek-
leştirdiğimiz; "XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi' ne "HOŞGELDİNİZ" 
der, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Kuruluşundan itibaren şimdiye kadar, eğitim bilimlerinin diğer 
uzmanlık alanlarıyla birlikte; özel eğitim alanında uzman adayları ve 
öğretmenler yetiştiren bir fakülte  olarak böyle bir kongreyi gerçekleştiriyor 
olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 

Bu vesile ile sizlere; temel kuruluş amacı, XI. Milli Eğitim Şurası'nda 
da tanımlanan, eğitimin değişik uzmanlık alanlarına "Uzman Adayları" ve 
"Uzmanlar" yetiştirmek olan Fakültemizin rolünü ve eğitimimize olan 
katkılarını kısaca özetlemek istiyorum. 

Fakültemiz kurulduğu 1965 yılından günümüze dek; 

- Eğitimde Psikolojik Hizmetler, 

- Eğitim Programları ve Öğretim, 
- Eğitim Yönetimi, Teftişi  ve Planlaması, 
- Özel Eğitim, 
- Halk Eğitimi, 

- Ölçme ve Değerlendirme, 
- Güzel Sanatlar Eğitimi, 
- Eğitim Hukuku, 
- Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri, 
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- Eğitim Teknolojisi, alanlarında lisans ve lisansüstü programlar 
yürütmüştür. 

Belirtilen alanlardaki lisans ve lisansüstü programların yanı sıra 
fakültemiz,  kuruluş yasasında yer alan ikinci amacının bir gereği olarak; 
üniversitemizin Fen Fakültesi ile Dil ve Tarih - Coğrafya  Fakültesi'nin 
çeşitli bölümlerine devam eden öğrencilerin üçüncü sınıfa  geldiklerinde, 
kendi fakültelerindeki  lisans programlarına paralel bir biçimde, herhangi 
yeni bir maddi külfete  katlanmadan katıldıkları "Öğretmenlik Formas-
yonu" programlarını (bu programların durdurulduğu beş yıl öncesine kadar), 
30 yılı aşkın süre ile başarıyla yürütmüştür. 

Bu "Öğretmenlik Formasyonu Programları" düzenlenirken sürekli 
olarak Milli Eğitim Bakanlığımızla işbirliğini esas alan bir yaklaşım 
izlenmiş; Talim ve Terbiye Kurulumuzca belirlenen alanlarda ve ihtiyaç 
duyulan sayılar dikkate alınarak programlar açılmıştır. 

Bu programlara seçilerek alınan öğrenciler; "alan dersleri"ni fiziksel 
ve teknik donanımları iyi, deneyimli ve zengin akademik kadrolara sahip 
fakültelerden  alırken, aynı zamanda "öğretmenlik formasyonu  dersleri"ni 
fakültemizin  yine deneyimli, alanının uzmanı öğretim üyelerinden 
almışlardır. 

Böylelikle, Fakültemiz yıllardır; öğretmen yetiştirme model ve 
uygulamalarımızda özel ve seçkin bir yeri olan "Yüksek Öğretmen Okulu" 
uygulamasının bir benzerini (yatılılık boyutunun dışında), üniversite çatısı 
altında uygulamıştır. 

Bunların yanı sıra, mevcut Eğitim Fakültelerinin, Eğitim Bilimleri 
Bölümlerindeki öğretim üyelerinin çoğu fakültemiz  mezunudur. Halen 16 
üniversiteden 65 araştırma görevlisi, kadro aktarımı yolu ile Fakültemizde 
lisansüstü çalışmalarını yürütmektedirler. 

Ülkemizde kendi türünde ilk ve tek olan Eğitim Bilimleri Fakültesi, 
temel kuruluş amaçları "öğretmen yetiştirmek" olan Eğitim 
Fakülteleri'nden amaç ve örgüt yapısı bakımından tamamen farklı  olarak 
kurulmuştur. 

1982 yılında, tüm öğretmen yetiştiren kurumların "Eğitim Fakültesi" 
adını almaları ve üniversite şemsiyesi altına alınmalarıyla birlikte, 
başlangıçta "Eğitim Fakültesi" adıyla kurulan fakültemiz,  diğer fakültelerden 
farklılığı  korunarak "Eğitim Bilimleri Fakültesi" adını almıştır. 
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1997 yılında "Yeniden Yapılanma" adı altında yürütülen çalışmaların 
bir uzantısı olarak; Fakültemizde, şimdiye kadar yürütülen programlara ek 
olarak; 

- Okulöncesi Öğretmenliği, 
- Sınıf  Öğretmenliği, 
- Zihinsel Engelliler Öğretmenliği, 
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği, 
- Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, 

Adları altında beş lisans programı daha açılmıştır. Bu programlar ilk 
mezunlarını geçen yıl vermiştir. 

Kuruluşundan itibaren her on yılda bir yapılan "Mezunları İzleme 
Araştırmalarfndan  üçüncüsü 1995 yılında yapılmıştır. 

Bu araştırmanın sonuçlarına göre, mezunlarımızın; 

- %51'i MEB ve bağlı kuruluşlarda, 

- % 44'ü Diğer kamu kuruluşlarında ve KİT'lerde, 

- % 5' i de, Özel Kurumlarda, çalışmaktadır. 

Şimdi izninizle, Fakültemizin araştırma etkinlikleri ile birlikte sunduğu 
lisans ve lisansüstü eğitim programları ve "Öğretmenlik Formasyonu 
Programlarının dışında vermiş olduğu diğer hizmetlerden ana başlıklar 
halinde, özetle bahsetmek istiyorum. 

Hizmet içi Eğitim Programları 

Fakültemizin öğretim üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığımız başta olmak 
üzere, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılarak gerçekleştirilen hizmet içi eğitim 
programlarında görev almakta; proje, seminer ve araştırmalara katılmak-
tadırlar. 

Akademik Danışmanlık Hizmetleri 

Fakültemiz öğretim üyeleri yıllardır, kendi uzmanlık alanlarında, ilgili 
yasa ve yönetmeliklerin ek görevlendirme esasları çerçevesinde çeşitli 
kuruluşlara "Akademik Danışmanlık" hizmeti sunmaktadırlar. 
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Şimdiye kadar akademik danışmanlık hizmeti sunulan kuruluşların belli 
başlıları şunlardır: 

- MEB Talim ve Terbiye Kurulu, 
- MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi (EARGED), 
- MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 
- YÖK Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 
- Merkez Bankası, 

- Devlet Planlama Teşkilatı, 
- Iş ve işçi Bulma Kurumu, 
- Başbakanlık Özürlüler Dairesi Başkanlığı, 
- Adalet Bakanlığı, 
- Çocuk Esirgeme Kurumu, 
- ' Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu, vb. 

Yayınlar ve Bilimsel Toplantılar 

Kuruluşundan itibaren şimdiye kadar; öğretim üyelerimizce yazılan 
yüzlerce kitap ile yine öğretim üyelerimizce gerçekleştirilen yüzlerce 
araştırma raporu Üniversitemiz- Fakültemiz yayını olarak yayınlanmıştır. 

Ayrıca, hakemli olarak yayınlanan Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 
de fakültenin  kuruluşundan itibaren sistemli olarak yayımlanmıştır. 

Yayınlarımız ile ilgili olarak sizlere sunmak ve sizlerle paylaşmak 
istediğim diğer önemli bir nokta şudur: 

Kitap olarak yayınlanmış olan yayınlarımızın 26'sı; Milli Eğitim 
Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, TÜBİTAK, 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, UNICEF, Dünya Sağlık Örgütü 
(WHO) gibi çeşitli kuruluşlarla işbirliği çerçevesinde Fakültemizin 
gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantıların ürünü olan 
kitaplardır. 

İzninizle bu bilimsel toplantıların birkaçını (konu başlıkları biçiminde) 
özetle bilgilerinize sunmak istiyorum. 

-1979 yılında, "Üniversite Yönetiminin Uluslararası Sorunları Sem-
pozyumu" 
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-Yine 1979 yılında, "Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Eğitim So-
runları Semineri" 

-1981'de "Uluslararası Sakatlar Yılında Özel Eğitim Araştır-
maları" konulu toplantı 

Milli Eğitim Bakanlığımız ve Fakültemizin işbirliği çerçevesinde 
gerçekleştirilen bu toplantıya; üniversitelerin konu ile ilgili akademisyenleri, 
MEB üst düzey yöneticileri, Özel Eğitim Kurumlarının Yönetici ve 
Öğretmenleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde görevli ilgililer ile bu 
konuda hizmet veren gönüllü kuruluşların temsilcileri katılmışlardır. 

- 1983'te "Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mahkemeleri 
Sempozyumu" 

- 1985'te, "Eğitim Yönetiminde Denetleme ve Değerlendirme 
Sempozyumu" 

- 1986'da , "Türk Dili'nin Öğretimi" toplantısı. 

- 1990 yılında, ülkemizde "Eğitim Bilimleri" alanında kongre 
geleneğini de başlatan "Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal 
Kongresi". 

- 1995 "Dünya Hoşgörü Yılı" nedeniyle, Fakültemizin UNESCO ile 
işbirliği çerçevesinde gerçekleştirdiği, "Hoşgörü ve Eğitim 
Toplantısı". 

- 1996'da "Üniversite Eğitimi" konulu toplantı . 

- 1998'de, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 75.YıIında Toplumumuz ve 
Eğitim" konulu toplantı. 

- 1999'da, "Öğretim Birliği'nin 75.Yılı; Eğitim Bilimlerinin 
Dünü, Bugünü ve Yarını" konulu sempozyum. 

- 2001'de, "Eğitim Bilimlerinin Uzmanlık Alanları ve Eğitim 
Uzmanı Yetiştirmenin Neresindeyiz?" konulu toplantı. 

- 2002'de, "Öğretim Birliği'nin 78. Yılı ve Yurt Dışında Eğitim 
Gören Türk Öğrenciler" konulu toplantı. 

Ve bugün de; şimdiye kadar yaptığımız toplantılarda olduğu gibi; 
sunulan bildiriler ile panel çalışmalarını çok yakın bir gelecekte kitap haline 
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getirmeyi de planladığımız önemli bir eğitim konumuzu ele alan "XII. 
Ulusal Özel Eğitim Kongresi" ile sizlerle birlikteyiz. 

Özel eğitim; özel eğitim uzmanı, öğretmen, gezici öğretmen, iş 
öğretmeni, rehberlik ve psikolojik danışma uzmanı, sosyal hizmet 
uzmanı, psikolojik ölçme uzmanı (psikometrist), yönetici, denetici gibi, 
bu alanda hizmet vermek üzere özel olarak yetiştirilmiş elemanların 
işbirliği ile, diğer bir anlatımla ekip çalışmalarıyla yürütülmek durumunda 
olan çok yönlü bir eğitimdir. 

Bu ekip çalışmalarının çok önemli bir boyutu olarak XI. Milli Eğitim 
Şurası'nda tanımlanan alanlardaki Eğitim Uzmanları'nın sistemdeki yerlerini 
almalarının ve hizmetlerinden etkili bir biçimde yararlanılmasının 
gerekliliğine inanmaktayız. 

"Özel Eğitim Alanında Öğretmen Yetiştirme" konusu ile birlikte , 
kongrede sunulan bildirilerde ve panel çalışmalarında bu önemli boyutun da 
ele alınarak; (özel) eğitim uzmanlarının gerekli yasal düzenlemelere dayalı 
olarak sistemin bütünleyici birer öğesi konumuna getirilmeleri konusunda 
önerilerin ortaya çıkabileceğini umut etmekteyiz. 

Bu umutla; Fakültemiz Özel Eğitim Bölümü'nün de kurucusu olan 
Değerli eğitimbilimci Doç. Dr. Mitat ENÇ hocamızı ve bu alanda öncülük 
yapan değerli eğitimcilerimizi de saygı ile anarak; bu kongremize bildiri 
sunucu, panel üyesi ve oturum başkanı olarak görev kabul edip katkı getiren 
çok değerli akademisyenler, yöneticiler ve uygulayıcılardan başlamak üzere; 
bu kongremizin gerçekleştirilmesinde destek sağlayan kişi ve kuruluşlara 
Fakültemiz adına teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyorum. 

Sözlerime son verirken, kongremize katılarak bizleri onurlandıran siz 
değerli konuklarımıza, katılımınız için çok teşekkür eder, saygılar sunarım. 
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ANKARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ 
PROF. DR. NUSRET ARAS IN KONUŞMASI 

Sayın Hanımefendi,  Sayın Bakan, Değerli Konuklarımız ve Sevgili 
Öğrenciler, 

Eğitim Bilimleri Fakültemizce düzenlenen "XII. Ulusal Özel Eğitim 
Kongresi"ne üniversitemiz ve şahsım adına "Hoş geldiniz" der hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Çağımız demokratik toplumlarının tümü eğitimi her insanın DOĞAL 
bir hakkı ve İHTİYACI olarak kabul etmektedirler. 

Dünyaya insan olarak gelen her canlının durumu ne olursa olsun, eğitim 
alması EN DOĞAL İHTİYACI VE HAKKIDIR. Bu hakkın hiçbir 
kısıtlamaya tabi olmadan, bireylere yeteneklerine uygun eğitim hizmetlerinin 
sağlanması, bireylerin mensup oldukları toplumun temel görevlerinden 
biridir. Toplumların huzuru, rahatı ve yükselmesi o toplumu oluşturan tüm 
bireylerin durumlarına ve yeteneklerine uygun eğitim görmesi ile 
mümkündür. Her birey kendine, ailesine, mensup olduğu topluma ve hatta 
insanlığa aldığı eğitim oranında yararlı olur. 

Demokrasi ile yönetilen her ülkenin yönetiminden sorumlu kişilerin en 
başta gelen görevlerinden biri her bireyin durumu ne olursa olsun mevcut 
yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmesine hizmet edecek eğitim sağlamak 
olmalıdır. Birey ancak yeteneklerine uygun eğitim alarak yeteneklerini 
geliştirebilir. Mensup olduğu toplum içinde en iyi yapabileceği bir iş ve 
mesleğe sahip olarak mutlu olur; onun gelişmesi ve mutluluğu için çalışır, 
katkıda bulunabilir. Eğitim aracılığı ile tüketicilikten üreticiliğe geçebilir. 

Yüzlerce yıllık bir imparatorluğun ardından yükselen ve çağdaş bir 
devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk üniversitesi olan Ankara 
Üniversitesi özel eğitime gereksinimi olan bireylere verilecek eğitim 
hizmetlerinin bu amaçla özel olarak yetiştirilmiş elemanlarla sunulması 
gereğine özel bir önem vermektedir. 

Bu önemin bir gereği olarak; kurulduğu 1965 yılından itibaren Eğitim 
Bilimleri Fakültemizin bünyesinde faaliyet  gösteren "Özel Eğitim Bölümü" 
yıllardır Lisans ve Lisansüstü düzeylerde sunduğu eğitim programlarıyla 
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yüzlerce özel eğitimci yetiştirmiştir. Bu bölümümüzün mezunları 
yurdumuzun her köşesinde Resmi ve Özel Kuruluşlarda "özel eğitim 
uzmanı", "öğretmen", "özel eğitimci" vb. unvanlarla başarılı hizmetler 
sunmaktadırlar. Ayrıca bu bölümümüzün ülkemizde özel eğitim alanında, 
"Lisans düzeyinde dört yıllık özel eğitim programı"nın ilk uygulayıcısı 
bölüm olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. 

Kurulduğu ilk günden beri alana çok önemli ve özgün katkılarda 
bulunan özel eğitim bölümü, yetiştirmiş olduğu değerli öğretim 
elemanlarıyla da alanda öncülük etme misyonunu üstlenmiş bulunmaktadır. 
Adına XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi düzenlenen, Türk Eğitim Derneği 
"Bilim Ödülü" sahibi de olan değerli eğitimci Sayın Doç. Dr. Mithat ENÇ 
bu öncülerden yalnızca birisidir. Bu vesile ile Sayın Enç ile birlikte alana 
önemli katkıları olan tüm hocalarımızı şükranla anıyoruz. 

Eğitim Bilimleri Fakültemizin anılan bu bölümü, bir yandan, alanın 
gereksinim duyduğu elemanları lisans düzeyinde yetiştirmeye çalışırken; 
diğer yandan da Lisansüstü düzeyde sürdürdüğü programları ve araştırmaları 
ile bilimsel anlamda alana önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir. 
Eğitim Bilimleri Fakültemiz bünyesinde Özel Eğitim Bölümü'ne bağlı 
olarak hizmet veren "Özel Eğitim Birimi"nde bir yandan öğrencilerin 
uygulama çalışmalarında yeterlik kazanmaları hedeflenirken,  diğer yandan 
da özel gereksinimli çocuklar ve ailelerine yönelik eğitim programları 
yürüterek toplumsal görevini de yerine getirmektedir. 

Alanda çalışan tüm uzmanları bir araya getirerek bu kongreyi 
düzenleyen, böylelikle özel eğitimde ekip çalışmasının güzel bir örneğini 
sergileyen Eğitim Bilimleri Fakültemize, Özel Eğitim Bölümüne; toplantıya 
katkı getiren herkese teşekkür eder, toplantının başarılı geçmesini dilerim. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI 
PROF. DR. NECDET TEKİN İN KONUŞMASI 

Çok değerli hanımefendi, 

Değerli milletvekili arkadaşım, 
Değerli katılımcılar, 
Öğretim üyesi arkadaşlarım, Sayın valim, 
Sayın rektörlerim, 

Hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. 

Özel eğitim öncelikle özel kişilerin eğitimidir. Yani özelliği olan-özürlü 
yanları bulunan- bireylerin eğitimidir. Elbette ki ben, çok farklı  bir branştan 
bilim adamı olarak, bakan olarak, sizlere özel eğitim konusunda ders verecek 
değilim. Ama belli bir yere gelmek için sözlerime özellikli eğitimi daha 
açıklıkla vurgulamak için bir şeyler söyleyerek başlamak istiyorum. 

Dolayısıyla burada en önemli faktör  özel eğitimi yapacak, 
yaptırabilecek nitelikli öğretmenlerin yetiştirilmesidir. Özel eğitim 
politikalarının yerleştirilmesidir. Eğer özel eğitimi verebilecek nitelikte ve 
kalitede çağın gereklerine uygun, özel eğitimin amaçlarına hizmet edecek 
şekilde öğretmeni yetiştiremiyorsanız, ne kadar çok para verirseniz verin, ne 
kadar çok araç-gereç ve olanak sağlarsanız sağlayın -ki biz sağlayamıyoruz-
sonuç başarılı olmaz. Çünkü özel eğitimin en önemli unsuru olan özel 
eğitimi verebilecek eğitimciyi, öğretmeni ve usta öğreticiyi yetiştirmektir. 

Çok kısa Milli Eğitim Bakanlığım süresince Anadolu'nun 21 ilini 
gezdim. Bu illerde bulabildiğim özel eğitim veren birimlere ulaşmaya 
çalıştım. Bazı gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü sizler 
Türkiye'de özel eğitimin bilmini, geleceğini ve politikalarını belirliyorsunuz; 
belirleyeceksiniz. Onun için paylaşmak istiyorum. Dikkat ederseniz de 
konuşmamı-yani yazılı konuşmamı- yapmayarak gördüklerimi aktarmak 
istiyorum. 

Bir büyük ilimize gittiğimde, adeta yüzlerce kişilik bir özel eğitim-
özellik isteyen özürlü eğitim- kurumu kurmuşuz. Bu okulumuza, bu 
merkezimize, bu özel eğitimin gerektirdiği her türlü araç gereç ve eğitim 
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malzemesini vermişiz. Çok az eksiği de olsa öğretmenini de vermişiz. Ama 
maalesef  okulda olması gereken öğrenci sayısı yarıdan az. Yani eğitim 
kurumunun yarıdan fazlası  boş. Bu tespitlerimden ilki. 

Bir başka büyük ilimizin aynı şekilde il olacak kadar büyük bir ilçesini 
ziyaret ettim. Yine bir özel eğitim merkezini kurmuşuz. Yaklaşık on senedir 
halk ve Milli Eğitim Bakanlığı, yani devlet-halk elele inşaatı ve gereçlerini 
yerine getirmişiz. Şükür ki on sene sonra bitmiş. Ben de açtım. Burada ise 
istediğimiz bütün araç gereçler var. Fakat özel eğitimin bilimsel normlarında 
usta öğretici ve öğretmen yok. Bu da ikinci gözlemim. Nedenlerine girmek 
istemiyorum, çünkü bu toplantıda bunu sizler tartışacaksınız. 

Bu bölgede bir üniversite kentini ziyaret ettim. Eskişehir'i. İki 
üniversitenin de burada açılışına katıldım. Birisindeki özel eğitimle ilgili bir 
açılış dersini dinledim. Bu dersi veren bilim kadını şu anda aramızda ve 
fikirlerini  söyleyecek. Şunu gördüm; bütün Türkiye'de özel eğitim için 
yetiştirilen öğretmen veya kullanılan araç-gereç ve ilerlemenin %33'ünü bir 
fakültemiz  sağlıyor. Doğal olarak da tüm Türkiye'ye yetmiyor. Öğretmenini 
yetiştirmeye çalışıyor. Özel öğretim ve özürlü eğitiminin bilimsel 
yöntemlerini yaratmaya çalışıyor. Bu yöntemleri geliştirmeye çalışıyor. 
Mutluluk ve takdirle izlediğimi belirtmek isterim. Türkiye'de şu kadar 
üniversite var. Bir tanesi özel eğitimin %33'ünü sağlıyor. Diğer 
üniversitelerimizin ve ilgili tüm bilim kuruluşlarının dikkatini bir daha 
çekmek istiyorum. Özel eğitime yönlenmelerini arzu ettiğimi belirtmek 
istiyorum. 

Özel eğitim özel bireylerin eğitimidir. Politik açıdan önemli gördüğüm 
bir saptamayı da huzurlarınızda yapmak zorundayım. Türkiye'de mevcut 
istatistikler özellikle özel eğitime ihtiyacı olan özürlü bireylerin istatistikleri 
maalesef  çok doğru değil. Aileler özürlü bireye karşı yeterince eğitilmediği 
için bütün Türkiye genelinde bazı ailelerimiz özürlü evlatlarını saklama 
yoluna gidiyorlar. Yani siz bilim adamlarının yetiştireceği özel eğitim 
öğretmenlerinin eğiteceği bireyleri, evlatlarını saklama yoluna gidiyorlar. 
Onun için özürlü sayılarımız, özür dereceleri, özür çeşitleri, velhasıl pek çok 
şey net değil. Bu yolda gerek Milli Eğitim Bakanlığı, gerek üniversiteler, 
gerekse devlet olarak yolun daha çok başındayız. Bu konuda çok yaygın ve 
yeterli noktaya gelememiş durumdayız. Özürlü bireyi tanıma ve özürlü 
bireylerin eğitimi için yeni politikalar üretmek zorundayız. 

Üreteceğimiz politikalar içerisinde bir özel duruma da değinmek 
istiyorum. Herhangi bir şekilde özürlü doğan bir birey mutlaka devletin 
hassas kontrol ve koruması altında olmalıdır. Bunu şunun için söylüyorum. 
Özellikle kırsal kesimde ve tüm Türkiye'de özürlü bir birey her aşamada; 
eğitiminde, genel yaşamında, hukukta, mirasta, kısacası yaşamını idame 
ettirmesinde daima sıkıntılı olagelmiştir. Eğer özürlü birey bir eğitimde 
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alamamışsa bu sıkıntı daha da artarak himaye edenlerin insafına  kalmaktadır. 
Örneğin, ebeveynlerden herhangi birinin vefatı  durumunda ya da her ikisinin 
vefatı  durumunda bizim miras hukukumuz gereğince özürlü bireyi 
koruyamamaktadır. Özürlü bireyin -eğer mahkemeler de belirtmiş vasisi 
yoksa- ki bu çok nadir bir durum, devlet otomatik olarak vasi değildir. 
Özellikle Batı ülkelerinde bu tür bir olay gündeme geldiğinde, devlet vasidir, 
kesin haklara sahip vasidir. Kesin gözeticidir. Kesin takdir yetkisine sahiptir. 
Devlet avukatıyla özürlü bireyin miras ve yasal haklarını korur, ancak şu ana 
kadar ülkemizde böyle bir yöntem sıkı bir şekilde uygulanmamaktadır. 
Öyleyse özürlü bireyin miras gibi, eğitim gibi bütün haklarını koruyup 
kollayacak yeni ve işler bir hukuk sistemini kurmak zorundayız. 

Gelecekte öyle ümit ediyorum ki, özürlü bireyin bütün haklarını 
savunacak, kollayacak, takip edecek yasalar devletimizde de yer bulacaktır. 
Bu eksikliğin hukukta da giderileceğine ve özürlü lehine mutlaka devlet 
tarafından  kullanılacağına inanmak istiyorum. 

Değerli bilim adamları, sevgili arkadaşlarım, 

Sözlerimi bitirirken özel eğitime, özel eğitimin geliştirilmesine ve özel 
eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesine ve bu bilim dalının ülkemizde 
yerleştirilmesinde emeği geçen çok değerli bilim adamı Doç. Dr. Mithat 
Enç'i de saygıyla anmak istiyorum. Tüm eğitimciler ve tüm eğitime gönül 
verenlerin yolu açık olsun. 

Teşekkür ederim. 
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SAYIN SEMRA SEZER İN KONUŞMASI 

Sayın Konuklar, Değerli Katılımcılar, 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölü-
mü'nün düzenlediği Özel Eğitim Kongresi'nde siz değerli bilim insanları ve 
saygıdeğer konuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 

Eğitimden söz edildiğinde çoğu kez, bedensel ve psikolojik yönden 
eksiği bulunmayan çocuklarımız ve gençlerimize verilen eğitim anlaşılır. 
Genel eğitimin ayrılmaz parçası olan ve bütün olarak algılanması gereken 
eğitim düşünülmez. Tüm çocuklar gibi, gelişimi normal çocuklara göre daha 
farklı  bir süreç izleyen çocuklarımızın da eğitilmesi gerekmektedir. 

Özel eğitime gereksinim duyan tüm çocuklarımıza, engeli ne olursa 
olsun, doğuştan da gelse, sonradan da oluşsa, onları topluma 
kazandırabilecek, davranışlarında olumlu ve kalıcı değişimler 
oluşturabilecek eğitim verilmelidir. 

Üzülerek belirtmeliyim ki, bireylerin öz benlikleri ve çevreleriyle 
dengeli ilişkiler kurarak, mutlu yaşam sürmelerine yardımcı olmayı 
amaçlayan eğitim olanaklarından engelli çocuklarımızın çok az bir bölümü 
yararlanabilmektedir. 

Sayın Konuklar, Değerli Katılımcılar, 

Sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, engelli bireylere gündelik yaşamda 
gerekli olan iletişimin ve bağımsız yaşam becerilerinin kazandırılması, özel 
eğitimin temel amacıdır. 

Eğitimle kazandırılan ya da geliştirilen tek başına yaşam becerileri, 
engelli bireylerin toplum içinde çevresindeki bireylere bağımlılığını en aza 
indirgeyecek ya da tümüyle kaldıracaktır. 

Eğitim her çocuğa disiplinli, kararlı ve özverili bir süreci tamamlamayı 
öğretecek, kişi en iyisini yapma yeterliliğine ulaşacak, gelişecektir. Türk 
eğitim sisteminin yasalarla belirlenmiş olan amaçları, özel eğitim için de 
geçerlidir. Özel eğitimde bu amaçlar gözardı edilirse, Türk ulusal eğitiminin 
amaçları gerçekleşmiş sayılamaz. 
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Özel eğitime, engel grubuyla ilgili tanının konulmasından hemen sonra 
başlanmalıdır. Erken başlayan eğitim, bireyin davranışlarında kalıcı ve 
olumlu değişimler oluşturarak, başarı şansını artıracaktır. 

Özel eğitime gereksinen çocuklarımız, mümkün olduğu kadar normal 
gelişimini sürdüren çocuklarımızla birarada eğitilmelidir. Bu, her iki grubu 
birlikte yaşamaya alıştıracak, birbirlerinden olumlu yönde etkilenmelerini 
sağlayacaktır. 

Eğitim herkes için yaşam boyu süren bir etkinlik olarak 
değerlendirilmelidir. Eğitim kademelerinin aşamalarının herhangi birinin 
kesintiye uğraması, bütünü aksatmakta, bireylere zarar vermektedir. 

Sayın Konuklar, Değerli Katılımcılar, 

Hızla değişen toplumsal değerlerden, teknoloji ve bilimsel 
gelişmelerden doğrudan etkilenen eğitim, aynı zamanda değişim, dönüşüm 
ve gelişmelere yön vermektedir. Eğitim sistemimiz, yaşanan tüm 
gelişmelerden yararlanarak, artan beklentileri karşılayacak nitelikte 
olmalıdır. 

Okullarımızın, eğitim ve öğretim kurumları olmanın ötesinde, 
öğrencilerin bireysel farklılıklarının  dikkate alındığı, kendini tanıyan, iç 
dengesini kurmayı başarabilmiş bireyler olarak yetiştirilmelerini de 
hedeflemeleri  gerekmektedir. 

Günümüzde, eğitim alanındaki değişimler doğrultusunda 
eğitimcilerimizin rolü de giderek farklılaşmaktadır.  Eğitimciler, araştırmacı 
yönleriyle, yenilikleri yakından izleyerek, yeni koşullara ve değişimlere ayak 
uydurabilecek biçimde yetiştirilmelidirler. Öğretmenlerin öğrencilerini tüm 
yönleriyle tanıyabilmesi, okulu ve eğitim çevresini, öğrenci kadar kendisi 
için de bir gelişim ortamı olarak görebilmesi büyük önem taşımaktadır. 

Özel eğitimin, geliştirilmiş eğitim programlarını uygulayacak özel 
olarak eğitilmiş personele gereksinimi vardır. 

Eğitilecek kişilerin bireysel yeteneklerine dayalı, gelişim özelliklerine 
uygun ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmesi büyük önem taşımaktadır. 
Ankara Üniversitesi, yetiştirdiği özel eğitim uzmanları ve eğitimcileriyle 
başarılı programlarını sürdürmekte, özverili çalışmalarla önemli bir boşluğu 
doldurmaktadır. 

Sayın Konuklar, Değerli Katılımcılar, 
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Engelli insanın kişiliğinin gelişimi, yetenekleri oranında topluma yararlı 
olabilmesi, onu anlayışla benimseyen, önemseyen aile ortamına ve toplumsal 
çevrenin varlığına bağlıdır. 

Engelli bireylerin kendi evlerinde ve toplumda onları destekleyen 
programlara gereksinimleri vardır. Ailenin eğitimi de, kesintisiz sürmesi 
gereken bir etkinlik olmalıdır. Özel eğitim sürecinin her boyutuna ailelerin 
etkin katılımı ve desteği gerekmektedir. 

Özel eğitime gereksinimi olan çocuklara verilen eğitimin amacına 
ulaşabilmesi için, ev ve okul gibi farklı  ortamlardaki yaklaşımların ve 
davranışların tutarlı olması zorunludur. 

Sayın Konuklar, Değerli Katılımcılar, 

Engellilik yalnızca engelli insanın kendini değil, aynı zamanda ailesi, 
çevresi, yakınları ve komşularını da yakından ilgilendiren bir konudur. 

Engelli çocuğa sahip olmak, aileye ciddi psiko-sosyal sorunlar yaratır. 
Bu sorunların büyümeden ve çözümsüz boyutlara ulaşmadan aşılmasında, 
ailenin toplumsal ilişkileri ve toplumun engellilik olayına bakışının etkisi 
vardır. Toplumun engellilik konusundaki bilinci ve duyarlılığı, ailelerin 
acılarını derinleştirmek yerine, yapıcı çözümler getirecektir. 

Engelli çocuğa sahip aileler, bu durumun yüklediği sorumluluğun 
ağırlılığıyla kendilerine özgü bir kaygı yaşamaktadırlar. Çoğu zaman 
reddetme, öfke,  uzlaşma, depresyon ve kabullenme olarak kendini gösteren 
duyguların bir an önce aşılması, çocuğun gelişiminin kendi koşulları içinde 
en iyisinin yakalanabilmesi şansını artıracaktır. 

Engelli çocuğun topluma kazandırılmasında zaman önemli bir etmendir. 
Yaşıtlarına oranla öğrenmede zorluğu olan engelli çocukların zaman 
yitirmeden eğitim ve rehabilitasyonuna başlanması gerekmektedir. 

Sayın Konuklar, Değerli Katılımcılar, 

Engelli çocuklarımız ya da yetişkin yurttaşlarımız, günlük yaşama, kent 
ve toplum yaşamına sınırlı ölçüde katılabilmektedir. Engellilerimizin, 
eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür ve sanata, spor ve 
ulaşımdan psikolojik ve toplumsal desteğe, bireysel ve aile danışmanlığı 
hizmetlerinden, gerekmesi durumunda sürekli bakıma kadar pek çok çözüm 
bekleyen sorunu bulunmaktadır. 

Bu sorunlar bir an önce aşılmalı, engellilerimizin yaşam alanlarının 
sınırları, kendilerine göre düzenlenmiş çağdaş yaşam ortamları oluşturularak 
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kaldırılmalıdır. Bizler, engellilerimizin varlığını, onların özel günlerinde 
gazete ve dergilerde yer alan istatistik rakamları ve yüzdelerle öğrenmek 
değil, onları tiyatroda, çarşıda, pazarda, konser salonlarında her yerde 
görmek, duymak ve sorunlarını paylaşmak istiyoruz. 

Bugün burada gerçekleştirilen Kongre'nin, konuyla ilgili önemli bir 
boşluğu dolduracağını umut ediyorum. Engelli bireylere yönelik hizmetlerin 
nicelik ve nitelik yönünden yetersiz kaldığı ülkemizde, duyarlı kamuoyu 
oluşturmak amacıyla biraraya gelen siz saygıdeğer bilim insanı, uzman ve 
yetkililerin özverili çalışmalarını taktir ediyor, sürmesini diliyorum. 

Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler, engellilerimizin sorunları 
konusunda hizmet veren kamu ve özel kurum çalışanları ve ailelerin iletişim 
ve işbirliğini gerçekleştirecek bu toplantı ortak çalışmayı ve dayanışmayı 
artıracak, paylaşılan bilgi, sağlıklı ve kalıcı çözümlere ulaşmamıza yardımcı 
olacaktır. 

Çalışmalarınız dolayısıyla sizleri kutluyor, sağlık ve mutluluklar 
diliyorum. 
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işitme engelli  bireyler,  işitme kaybı nedeniyle  çevredeki  sesleri algılamakta 
güçlük  çekmekte  ve bu nedenle  günlük  yaşamlarında  anlama ve ifade  etme 
boyutunda  kullandıkları  iletişim yöntemleri  de  çeşitlilik  göstermektedir.  Bu 
araştırmanın genel amacı, 25 yaş ve üzerindeki  işitme engelli  yetişkinlerin  günlük 
yaşamda  farklı  ortamlarda  ve durumlarda  kişiler  arası iletişimlerinde  kullandıkları 
iletişim yöntemlerinin  neler olduğunu  belirlemektir.  Bu genel amaç doğrultusunda 
araştırmaya katılan  işitme engelli  yetişkinlerin  demografik  özellikleri  ile "İşitme 
Engelli  Yetişkinlerin  İletişim  Becerilerini  Belirleme  Aracı"na (İEYİBBA)  verdikleri 
cevapların nasıl bir dağılım  gösterdiği  belirlenmeye  çalışılmıştır.  Araştırma grubu, 
Ankara  ilinde  bulunan 25 yaş ve üzerindeki  69 erkek  ve 31 kadın  toplam 100 işitme 
engelli  yetişkinden  oluşmaktadır.  İşitme  engelli  yetişkinlerin  iletişimde  birinci 
derecede  işarete yer verdikleri  araştırmadan  elde  edilen  bulgular  arasında 
bulunmaktadır. 

Anahtar Sözcükler:  İşitme  engelli  yetişkinler,  iletişim becerileri,  iletişim 
yöntemleri. 

Bu araştırma ikinci yazarın danışmanlığında birinci yazarın kurum uzmanlığı  tezi olarak 
hazırlanmıştır. 



İletişim sistemlerinin temel amacı, bireyin diğer bireylerle etkin bir 
iletişime girebilmesini sağlamak ve topluma aktif  katılımda bulunan bir 
birey hale getirmektir. İletişimin bu amacının gerçekleşebilmesi, iletişimin 
çoklu bileşenlerini devreye sokmakla olanaklıdır. İletişimin doğası bunu 
gerektirmekte ve bu doğrultudaki gereksinimler de doğal olarak farklı 
iletişim biçimlerinin ortaya çıkmasına ve kullanılmasına yol açmaktadır. 

Kişiler arası iletişimin kendi içinde nasıl sınıflanacağı  yolunda çeşitli 
görüşler ileri sürülmektedir (Bench, 1993; Demorest ve Erdman, 1989). 
İletişimin sözel olduğu kadar sözel olmayan yönünün de olması nedeniyle 
genel eğilim iletişimi, sözlü (verbal) ve sözsüz (nonverbal) olmak üzere 
ikiye ayırmak şeklinde ortaya çıkmaktadır (Pektaş, 1994; Dökmen 1994). 

İletişim gerek toplumsallaşma gerekse kişinin bulunduğu toplumun 
kültürel bilgisini almasında temel araçlardan biridir. Bir çok insanın, kişiler 
arası iletişimde tercih ettiği iletişim aracı dil ve konuşma, yani işitsel sözel 
dil sistemidir. Sözel dilin kazanılmasında öncelikle gereken temel biçim 
konuşmadır (DPT, 1992; Polat, 1995). 

Sözel iletişim günlük yaşamda işiten bireylerde olduğu gibi, işitme 
engelli bireylerin de iletişiminde önemli bir güce sahiptir. Sözel iletişimin 
temel öğeleri işitme ve konuşmadır. Konuşmanın öğrenilmesi ise bireyin 
aynı dili konuşan bireylerle iletişim kurmasını gerektirmektedir. İşitmenin 
olmaması durumunda ise konuşma becerisinin kazanılmasında engeller 
ortaya çıkmaktadır (Pektaş, 1994). 

İşitme engelli bireyler, işitme kaybı nedeniyle çevredeki sesleri 
algılamakta güçlük çekmektedirler. Bu nedenle işitme engelli bireylerin 
günlük hayatlarında anlama boyutunda ve ifade  etme boyutunda 
kullandıkları iletişim yöntemleri çeşitlilik göstermektedir. İşitme engelli 
bireylerin anlama boyutunda kullandıkları iletişim yöntemleri işaretle 
anlama, dinleyerek anlama, hem işaretle hem dinleyerek anlama, dudak 
okuyarak anlama, yazarak anlama, tercüman kullanma olarak 
adlandırılabilir. İşitme engelli bireyler ifade  etme boyutunda ise; işaretle, 
konuşarak, hem işaretle hem de konuşarak, yazarak, tercüman kullanarak 
iletişim kurmaktadırlar. Bu kişiler iletişimlerinde farklı  ortamlarda ve farklı 
kişilerle bu yöntemlerden birini kullanmayı tercih ettikleri gibi bu 
yöntemlerin bir kaçını da birlikte kullanabilirler. İşitme engelli bireylerin 
sözel iletişim becerilerini etkileyen etmenlerin başında işitme kaybı derecesi 
gelmekle birlikte, işitme kaybının oluştuğu yaş, işitme cihazı kullanma, 
eğitime başlama yaşı, erken eğitim (Elfenbein,  Bentler, Davis ve Neibuhr, 
1988; Smith, 1998) ailede kullanılan dil ve ailenin sosyo-ekonomik durumu 
bu etmenler arasında yer almaktadır (Long, Fitzgerald, Sutton ve Rollins, 
1983). 
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İşitme engelli bireyler, sözel iletişim becerilerini etkileyen etmenlere 
sahip olma derecelerine göre konuşmanın kazanılmasında her yaşta farklı 
özellikler gösterebilmektedirler. Her yaşın kendine özgü bir konuşma doğası 
olmakla birlikte işitme engelli bireylerin sözel iletişimi yani konuşma 
becerisini kazabilmeleri için işitme kaybının ortaya çıktığı andan başlayarak 
temel koşulların karşılanması gerekmektedir. Bu koşulların karşılanmaması 
durumunda pek çok işitme engelli yetişkin sosyal ortamlarda ve günlük 
yaşamlarında sözel iletişimlerinin sınırlı olması nedeniyle işareti kullanmayı 
tercih etmek durumunda kalmaktadırlar (Owens ve Ragrio, 1987). Bu durum 
karşısında konuşanların dünyasındaki işitme engelli bir yetişkin sözel 
iletişimindeki yetersizliğinden dolayı kendini toplumdan çoğu zaman 
soyutlanmış hissetmekte, bir grubun üyesi olamamakta ve arkadaş çevresi 
giderek daralmakta ve sonuçta iletişim sürecine işaretlerle açıklandığında ya 
da ona tercümanlık yapan biri olduğunda ancak katılabilmektedir (Raimondo 
ve Maxwell, 1987; Hallahan ve Kauffman,  2000). 

İletişimde, işitme engelli bireyin sahip olduğu sözel iletişim düzeyi 
önemli olmakla birlikte; iletişim ortamı ve katılımcıların özellikleri de büyük 
önem taşımaktadır. Günlük yaşamda işitme engelli bireyler tıpkı işitenler 
gibi evde, işte, restoranda, alışveriş merkezlerinde, sokakta, toplu taşım 
araçlarında bulunmakta ve bu ortamlarda iletişim kurma, özellikle de sözel 
iletişim kurma gereksinimi içinde bulunmakta, dolayısıyla da çeşitli 
güçlükler yaşamaktadırlar (Davis ve Hardrick, 1981). 

Bireylerin içinde bulundukları iletişim ortamlarındaki ses, gürültü, 
müzik, kalabalık, uzaklık (mesafe)  onların kişiler arası iletişimlerinde etkili 
olmaktadır. Gürültü, iletişimi güçleştiren fiziksel  faktörlerden  biridir ve 
kelimeleri anlamayı zorlaştırır. Gürültülü ortamda kişiler arası iletişimde 
sesin iletilmesi ve alıcı tarafından  duyulup algılanması, sessiz bir ortama 
oranla daha güç olmaktadır. Gürültü kişiye gelen sınırlı bilgiyi engeller, 
işitme engelli kişinin konuşulanları anlamasını zorlaştırır (Brown ve Foster, 
1991; Hallahan ve Kauffman,  2000 ). 

Fiziki ortam kadar kişilerin iletişim eşleri de büyük önem taşımaktadır. 
İletişime katılan kişilerin psikolojik çevreyle, arkadaşlarıyla, dostlarıyla ve 
tanımadıkları kişilerle olan iletişimleri, ilgileri, iletişim stratejileri ve 
tutumları iletişimin yoğunluğu ve sürekliliği açısından önemli olmaktadır. 
İnsanlar, tanıdıkları ile daha etkili ve derin iletişim kurarken, tanımadıkları 
ya da yeni tanıştıkları bireylerle daha sınırlı iletişim kurma eğilimindedirler. 
Kişilerin kullandıkları dil ve iletişim yöntemleri de iletişim kurulmasını, 
kalitesini, sürekliliğini etkilemektedir. İşiten/konuşan bireyler iletişimde 
işbirliğine girmiyorlarsa ya da zayıf  iletişim alışkanlıkları varsa, işitme 
engelli birey iletişime girmekten kaçınmakta ya da anlıyormuş gibi 
yapmaktadır. İletişimi sürdürmek isteyen işitme engelli bireyler, işiten 

33 



kişilerle iletişimde kendisinin işitme sorunu olduğunu belirtme veya tekrar 
etmelerini isteme gibi sözel stratejileri kullanmaktadırlar (Foster, Bareffoot 
ve Decard, 1989). 

Koennigsfeld,  Beukelman ve Stoefen-Fisher  (1993) 25-65 yaşlarındaki 
15 ağır işitenle yaptıkları araştırmada, işitme engellilerin işiten bireylerle 
iletişimlerinde iletişim stratejilerini ve alternatif  iletişimleri ne kadar sıklıkla 
kullandıklarını incelemişlerdir. Ayrıca araştırmacılar, işitme engelli 
bireylerin işiten bireylerle iletişimde ağırlıklı olarak hangi yöntemleri 
kullandıklarını belirlemişlerdir. Araştırma sonucunda katılımcıların büyük 
çoğunluğunun doğuştan ve 2-5 yaşları arasında işitme engelli oldukları 
bulunmuş, işitme cihazı kullananların sayılarının oldukça düşük olduğu 
saptanmıştır. Araştırmaya katılan işitme engellilerin büyük bir çoğunluğu hiç 
işitme cihazı kullanmadıklarını ve iş, ev, kilise ve alışveriş gibi farklı 
ortamlarda alternatif  iletişim yöntemleri kullandıklarını belirtmişlerdir. 
Araştırmaya katılan bireyler işyerinde ve alışverişte daha az işareti 
kullanarak iletişim kurduklarını evde, komşuda ve barda işareti daha çok 
kullandıklarını ifade  etmişlerdir. Ayrıca bilmedikleri, dudak okuyarak 
anlamadıkları kelimeleri ise yazarak anlatmayı tercih ettikleri araştırmadan 
elde edilen bulgular arasındadır. İşiten bireylerin de işitme engelli bireylere 
bir şeyler anlatmada en çok yazarak anlatmayı tercih ettikleri, bunun yanında 
jest ve mimikleri kullandıkları da diğer bulgular arasında bulunmaktadır. 

İşitme engelli bireylerin kendini ifade  etmede hangi iletişim biçimini 
benimseyeceği eğitim gördükleri okullardaki benimsenen yaklaşımlara göre 
farklı  yöntemleri ortaya çıkarmaktadır. Benimsenen bu yaklaşımlara göre de 
bu yöntemlerden biri veya bir kaçı işitme engellilerin eğitiminde, iletişim 
becerisi kazandırmada kullanılmaktadır (Bench, 1993). 

Ülkemizde işitme engelli bireylerin eğitiminde sözel iletişim yöntemi 
kullanılmakla birlikte, bu yöntemin başarılı olması için gerekli koşullar 
arasında yer alan erken eğitim, aile eğitimi, erken yaşta cihaz kullanımı ve 
çok yönlü destekleyici özel eğitim hizmeti gibi koşulların çoğu zaman 
karşılanamadığı ve bu durumda da sözel iletişim yönteminin kazanılmasında 
engellerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bu durum işitme engelli bireyleri 
eğitim ortamları da dahil olmak üzere işarete başvurmaya itmektedir. 
Eğitimde sözel iletişim yönteminin kullanılması özel eğitimle ilgili yasalarda 
yer almakla birlikte, toplumsal yaşamda işitme engellilerin çevrelerindeki 
bireyleri anlamada ve bu bireylere duygu, düşünce ve isteklerini iletmede 
hangi iletişim yöntemine daha fazla  ağırlık verdikleri bilinmemektedir. 
İşitme engellilerin eğitiminde eğitsel düzenlemelere gidebilmek ve yetişkin 
işitme engelli bireyin topluma katılımını artırmak, yaşam kalitesini 
yükseltmek için işitme engelli yetişkinlerin kullandıkları iletişim 
biçimlerinin incelenmesi gerekmektedir. 
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Ülkemizde işitme engelli yetişkinlerin iletişim becerilerini belirlemeye 
yönelik bugüne değin kapsamlı bir araştırmanın yapılmamış olması bu 
araştırmayı gerekli kılmıştır. İşitme engellilerin günlük yaşamda 
kullandıkları iletişim yöntemlerinin dağılımının ortaya konması, iletişim 
yöntemleri, eğitim programları ve işitme engellilerin iletişimde yaşadığı 
güçlüklerin ortadan kaldırılması çalışmalarında yararlı olacaktır. 

Bu araştırmanın genel amacı, 25 yaş ve üzerindeki işitme engelli 
yetişkinlerin günlük yaşamda farklı  ortamlarda ve durumlarda kişiler arası 
iletişimlerinde kullandıkları iletişim yöntemlerinin neler olduğunu 
belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmaya katılan işitme 
engelli yetişkinlerin demografik  özellikleri ile "İşitme Engelli Yetişkinlerin 
İletişim Becerilerini Belirleme Aracı"na (İEYİBBA) verdikleri cevapların 
nasıl bir dağılım gösterdiği incelenmeye çalışılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma, işitme engelli yetişkinlerin günlük yaşamda farklı 
ortamlarda ve durumlarda kişiler arası iletişimlerinde kullandıkları iletişim 
yöntemlerinin neler olduğunu belirlemeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. 

Araştırma Grubu 

Araştırma grubu, Ankara ilinde bulunan 25 yaş ve üzerindeki 69 erkek 
ve 31 kadın toplam 100 işitme engelli yetişkinden oluşmaktadır. Tablo l'de 
işitme engelli yetişkinlerin demografik  özelliklerine ilişkin dağılımları 
verilmiştir. 

Tablo l'de görüldüğü gibi araştırma grubunu oluşturan bireylerin büyük 
çoğunluğu (%69) erkektir ve yarısı (%51) 35-49 yaş grubu arasında yer 
almaktadır. Ayrıca araştırma grubunu oluşturan bireylerin büyük bir 
çoğunluğu (%63.3) %50 ve daha fazla  işitme kaybına sahip olan bireylerden 
oluşmakta olup, yüksek bir oranda (%67) evli ve çalışan (%75) bireylerden 
oluşmaktadır. 
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Tablo 1: Araştırma Grubunun Demografik  Özellikleri 

N % Toplam Yüzde 
Cinsiyet Kadın 31 31.0 31.0 

Erkek 69 69.0 69.0 

Toplam 
100 100 100 

Yaş 25-34 43 43.0 43 
- + 35-49 51 51.0 51.0 

50 ve üzeri 6 6.0 6.0 

Toplam 
100 100.0 100.0 

Kayıp Oranı %40-44 21 21.4 21.4 
%45-49 14 14.3 14.3 
%50 ve üzeri 62 63.3 63.3 

Toplam 
98 98.0 100.0 

Kayıp Nedeni Doğum Öncesi 50 50.0 51.0 
Doğum Sırası 4 4.0 4.1 
Doğum Sonrası 44 44.0 44.9 

Toplam 
98 98.0 100.0 

Farkedilme Yaşı 1-3 yaş 43 66.1 66.1 
4-6 yaş 17 26.1 26.1 
7 yaş ve üzeri 5 7.7 7.7 

Toplam 
65 65.0 100.0 

Cihaz Kullanma Kullananlar 21 21.0 21.0 
Kullanmayanlar 79 79.0 79.0 
Toplam 100 100.0 100.0 

Cihaz Kullan. 
Süresi 

Sürekli 8 8.0 40.0 

Arasıra 10 10.0 50.0 
Nadiren 2 2.0 10.0 
Toplam 20 20.0 100.0 

Medeni Durum Evli 67 67.0 67.7 
Bekar 28 28.0 28.3 
Dul 4 4.0 4.0 . 
Toplam 99 99.0 100.0 

Birlikte 
Yaşadığı Kişi 

İşiten 31 31.0 32.6 

İşitmeyen 63 63.0 66.3 
Yalnız Yaşıyor 1 1.0 1.1 
Toplam 95 95.0 100.0 
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Çoc. Yaş. Kişi İşiten 52 52.0 55.3 
İşitmeyen 42 42.0 44.7 
Toplam 94 94.0 100 

Eğitim Durumu Eğitimi yok 2 2.0 2.0 
İlkokul 34 34.0 34.0 
Ortaokul 39 39.0 39.0 
Lise 23 23.0 23.0 
Üniversite 1 1.0 1.0 

Toplam 
100 100.0 100.0 

Özel Eğit. Alma Evet 5 5.0 5.1 
Hayır 94 94.0 94.9 

Toplam 
99 99.0 100.0 

İşte Çalış. 
Durumu 

Çalışan 75 75.0 75.0 

Çalışmayan 
25 25.0 25.0 

Toplam 100 100.0 100.0 
Çalıştığı Yer Kamu 51 51.0 68.0 

Özel 13 13.0 17.3 
Kendi İşi 3 3.0 4.0 
Geçici mevsimlik 5 5.0 6.7 
Diğer 3 3.0 4.0 

Toplam 
75 75.0 100.0 

Aylık Gelir Geliri Yok 9 9.0 9.7 
150 den az 7 7.0 7.5 
151-250 32 32.0 34.4 
251-350 24 24.0 25.8 
351-450 15 15.0 16.1 

451 Üstü 
6 6.0 6.5 

Toplam 
93 93.0 100.0 

Dernek Üyeliği Üye Olan 82 82.0 82.8 
Üye olmayan 17 17.0 17.2 

Toplam 
99 99.0 100.0 
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Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplamak amacıyla "İşitme Engelli Yetişkinlerin 
İletişim Becerilerini Belirleme Anketi" araştırmacı tarafından  geliştirilmiş 
olup, işitme engelli yetişkinlerin günlük yaşamlarında iletişimde 
bulundukları kişileri anlamada ve kendilerini ifade  etmede en çok hangi 
iletişim biçimini kullandıklarına ilişkin görüşlerinin dağılımını ortaya 
koymak amacıyla hazırlanmış ve kullanılmıştır. 

Anket Oluşturma Süreci ve Genel Özellikleri 

Kişiler arası iletişimde birden fazla  yolla iletişim kurulduğu gözönüne 
alınarak birden fazla  seçeneğin işaretlenebildiği ankette, anlama ve kendini 
ifade  etme boyutunda toplam 40 madde bulunmaktadır. 

Anketin geliştirilmesinde ilk olarak işitme engelli yetişkinlerin iletişim 
becerilerini belirlemeye ilişkin ifadelerin  yazımı amaçlanmıştır. Bu amaçla 
konuyla ilgili literatür taranmış ve benzeri ölçme araçları incelenmiştir. Bu 
incelemede, işitme engellilerin iletişim becerilerini inceleyen ölçme 
araçlarına rastlanmıştır. Yücel, Sennaroğlu ve Belgin'in (1996), yaptıkları 
araştırmada işitme engelli yetişkin erkeklerin iletişim problemlerini 
saptamak için geliştirdikleri 6 soruluk anket formu  incelenmiştir. Ayrıca 
Demorest ve Erdman (1986) tarafından  geliştirilen İşitme Engellilerin 
İletişim Profili  (The Communication Profile  for  the Hearing Impaired) 
incelenmiştir. Bu incelemelerin ardından madde havuzu oluşturulmuş ve 
ifadeler,  özel eğitim alanında çalışan 3 uzman tarafından,  Türk diline 
uygunluk, işitme engelli yetişkinlerin günlük yaşamdaki iletişim ortamları ve 
kullandıkları iletişim yöntemleri boyutlarında incelenmiştir. Tüm bu 
incelemelerden sonra 40 maddeden oluşan bir ölçme aracı hazırlanmıştır. 
Uygulamaya geçmeden önce bir ön uygulama yapılmış ve ön uygulamanın 
ardından yeterince anlaşılır olmayan ifadeler  yeniden düzenlenerek ankete 
son şekli verilmiştir. Çalışmada kullanılan ölçme aracının anket olması ve 
birden fazla  seçeneği işaretlemeye olanak vermesi nedeniyle uzman görüşü 
dışında herhangi bir geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılmamıştır. 
Araştırmadan elde edilen verilerin genellenebilirliği ölçme aracının bu 
özelliği ile sınırlıdır. 

Veri Toplama Araçlarının Uygulanması 

Araştırmada gerek duyulan verilerin toplanması amacıyla araştırmacı 
tarafından  hazırlanan "Bilgi Formu" ve "İşitme Engelli Yetişkinlerin İletişim 
Becerilerini Belirleme Anketi" Ankara'da yaşayan okuma yazma bilen yüz 
işitme engelli yetişkine Türkiye Sağır ve Dilsizler Derneği Genel 
Başkanlığı'nda, tek ya da ikişerli üçerli gruplar halinde tercüman yardımı ile 
uygulanmıştır. Veri toplama araçlarını işitme engelli yetişkinler kendileri 
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doldurmuşlardır. Ancak, okuma ve yazması yetersiz olan işitme engelli 
yetişkinler için tercüman yardımı sağlanmıştır. Uygulama odalarında 
aydınlatmaya, gürültü ve kalabalığın olmamasına, görsel dikkat dağıtıcı 
materyallerin bulunmamasına özen gösterilmiştir. 

Uygulamanın yaz döneminde yapılması nedeniyle, işitme engelli 
bireylerin de tatile gitmesinden kaynaklı olarak anket formunu 
cevaplandıracak işitme engelli yetişkin bulmakta güçlükler yaşanmış ve bu 
nedenle uygulama 3 ay gibi bir sürede tamamlanmıştır. 

Araştırma grubunun demografik  özellikleri ile günlük yaşamda kişiler 
arası iletişimde kullandıkları iletişim yöntemlerinin dağılımı frekans  ve 
yüzde kullanılarak betimlenmeye çalışılmıştır. 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan 100 işitme engelli yetişkinin "İşitme Engelli 
Yetişkinlerin İletişim Becerilerini Belirleme Aracı"na verdikleri tepkilere 
ilişkin bulgular Tablo 2 ve Tablo 3'te yer almaktadır. 

Tablo 2: Araştırmaya Katılanların  Anlama Boyutunda  Verdikleri  Tepkilerin  Dağılımı 

A=lşaretle anlattıklarında anlarım B=Dinleyerek anlarım C= Hem işaretle hem dinleyerek 
anlarım D= Dudak okuyarak anlarım E= Yazarak anlattıklarında anlarım F= Tercüman 

kullanarak anlarım G= Diğer 

İFADELER A B c D E F G 

1. Günlük yaşamda aile bireylerimin 
anlattıklarını 

70 1 27 40 6 7 1 

2. Evde ailemle birlikte yemek yerken 
onların anlattıklarını 

65 1 26 37 4 5 5 

3. Alışveriş için ailemin isteklerini 69 0 23 29 21 5 1 
4. Alışveriş yaparken tezgahtarın bana 

anlattıklarını 
58 3 22 29 35 15 3 

5. Pazar yerinde satıcıların fiyatlarla  ilgili 
açıklamalarını 

59 3 21 28 27 11 8 

6. Gürültülü bir ortamda bana anlatılanları 72 0 15 22 44 25 2 
7. Sessiz bir ortamda bana anlatılanları 62 2 28 28 36 22 1 
8. Bir lokantada yiyecek ve içecek isterken 

garsonun söylediklerini 
62 1 15 23 50 26 1 
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9. Hiç tanımadığım birisinden bir konu 
hakkında bilgi almak istediğimde 
anlatılanları 

60 1 16 21 54 25 8 

10. Dolmuşta ya da otobüste geçen 
konuşmaları 

65 1 18 23 19 13 1 
0 

11. Arkadaşlarımla ve akrabalarımla 
selamlaşmalarımda onların ifadelerini 
(Günaydın, nasılsın, vb..) 

58 0 36 39 6 10 1 

12. Arkadaşlarımla sohbet ederken, 
arkadaşlarımın duygu ve düşüncelerini 

75 0 25 24 12 13 3 

13. İşyerimde arkadaşlarımın işle ilgili 
sorularını 

48 1 14 21 34 18 2 

14. İşyerimde işimle ilgili bilgi almak 
istediğimde bana anlatılanları 

44 1 15 24 43 19 1 

15. Kalabalık bir iş toplantısında 41 0 15 10 37 33 8 
16. Herhangi bir işim için resmi bir kuruma 

gittiğimde görevlileri 
56 1 17 18 60 54 5 

17. Doktorun hastalığımla ve tedavisiyle 
ilgili verdiği bilgileri 

51 5 15 17 43 62 3 

18. Eczanede, kullanmam gereken ilaçlarla 
ilgili verilen bilgileri 

49 2 17 14 57 50 3 

19. Hastanede biri yardıma gereksinim 
duyduğunda onun yardım isteğini 

49 2 17 14 48 58 1 
1 

20. Hastanede tedavimle ilgili işlemleri takip 
etmem gerektiğinde söylenenleri 

49 3 16 15 51 62 2 

Tablo 2'de verilen bulgular incelendiğinde, araştırmaya katılan işitme 
engelli yetişkinlerin iletişim biçimine ilişkin, anlama boyutunda; günlük 
yaşamda aile bireylerinin anlattıklarını en fazla  (n=70) işaretle 
anlattıklarında, ikinci olarak (n=40) dudak okuyarak, üçüncü olarak (n=27) 
hem işaretle hem dinleyerek anladıkları görülmektedir. Günlük yaşamda aile 
bireylerini anlamak için en az dinlemeye başvurdukları (n=l) belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan işitme engelli yetişkinlerin iletişim biçimine ilişkin 
anlama boyutunda ikinci soruda, evde ailesiyle birlikte yemek yerken aile 
üyelerinin anlattıklarını en fazla  (n=65) işaretle anlattıklarında anladıkları, 
ikinci olarak (n=37) dudak okuyarak anladıkları ve üçüncü olarak (n=26) 
hem işaretle hem dinleyerek anlattıklarında anladıkları görülmektedir. 
Yemek yerken en az kullandıkları iletişim biçiminin ise (n=l) dinleme 
olduğu görülmektedir. Bu da işitme cihazı kullananların sayısının az olması 
ve ailede işitme engelli bireylerin bulunma sıklığının fazla  olmasıyla 
açıklanabilir. 

Üçüncü soruda; alışveriş için aile üyelerinin isteklerini en fazla  (n=69) 
işaretle anlattıklarında anladıkları, ikinci olarak (n=29) dudak okuyarak 
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anladıkları ve üçüncü olarak (n=23) hem işaret hem dinleyerek anladıkları 
görülmektedir. Alışveriş için aile üyelerinin isteklerini yazarak 
anlattıklarında anladığını belirtenler (n=21) olarak görülmekte bu da işitme 
engellilerin alışveriş için ailelerinin isteklerini yazılı olarak da aldıklarını 
göstermektedir. İşitme engelli yetişkinler alışveriş için isteklerini anlamada 
dinlemeyi (n=0) hiç kullanmamaktadır. 

Dördüncü soruda; İşitme engelli yetişkinlerin alışveriş yaparken 
tezgahtarın anlattıklarını, en çok (n=58) işaretle anlattıklarında anladıkları, 
ikinci olarak (n=35) yazarak anlattıklarında, üçüncü olarak (n=29) dudak 
okuyarak anladıkları görülmektedir. Alışveriş ortamında dinlemeyi (n=3) 
çok az kullandıkları görülmektedir. 

Beşinci soruda işitme engelli yetişkinlerin pazar yerinde satıcıların 
fiyatlarla  ilgili açıklamalarını en fazla  (n=59) işaretle anladıkları, ikinci 
olarak (n=28) dudak okuyarak anladıkları ve üçüncü olarak (n=27) yazarak 
anlattıklarında anladıkları görülmektedir. Dinlemeye en az başvurdukları 
görülmektedir. Diğer seçeneğini işaretleyen (n=5) kişi anlamadıklarını, 
gösterdiklerini, marketten alışveriş yaptıkları için açıklamalara ihtiyaç 
duymadıklarını belirtmişlerdir. 

Altıncı soruda işitme engelli yetişkinlerin gürültülü bir ortamda 
kendilerine anlatılanları en fazla  (n=72) işaretle anlatıldığında anladıkları, 
ikinci olarak (n=44) yazarak anlatıldığında anladıkları ve üçüncü olarak 
(n=25) tercüman kullanarak anladıkları görülmektedir. Gürültülü ortamda 
işitme engellilerin dinlemeyi hiç kullanmadıkları görülmektedir. Hem işareti 
hem de dinlemeyi kullandıklarını belirtenlerin sayısının 15 olduğu 
görülmekte ve bu sayının düşük olduğu dikkati çekmektedir. Gürültülü 
ortamlarda işitme kaybı nedeniyle işitme engelliler dinlemeyi 
kullanmamaktadırlar. 

Yedinci soruda, işitme engelliler sessiz bir ortamda kendilerine 
anlatılanları en fazla  (n=62) işaretle anlatıldığında anladıklarını, ikinci olarak 
(n=36) yazarak anlatıldığında anladıklarını, üçüncü olarak ise (n=28) hem 
işaretle hem dinleyerek anladıklarını ve (n=28) dudak okuyarak 
anladıklarını belirtmişlerdir. Sessiz ortamda konuşulanları dinleyerek 
anlamaya ise çok az başvurdukları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan işitme engelli yetişkinlerin, bir lokantada yiyecek 
içecek isterken garsonun söylediklerini en fazla  (n=62) işaretle 
anlattıklarında anladıkları, ikinci olarak (n=50) yazarak anlattıklarında 
anladıkları, üçüncü olarak (n=26) tercüman kullanarak anladıkları 
görülmektedir. En az dinlemeye (n=l) başvurdukları görülmektedir. 
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Dokuzuncu soruda, işitme engellilerin hiç tanımadığı bir kişiden bilgi 
almak istediğinde anlatılanları en fazla  (n=60) işaretle anlattıklarında 
anladıkları, ikinci olarak (n=54) yazarak anlattıklarında anladıkları, üçüncü 
olarak (n=25) tercüman kullanarak anladıkları görülmektedir. Diğer 
seçeneğinde yer alan açıklamalara bakıldığında ise (n=8) işitme engelliler 
tanımadıkları kişilere bir şey sormadıklarını belirtmişlerdir. Dinlemeye en az 
başvurdukları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan işitme engelli yetişkinlerin, onuncu soruda 
dolmuşta ya da otobüste geçen konuşmaları en fazla  (n=65) işaretle 
anlattıklarında anladıkları, ikinci olarak (n=23) dudak okuyarak anladıkları, 
üçüncü olarak (n=19) yazarak anlattıklarında anladıkları görülmektedir. 
Diğer seçeneğinin de (n=10) olarak işaretlendiği görülmektedir. 
Açıklamalarında dolmuşta ya da otobüste geçen konuşmaları 
anlamadıklarını, iletişim kurmaya ihtiyaç olmadığını belirtmişlerdir. En az 
başvurulan iletişim biçimi olarak da dinleme (n=l) görülmektedir. 

On birinci soruda, işitme engelli yetişkinlerin iletişim biçimine ilişkin, 
anlama boyutunda, arkadaşlarının ve akrabalarının selamlaşma ifadelerini  en 
fazla  (n=58) işaretle anlattıklarında anladıklarını, ikinci olarak (n=39) dudak 
okuyarak anladıklarını, üçüncü derecede hem işaretle hem dinleyerek 
anladıklarını belirtmişlerdir. Dinlemeyi hiç kullanmadıkları görülmektedir. 

On ikinci soruda, işitme engelli yetişkinlerin arkadaşlarıyla sohbet 
ederken onların duygu ve düşüncelerini en fazla  (n=75) işaretle 
anlattıklarında anladıkları, ikinci olarak (n=25) hem işaretle hem konuşarak 
anlattıklarında anladıkları ve üçüncü olarak (n=24) dudak okuyarak 
anladıkları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan işitme engelli yetişkinler işyerinde arkadaşlarının 
işle ilgili sorularını en fazla  (n=48) işaretle anlattıklarında anladıklarını, 
ikinci olarak (n=34) yazarak anlattıklarında anladıklarını, üçüncü olarak 
(n=24) dudak okuyarak anladıklarını ifade  etmişlerdir. Dinleme (n=l) ve 
diğer seçeneği (1) (anlayamam) en az başvurulan iletişim biçimindedir. 

On dördüncü soruda işitme engelli yetişkinler işyerinde işiyle ilgili bilgi 
almak istediğinde kendisine anlatılanları anlamada en fazla  (n=44) işaretle 
anlattıklarında anladıklarını, ikinci olarak (n=43) yazarak anlattıklarında 
anladıklarını, üçüncü olarak da (n=24) dudak okuyarak anladıklarını 
belirtmişlerdir. 

İşitme engelli yetişkinlerin iletişim biçimine ilişkin, anlama 
boyutunda; on beşinci soruda, kalabalık bir iş toplantısında anlatılanları en 

42 



fazla  (n=41) işaretle anlatıldığında anladıkları, ikinci olarak (n=37) yazarak 
anlatıldığında anladıkları, üçüncü olarak (n=33) tercüman kullanarak 
anladıkları görülmektedir. 

On altıncı soruda işitme engelli yetişkinler herhangi bir işi için resmi 
kuruma gittiğinde görevlileri en fazla  (n=60) yazarak anlattıklarında 
anladıklarını, ikinci olarak (n=56) işaretle anlattıklarında anladıklarını ve 
üçüncü olarak (n=54) tercüman kullanarak anladıklarını belirtmişlerdir. En 
az dinlemeye (n=l) başvurdukları görülmektedir. Diğer seçeneğinde (n=5) 
anlaşamadıklarını ve işaret dilini bilenlerin olmadığını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan işitme engelli yetişkinlerin iletişim biçimine ilişkin, 
anlama boyutunda, işitme engelli bireylerin, hastalıklarıyla ve tedavisiyle 
ilgili doktorun verdiği bilgileri en fazla  (n=62) tercüman kullanarak 
anladıkları, ikinci olarak (n=51) işaretle anlattıklarında anladıkları, üçüncü 
olarak (n=43) yazarak anlattıklarında anladıkları görülmektedir. 

On sekizinci soruda kullanması gereken ilaçlarla ilgili eczanede verilen 
bilgileri en fazla  (n=57) yazarak anlattıklarında anladıklarını, ikinci olarak 
(n=50) tercüman kullanarak anladıklarını ve üçüncü olarak da bir farkla 
(n=49) işaretle anlattıklarında anladıklarını ifade  etmişlerdir. 

İşitme engelli yetişkinlerin iletişim biçimine ilişkin, anlama boyutunda; 
hastanede biri yardıma gereksinim duyduğunda onun yardım isteğini en fazla 
(n=58) tercüman kullanarak anladıkları, ikinci olarak (n=49) işaretle 
anlattıklarında anladıkları, üçüncü derecede ise (n=48) yazarak 
anlattıklarında anladıkları görülmektedir. En az başvurdukları iletişim biçimi 
de (n=2) dinleme olmaktadır. Diğer seçeneğindeki açıklamalara 
bakıldığında; (n= 11) hastanede yardım isteyen kişilerin isteklerini 
anlamadıklarını belirttikleri ve bazılarının da işitme engelli olduklarını 
anladığında yardım istemediklerini belirtikleri görülmektedir. 

Yirminci soruda, (Tablo 17) işitme engelli bireyler hastanede 
tedavileriyle ilgili işlemleri takip etmeleri gerektiğinde söylenenleri en fazla 
(n-62) tercüman kullanarak anladıklarını, ikinci olarak (n=51) yazarak 
anlattıklarında anladıklarını, üçüncü olarak (n=49) işaretle anlattıklarında 
anladıklarını belirtmişlerdir. En az dinlemeye başvurdukları söylenebilir. 
Diğer seçeneğinde anlayamam olarak açıklamalar yer almıştır. 
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Tablo 3: Araştırmaya Katılanların  Kendilerini  İfade  Boyutunda  Verdikleri  Tepkilerin 
Dağılımı 

A= İşaretle anlatırım B= Konuşarak anlatırım C= Hem işaretle hem de konuşarak anlatırım 
D= Yazarak anlatırım E= Tercüman kullanarak anlatırım F= Diğer 

İFADELER A B C D E F 

21. Günlük yaşamda aile üyelerime istek ve 
düşüncelerimi 

56 9 31 19 23 2 

22. Evde ailemle birlikte yemek yerken 
onlara isteğimi 

59 9 32 9 13 2 

23. Alışveriş için gereksinim duyduğum 
malzemeleri aile bireylerime 

63 7 22 34 11 1 

24. Alışveriş yaparken tezgahtara sormak 
istediklerimi 

60 9 19 36 17 3 

25. Pazar yerinde satıcılardan fiyatlarla 
ilgili indirim yapma isteğimi 

63 6 24 25 15 3 

26. Gürültülü bir ortamda başkalarına 
isteğimi 

70 5 20 41 25 1 

27. Sessiz bir ortamda başkalarına isteğimi 60 7 28 27 18 2 
28. Bir lokantada yiyecek ve içecek isterken 

garsona isteklerimi 
58 7 22 57 22 4 

29. Hiç tanımadığım birisi bir konu 
hakkında bilgi almak istediğinde ona 
düşüncelerimi 

53 7 19 53 31 3 

30. Dolmuşta ya da otobüste bulunanlara 
isteğimi 

65 9 19 23 13 2 

31. Arkadaşlarımla ve akrabalarımla 
selamlaşma ifadelerimi  (Günaydın, 
nasılsın, vb..) 

44 9 48 5 9 1 

32. Arkadaşlarımla sohbet ederken, onlara 
duygu ve düşüncelerimi 

66 5 29 12 18 0 

33. işyerinde arkadaşlarımın sorularını 
cevaplandırırken anlatmak istediklerimi 

45 4 19 31 12 0 

34. Işyerimde işimle ilgili bir konuyu 46 4 18 39 16 1 
35. Kalabalık bir iş toplantısında anlatmak 

istediklerimi 
41 5 15 37 32 3 

36. Herhangi bir işim için resmi bir kuruma 
gittiğimde görevlilere isteğimi 

54 8 16 59 61 0 

37. Hastalandığımda doktora sağlık 
durumumla ilgili bilgileri 

49 7 21 43 64 2 

38. Eczanede, kullanmam gereken ilaçlarla 
ilgili sormak istediklerimi 

51 8 21 48 54 2 

39. Hastanede yardıma gereksinim 
duyduğumda yardım isteğimi 
başkalarına 

51 8 23 39 60 1 

40. Hastanede tedavimle ilgili işlemleri takip 
etmem gerektiğinde görevlilere 
isteklerimi 

51 10 24 42 61 1 
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Tablo 3'de verilen bulgular incelendiğinde, araştırmaya katılan işitme 
engelli yetişkinlerin iletişim biçimine ilişkin, kendini ifade  etme 
boyutunda; yirmi birinci soruda, günlük yaşamda aile üyelerine istek ve 
düşüncelerini en fazla  (n=56) işaretle, ikinci olarak (n=31) hem konuşarak 
hem işaretle, üçüncü olarak (n=23) tercüman kullanarak, dördüncü derecede 
(n=19) ise yazarak anlattıkları görülmektedir. İşitme engelli yetişkinlerin 
istek ve düşüncelerini konuşarak anlatmaya (n=9) en az başvurdukları 
söylenebilir. 

İşitme engelli bireyler evde ailesiyle yemek yerken aile üyelerine 
isteğini en fazla  (n=59) işaretle anlattıklarını, ikinci olarak (n=32) hem işaret 
hem de konuşarak anlattıkları, üçüncü olarak da (n=13) tercüman kullanarak 
anlattıklarını belirtmişlerdir. Konuşmayı (n=9) ve yazarak iletişim kurmayı 
(n=9) ilk üçüne oranla daha az tercih etmekte oldukları görülmektedir. 

İşitme engelli yetişkinlerin alışveriş için gereksinim duyduğu 
malzemeleri aile bireylerine en fazla  (n=63) işaretle, ikinci olarak (n=34) 
yazarak anlattıkları, üçüncü olarak (n=22) hem işaretle hem konuşarak 
anlattıkları görülmektedir. En az konuşarak (n=7) iletişim kurmaya 
çalıştıkları belirlenmiştir. 

Yirmi dördüncü soruda, işitme engelli yetişkinlerin alışveriş yaparken 
tezgahtara sormak istediklerini en fazla  (n=60) işaretle, ikinci olarak (n=36) 
yazarak, üçüncü olarak (n=29) hem işaretle hem yazarak anlattıkları 
görülmektedir. 

Yirmi beşinci soruda, işitme engelli yetişkinlerin pazar yerinde 
satıcılardan fiyatlarla  ilgili indirim yapma isteklerini en fazla  (n=63) işaretle 
anlattıklarını, ikinci olarak (n=25) yazarak anlattıklarını ve üçüncü olarak 
(n=24) hem işaretle hem konuşarak anlattıklarını belirtmişlerdir. İndirim 
isteğini konuşarak anlatanların oranı (n=3) diğerlerine göre çok düşüktür. 

İşitme engelli yetişkinler, yirmi altıncı soruda, gürültülü bir ortamda 
başkalarına isteklerini en fazla  (n=70) işaretle anlattıklarını, ikinci olarak 
(n=41) yazarak anlattıklarını, üçüncü olarak (n=25) tercüman kullanarak 
anlattıklarını belirtmişlerdir. Dördüncü derecede de (n=20) hem işaret hem 
konuşarak anlatanlar yer almaktadır. Ancak konuşarak (n=5) anlattığını 
belirtenler genel dağılımda son sırada yer almaktadır. 

İşitme engelli yetişkinler sessiz bir ortamda başkalarına isteklerini en 
fazla  (n=60) işaretle anlattıklarını, ikinci olarak (n-28) hem işaretle hem 
konuşmayı kullandıklarını ve üçüncü olarak (n=27) yazarak anlattıklarını 
belirtmişlerdir. İşitme engelli yetişkinlerin sessiz ortamlarda en az (n=7) 
konuşmaya başvurdukları söylenebilir. 
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Yirmi sekizinci soruda bir lokantada yiyecek ve içecek isterken garsona 
isteklerini en fazla  (n=58) işaretle anlattıkları, ikinci olarak (n=57) yazarak 
anlattıkları, üçüncü olarak da (n=22) hem işaretle hem konuşarak, (n=22) 
tercüman kullanarak anlattıkları görülmektedir. En az konuşarak iletişim 
(n=7) kurduklarını belirtmişlerdir. 

İşitme engelli yetişkinlerin hiç tanımadığı bir kişi bir konu hakkında 
bilgi almak istediğinde ona düşüncelerini en fazla  (n=53) yazarak ve işaretle 
anlattıkları, ikinci olarak (n=31) tercüman kullanarak anlattıkları ve üçüncü 
olarak hem işaretle hem konuşarak anlattıkları görülmektedir. İşitme 
engelliler de hiç tanımadıkları kişiye düşüncelerini konuşarak anlatmak 
(n=7) en az kullanılan iletişim biçimidir. 

Araştırmaya katılan işitme engelli yetişkinlerin otuzuncu soruda, 
dolmuşta ya da otobüste bulunanlara isteğini birinci derecede (n=65) işaretle 
anlattıkları, ikinci derecede (n=23) yazarak anlattıkları, üçüncü derecede 
(n=19) hem işaretle hem konuşarak anlattıkları görülmektedir. Konuşarak 
anlattıklarını ifade  edenler (n=9) olmakla beraber konuşarak iletişim 
kurmanın diğerlerine oranla daha az olduğu görülmektedir. 

İşitme engelli yetişkinlerin iletişim biçimine ilişkin, kendini ifade  etme 
boyutunda; Arkadaşlarıyla ve akrabalarıyla selamlaşma ifadelerini  birinci 
derecede (n=48) hem işaretle hem konuşarak anlattıkları, ikici derecede 
(n=44) işaretle anlattıkları, üçüncü derecede (n=9) konuşarak anlattıkları 
görülmektedir. 

İşitme engelli yetişkinlerin arkadaşlarıyla sohbet ederken onlara duygu 
ve düşüncelerini birinci derecede (n=66) işaretle anlattıkları, ikinci derecede 
(n=29) hem işaretle hem konuşarak anlattıkları, üçüncü derecede ise (n=12) 
tercüman kullanarak anlattıkları görülmektedir. Sohbet ederken duygu ve 
düşüncelerini (n=5) konuşarak anlatmaya daha az başvurdukları 
görülmektedir. 

Otuz üçüncü soruda, işitme engelli yetişkinlerin işyerinde arkadaşlarının 
sorularını cevaplandırırken anlatmak istediklerini birinci derecede (n=45) 
işaretle anlattıkları, ikinci derecede (n=31) yazarak anlattıkları, üçüncü 
derecede hem işaretle hem konuşarak anlattıkları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan işitme engelli yetişkinlerin işyerinde işiyle ilgili bir 
konuyu anlatmada en fazla  (n=46) işareti kullandıkları, ikinci olarak (n=39) 
yazarak anlattıkları, üçüncü olarak da (n=18) hem işaretle hem yazarak 
anlattıkları görülmektedir. 

Otuz beşinci soruda, kalabalık bir iş toplantısında anlatmak istediklerini 
en fazla  (n-41) işaretle anlattıklarını, ikinci olarak (n=37) yazarak 
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anlattıklarını, üçüncü olarak (n=32) tercüman kullanarak anlattıklarını ve 
konuşmayı en az (n=5) kullandıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan işitme engelli yetişkinler her hangi bir işi için 
resmi bir kuruma gittiklerinde görevlilere isteklerini en fazla  (n=61) 
tercüman kullanarak anlattıklarını, ikinci olarak (n=59) yazarak 
anlattıklarını, üçüncü olarak (n=54) işaretle anlattıklarını ifade  etmişlerdir. 
Hem işaretle hem konuşarak iletişim kurduğunu belirtenler (n=16) ve 
konuşarak iletişim kurduğunu belirtenler (n=8) ile konuşmanın en az 
kullanıldığı ortaya konmuştur. 

Otuz yedinci soruda işitme engelli yetişkinler hastalandığında sağlık 
durumuyla ilgili bilgileri doktora en fazla  (n=64) tercüman kullanarak 
anlattıkları, ikinci olarak (n=49) işaretle anlattıkları, üçüncü olarak (n=43) 
yazarak anlattıkları ve en az (n=7) konuşmaya başvurdukları görülmektedir. 

Eczacıya kullanması gereken ilaçlarla ilgili sormak istediklerini en fazla 
(n=54) tercüman kullanarak anlattıkları, ikinci olarak (n=51) işaretle 
anlattıkları, üçüncü olarak (n=48) yazarak anlattıkları, hem işaretle hem 
konuşarak anlatmalarının (n=21) az olduğu ve en az (n=8) konuşmaya 
başvurdukları görülmektedir. 

Hastanede yardıma gereksinim duyduklarında yardım isteklerini 
başkalarına en fazla  (n=60) tercüman kullanarak anlattıklarını, ikinci olarak 
(n=51) işaretle anlattıklarını, üçüncü derecede (n=39) yazarak anlattıklarını 
ve dördüncü derecede (n=23) hem işaretle hem konuşarak anlattıklarını 
belirtmişlerdir. En az (n=8) konuşmaya başvurdukları görülmektedir. 

Kırkıncı soruda işitme engelli yetişkinler hastanede tedavisiyle ilgili 
işlemleri takip etmesi gerektiğinde görevlilere isteklerini en fazla  (n=61) 
tercüman kullanarak anlattıklarını, ikinci olarak (n=51) işaretle anlattıklarını, 
üçüncü olarak (n=42) yazarak anlattıklarını ifade  etmişlerdir. Hastanedeki 
görevlilere isteklerini hem işaretle hem yazarak anlatmanın oranı düşüktür. 
İşitme engellilerin görevlilere isteklerini anlatmada en az tercih ettikleri 
iletişim biçiminin konuşma (n=10) olduğu görülmektedir. Bu oran kendini 
ifade  etmede diğer iletişim yöntemlerine göre düşük olarak görülse de diğer 
ortamlardaki konuşma kullanım oranlarına göre yüksektir. 

TARTIŞMA 

Araştırmaya katılan işitme engelliler günlük yaşamda evde aile 
bireyleriyle, alışverişte satıcılarla, toplu taşım araçlarında, arkadaşlık 
ilişkilerinde, işyerinde iletişimde anlama ve kendilerini ifade  etme 
boyutunda en fazla  işareti kullanmaktadırlar. İşitme engellilerin büyük bir 
çoğunluğu işitme engelli bireyle/bireylerle yaşamaktadır. İşitme engelli 
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olmayan aile üyeleriyle de işaretle iletişim kurmayı tercih etmeleri ev 
çevresinde konuşmanın kullanılmadığı bir iletişim ortamının yaratılmasına 
neden olmaktadır. Ayrıca işitme engelli bireylerin evliliklerini de işitme 
engelli bireylerle yapmaları onların birincil iletişim biçimi olarak işareti 
tercih etmelerine neden olmaktadır. İşitme engelli kişilerin çocukluklarında 
işiten bireylerle yaşamlarını paylaşmalarının daha fazla  olduğu görülürken 
yetişkinlik dönemlerinde işitme engelli bireylerle evlilik yapmalarından 
dolayı bu durum tersine dönmüştür. İşitme engelli bireylerle uzun süre 
birliktelik ortak bir dilin oluşmasını ve işaretin tercih edilmesini beraberinde 
getirmektedir (Antia ve Levine, 2001). İşitme engelliler günlük yaşamlarında 
aileleriyle en az dinlemeye ve konuşmaya başvurduklarım belirtmişlerdir. 
Ailede kullanan dil işaret dili olunca dinleme ve konuşmanın kullanılmadığı 
düşünülmektedir. 

Dinlemeyi ve konuşmayı etkileme olasılığı olduğu bilinen değişkenlere 
araştırmaya katılan işitme engellilerin gösterdikleri dağılım açısından 
bakıldığında, işitme kaybı oranlarının yüksek olduğu görülmüştür. Diğer 
taraftan  büyük bir bölümünün işitme kaybının erken fark  edilmesine rağmen 
işitme cihazı kullanmadıkları da araştırmaya katılan bireylerin kişisel 
bilgilere ilişkin verdikleri cevaplardan anlaşılmaktadır. Bu etmenlerin işitme 
engelli yetişkinlerin sözel iletişim kurmalarını, konuşma ve dinlemelerini 
etkilediği ve onları işareti kullanmaya yönelttiği görülmektedir. İşitme kaybı 
derecesi, engelin erken tanılaması, işitme engelli bireyin eğitimsel, 
psikolojik ve sosyal gelişimi ve sözel dili kazanımı açısından oldukça 
önemlidir (Heward ve Orlansky, 1984). 

Araştırmaya katılan işitme engelli yetişkinlerin eğitim seviyelerinin 
düşük olduğu, (Tablo 1) büyük çoğunluğunun ilkokul ve ortaokul mezunu 
olduğu görülmektedir. Özel eğitim almayan işitme engellilerin sayısı 
oldukça yüksektir. Özel eğitim almama, dinlemeyi ve sözel iletişim kurmayı 
olumsuz etkilemektedir. Araştırma grubundaki işitme engelliler özel eğitim 
hizmetlerinden erken yaşta ve yeterince yararlanamamış, iyi eğitim almamış 
kişilerdir. Bütün bunlar araştırma grubunun sözel iletişim kuramamasının ve 
iletişimde işareti kullanmasının bir nedeni olarak görülebilir. 

İşitme engelli yetişkinlerin büyük bir bölümünün ilkokul ve ortaokul 
mezunu olması, işitme kayıpları vb. kişisel özellikleri, geçmiş yıllardaki 
eğitim ortamlarının niteliği, ve özel eğitim hizmetlerinin yaygın olmadığı ve 
Milli Eğitim sistemi içinde yatılı/gündüzlü işitme engelliler okullarına, 
meslek liselerine yönlendirildikleri düşünüldüğünde sözel iletişimi 
kazanamamış olmaları ve genellikle iletişimde işareti (Tablo 2-3) tercih 
etmeleri oldukça doğal bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğitim 
seviyeleri ile bu bulgulara baktığımızda araştırma grubunu oluşturan işitme 
engelliler daha çok ayrı kurumlarda eğitim almakta ve bunu doğal bir 
sonucu olarak da daha çok kendi gibi işitme engelli bireylerle bir arada 
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olmaktadırlar. Araştırma grubundaki işitme engelli yetişkinlerin büyük bir 
bölümünün sağırlar okulu mezunu olması ve dolayısıyla sözel iletişimi 
kullanamıyor olmaları, işaretle iletişim kurmaları da beklenen bir bulgudur. 
Yatılı okul, işitme engelli bireylerin işiten toplumun farklı  kesimleriyle ilişki 
kurmasına ve dışarıdaki kültürü öğrenmelerine engel olmaktadır. 
(Marschark, 1996). Bu görüşleri destekler şekilde Pfeifferda  (1997) 
yatılı/gündüzlü işitme engelliler okullarında eğitim alan bireylerin sosyal 
gelişimlerinin akademik eğitimlerinin sınırlı kaldığını ve bu kişilerin okuma 
yazma sorunları olan, aynı zamanda işitmeyi kullanmayı öğrenmemiş, sözel 
iletişim kuramayan bireyler olarak mezun olduklarını ve sağır kültürü içine 
katıldıklarını ifade  etmektedir . 

Alışveriş yapmak çok karmaşık bir süreçtir. İşitme engelli yetişkinlerin 
mağazalarda tezgahtarlarla ve pazaryerinde satıcılarla lokantada garsonlarla 
iletişimlerinde (Tablo 2-3) anlama ve ifade  etme boyutunda en fazla  işareti 
kullandıkları görülmektedir. İşitme engelliler aileleriyle kendi aralarında 
geliştirdikleri işaretlerle kolayca anlaşabilmektedirler. Ancak işitme engelli 
bireylerin alışverişte kullandıkları işaretler, işitme engellilerin kendi 
aralarında ve aile içinde kullandıkları işaret dilinden oldukça farklılık 
göstermektedir. Tezgahtarlar ve satıcılar işaret dilini bilmedikleri için 
işitme engelliler bu kişilerle, nesneleri göstererek ya da nesnelere benzer 
sembolleri kullanarak anlaşmaya çalışmaktadır. Diğer bir yandan bu 
ortamların çoğu kalabalık ve gürültülü ortamlardır. Bu nedenle işitme engelli 
bireylerin alışveriş ortamında işaretten sonra en çok yazmayı kullandığı 
görülmektedir. Alanyazında bu araştırma bulgularını destekleyecek şekilde 
Koennigsfeld,  Beukelman ve Stoefen-Fisher  (1993) 25-65 yaşlarındaki 15 
ağır işitenle yaptıkları araştırmada iş, ev, kilise ve alışveriş gibi farklı 
ortamlarda alternatif  iletişim yöntemleri kullandıkları saptanmıştır. İşitme 
engelli bireyler işyerinde ve alışverişte daha az işareti kullanarak iletişim 
kurduklarını evde, komşuda ve barda işareti daha çok kullandıklarını 
belirtilmişlerdir. Ayrıca bilmedikleri, dudak okuyarak anlamadıkları 
kelimeleri ise yazarak anlatmayı tercih ettikleri görülmüştür. İşiten bireylerin 
de işitme engelli bireylere bir şeyler anlatmada en çok yazarak anlatmayı 
tercih ettikleri, bunun yanında jest ve mimikleri kullandıkları saptanmıştır. 
Bunun yanısıra ortamlar açısından bakıldığında iletişimde gürültülü ve sessiz 
ortamlar da kullanılan iletişim becerilerinin farklılaşmasına  neden 
olmaktadır. 

İşitme engelli bireylerin gürültülü ortamlarda anlama ve kendini ifade 
etme boyutunda en fazla  işaret yöntemine, ikinci olarak yazarak anlamaya ve 
anlatmaya başvurmaları doğaldır. Çünkü gürültülü ortam işitmeyi ve kendini 
ifade  etmeyi güçleştiren bir ortamdır. Bir diğer neden de işitme engellilerin 
genel özellikleridir. İşitme kayıplarının yüksek olması ve cihaz 
kullanmamaları dinleme ve konuşmayı en az kullanmalarına neden 
olmaktadır. Sessiz ortamda da hem işaret hem konuşmanın işaretten sonra 
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tercih edilen bir yöntem olması ortamın motive edici özelliğinden 
kaynaklanmaktadır. Bu araştırma bulguları alanyazındaki bulgularca da 
desteklenmektedir (Smith, 1998). Gürültü kişiye gelen sınırlı bilgiyi 
engeller, işitme engelli kişinin konuşulanları anlamasını zorlaştırır. Bu 
durumda işitme engelli yetişkinlerin alternatif  iletişim sistemlerine 
başvurmaları kaçınılmazdır. 

Aile ortamı, alışveriş, işyeri vb. ortamlarda olduğu gibi işitme engelli 
bireylerin günlük yaşam içinde iletişim kurmak zorunda kaldıkları bir diğer 
ortam da toplu taşım araçları ve ilk karşılaştıkları kişilerdir. İşitme engelli 
yetişkinler toplu taşım araçlarında şehiriçi ve şehirlerarası yolculuklarında ve 
hiç tanımadıkları kişilerle iletişim kurarken anlama ve kendini ifade  etme 
boyutlarında en fazla  işaretle iletişim kurduklarını belirtmişlerdir. Bunun 
yanısıra anlatılanları dudak okuyarak ve yazarak anlatıldığında anladıkları, 
isteklerini hem işaretle hem konuşarak anlatmalarının yanısıra yazarak 
anlattıkları görülmektedir. 

Araştırmaya katılan işitme engelli bireyler, selamlaşma ifadelerinin  kısa 
ve sık tekrarlanan sözcükler olmasından dolayı, en fazla  hem işaretle hem 
konuşarak selamlaştıklarını, ikinci olarak işarette başvurduklarını 
belirtmişlerdir. İşitme engellilerin selamlaşma ifadelerini  kullanmaları 
yöntemlerin dağılımı açısından diğer bulgulara göre anlamlı farklılıklar 
göstermiştir. İşitme engelli yetişkinler arkadaşları ve akrabalarıyla 
selamlaşırken konuşmayı kullanmalarını en az belirtmelerine rağmen diğer 
maddelere oranla konuşarak selam vermenin de artmış olduğu 
görülmektedir. 

Arkadaşlar insanların sıkı iletişim kurduğu kişilerdir. Bu kişilerle 
kurulan iletişim işitme engelli bireylerin sosyal yaşantılarını da olumlu 
yönde etkilemektedir. Araştırmaya katılan işitme engelli yetişkinlerin 
iletişimde anlama ve kendini ifade  etme boyutunda işyerindeki ve diğer 
arkadaşlarıyla iletişimde, toplantılarda anlatılanları ve soruları daha çok 
işaretle anladıkları ve arkadaşlarının sorularını cevaplandırırken ya da işiyle 
ilgili bir bilgi verirken en fazla  işareti kullandıkları görülmektedir. İşitme 
engelli yetişkinler işyerlerinde de sözel iletişimi kullanmamaktadır. Sözel 
iletişim kuramamanın bir sonucu olarak işyerinde yazarak iletişim kurmaları 
işaretten sonra ikinci sırada sıklıkla kullanılan bir yöntem olarak 
görülmektedir. Ayrıca çalışan işitme engelli bireyler günlerinin büyük bir 
bölümünü işyerinde geçirmektedirler. İşitme engellilerin günlük yaşamda 
zorunluluk nedeniyle kullandıkları işaretle iletişimi işyerinde de 
kullanmaları kaçınılmazdır. Çalışan işitme engelli yetişkinlerin işiten-
konuşan iş arkadaşlarıyla iletişimlerinde kullandıkları işaretler, işitme 
engellilerle iletişimde kullandıkları işaret dili değildir. İşiten bireyler işitme 
engelli bireylerle iletişimlerinde beden dilini, el kol hareketlerini jest ve 
mimikleri kullanmaktadır. Bu da iletişimin sınırlı kalmasına neden olmakta 
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ve işitme engelli kişiyi alternatif  yöntemlere itmektedir. İşitme engelliler 
(Tablo 2, Tablo 3) görüldüğü gibi işyerlerinde, lokantada, toplu taşım 
araçlarında ve hiç tanımadıkları kişilerle iletişimde, işaretten sonra yazarak 
iletişim kurmayı alternatif  iletişim olarak görmektedir. 

İşitme engelli yetişkinlerde resmi kurumlarda iş takibi yapmak, sağlık 
problemlerini anlatmak, tedavi olmak, eczaneden ilaç almak iletişim 
kuramamaktan kaynaklı olarak güç bir durumdur. İşitme engelli bireyler 
resmi kurumlarda yazarak iletişim kurmayı tercih ederken hastanede sağlık 
durumlarıyla ilgili işlemlerde doktorlarla ve diğer görevlilerle en fazla 
tercüman kullanarak iletişim kurduklarını ifade  etmişlerdir. İşitme engelli 
bireylerin hastalıkları ve tedavileriyle ilgili verilen bilgileri öncelikle 
tercüman yardımıyla, işaretle ve yazarak da anladıkları görülmektedir. Bu 
kişiler hastalandığında sağlık durumlarıyla ilgili bilgileri ise yazarak 
anlatmaktadırlar. İşitme engelli bireylerin sağlık kuruluşlarında iletişimde 
tercümanlar aracılığı ile iletişim kurmaları sağlığa verdikleri önemi ortaya 
koymaktadır. İşitme engelli bireyler genellikle işareti kullandıkları için ve 
sözel iletişim kuramadıklarından, hastanelerin niteliği ve niceliği de göz 
önüne alındığında iletişimde bir çok güçlüklerle karşılaşmaları 
kaçınılmazdır. Ülkemizde hastanelerde işaret dili tercümanı istihdam 
edilmediği için bu güçlükleri bireyler genellikle yanlarında kendilerine 
tercümanlık yapabilecek bir yakınını bulundurarak aşabilmektedir. Bu 
durumunda bu bireyleri başkalarına bağımlı kıldığı söylenebilir. Foster'ın da 
(1989) belirttiği gibi genellikle iletişimde işareti tercih eden işitme engelli 
bireyler yakınlarına bağımlı olarak yaşamaya mahkum olmakta ve sözel 
iletişim kurulan ortamlardan uzak kalmaktadır. Bu da işitme engelli 
yetişkinlerin sosyal hayata uyumlarını güçleştirmektedir. Alanyazına 
bakıldığında Yücel, Sennaroğlu ve Belgin (1996), işitme engellilerin iletişim 
problemlerini araştırdıkları çalışmada işitme engellilerin tamamının hastane, 
dispanser, sağlık ocağı, poliklinik, banka, devlet daireleri gibi resmi 
kurumlarda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca işitme engelli 
yetişkinlerin yarısının sağlık kuruluşları ve devlet daireleri gibi iletişim 
ortamlarında başkalarından yardım aldığını, tercüman kullandığını ve 
diğerlerinin ise yardım almaksızın yazarak iletişim kurmaya çalıştığını ifade 
etmişlerdir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular genel olarak incelendiğinde, işitme 
engelli yetişkinler çoğunlukla işaretle iletişim kurmaktadır ve gün içinde 
iletişimlerinde farklı  ortamlarda bulunsalar da dinlemeyi ve konuşmayı diğer 
iletişim sistemlerine göre en az kullanmaktadırlar. Bu durumun nedeni; 
işitme engelli bireylerle yaşaması, sınırlı bir eğitim hizmetinden yararlanmış 
olması, ayrı yatılı/gündüzlü işitme engelliler okullarında eğitim almış 
olması, okul yıllarında destek özel eğitim hizmeti almamış olması, işitme 
kaybı oranlarının yüksek olması ve işitme cihazı kullanmamaları (Oyer, 
1961; Moores, 1982; Akçamete, 1988) olarak görülmektedir. 
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Bir diğer neden de bu grubun özelliğidir. Bu kişilerin büyük bir 
çoğunluğu İşitme Engelliler Derneği üyesidir. Kendilerini işitme engelli 
olarak kimliklendirmişlerdir. İşitme engelliler kültürü içinde yer 
almaktadırlar. İşitme engelli yetişkinler işaret dilinin yanısıra dudak okuma, 
yazarak anlama ve anlatma, tercüman yardımıyla iletişimlerini 
güçlendirmeye çalışmaktadırlar. Araştırmaya katılan işitme engelli 
yetişkinlerin dinleme ve konuşmayı (sözel iletişim yöntemi) diğer iletişim 
yöntemlerine oranla en az sıklıkta kullandıkları görülmektedir. Sözel 
yöntemin kullanılabilmesi için ön koşulların yerine getirilmemiş olmasından 
kaynaklanan sorunlar nedeniyle de işitme engelli bireyler işaretle iletişimi 
zorunlu olarak tercih etmişlerdir. 

İşitme engelli bireyler farklı  ortamlarda farklı  iletişim biçimlerini 
kullandıkları görülmektedir. İşitme engelli yetişkinlerin aile üyeleriyle, 
arkadaşlarıyla birinci tercihleri işaretle iletişim olup daha sonra dudaktan 
okuma olurken, alışverişte, işyerinde ve resmi kurumlarda işaret ve yazıyı 
kullandıkları, hastane ortamında öncelikle tercüman kullandıkları, daha 
sonra işareti kullanmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bu durumda işitme 
engelli yetişkinlerin günlük hayatlarında çok önem verdikleri konularda, 
sağlıkla ilgili ve resmi işlemlerde iletişim için başkalarına gereksinim 
duydukları ve bağımlı kaldıkları söylenebilir. 

Tüm bu bulgular bize işitme engelli yetişkinlerin alışveriş, lokanta, 
toplu taşım araçlarında, işyerinde kişiler arası iletişimde anlama ve ifade 
etme boyutunda en fazla  işaretle iletişim kurduklarını göstermektedir. Ancak 
bu ortamlarda bulunan işiten bireylerin işaret dilini bilmemeleri bize işitme 
engelli yetişkinlerin içinde yaşadıkları işiten toplumla etkili iletişim 
kuramadıklarını toplum içinde bağımsız yaşamada güçlüklerinin olduğunu, 
yaşam kalitelerinin etkilendiğini düşündürmektedir. 

ÖNERİLER 

Araştırma oldukça sınırlı sayıda işitme engelli yetişkinler üzerinde 
gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, elde edilen bulgular uyarınca şu öneriler 
çıkarılmıştır. 

1. İşitme engellilerin sözel iletişim ve dili kazanamamalarına sebep olan 
durumların saptanmasına yönelik araştırmalar/çalışmalar Özürlüler İdaresi 
Bakanlığı'nın koordinatörlüğünde; Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 
Üniversiteler ve Sivil Toplum Örgütleri işbirliği ile yapılmalıdır. 

2. Sözel iletişim kuramayan, günlük yaşamda ağırlıklı olarak işareti 
kullanan işitme engelli bireyler için ülkemizde kullanılan işaret dilinin 
incelenerek mevcut işaret dilinin standardizasyonu yapılmalı ve işaret dili 

52 



kılavuzlarının hazırlanarak Resmi Kurum ve Kuruluşlarda kullanılması 
sağlanmalıdır. 

3. Toplumun işitme engellilerle iletişim kurma ve bu bireylerin genel 
özellikleri konusunda bilgilendirilmesi ve işitme engellilerin sadece bireysel 
farklılıkları  olan bireyler olarak görülmelerini sağlamak için bilgilendirici 
programlar ve broşürler hazırlanmalıdır. 

4. İşitme engelli yetişkinlerin kamu ve özel sektördeki (hastane, 
karakol, belediye vb.) işlerini takip etmede karşılaştıkları iletişim 
güçlüklerini en aza indirmek için bu kurum ve kuruluşlarda işaret dilini bilen 
sözel iletişimi becerileri gelişmiş işitme engelli veya işiten personelin 
istihdamı sağlanmalıdır. 

5. İşitme engelli bireylerin çalıştıkları işyerlerindeki personelin ve 
işitme engellilere hizmet veren sağlık personelinin, emniyet güçlerinin vb. 
personelin işitme engellilerin özellikleri ve iletişim yöntemleri konusunda 
hizmet içi eğitim almaları sağlanmalıdır. 

6. İşitme engellilerin kendilerini geliştirmeleri, değişen dünyaya uyum 
sağlayabilmeleri ve iletişim becerilerini geliştirebilmeleri için eğitim ve 
rehabilitasyon hizmetlerinde gerekli olan insan kaynaklarının üniversitelerin 
ilgili bölümlerinde yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. 

7. İşitme engelli yetişkinlerin etkili iletişimine yönelik uluslar arası 
çalışmalar yapılması için bu konuda sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve 
kuruluşlarının işbirliği ile üniversitelerde ve kamuda görevli ilgili personelin 
yurtdışında yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. 
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Özet 

Gelişmiş ülkelerdeki  öğretmen  yetiştiren  programlar  incelendiğinde  her 
öğretmen  adayının  özel eğitimle  ilgili  en az iki  farklı  ders  aldığı  belirtilmektedir 
(Frost  ve Stemp,  1998). Buna karşın  ülkemizde  Yüksek  Öğretim Kurulu  (YÖK) 
tarafından  belirlenen  ve Eğitim  Fakültelerinde  uygulanan ders  programlarına 
bakıldığında  çok az sayıdaki  öğrencinin özel eğitimle  ilgili  bir etkinliğe  katıldığı, 
çoğu öğrencinin ise üniversite öğrenimi boyunca özel eğitimle  ilgili  bir etkinliğe 
katılmadığı  araştırmalarda  rapor edilmektedir  (Sarı  ve Saygın,  2001). Ancak 
öğretmen  adaylarının  özel eğitimle  ilgili  gerekli  bilgi  ve becerilerle  donatılmasının, 
onların tutumlarım  olumlu yönde  etkilediği  ve bunun öğretmenlik  hayatında  özel 
eğitime muhtaç öğrencilere  yönelik  başarılı  bir öğretim etkinliği  için temel teşkil 
ettiği  de  belirtilmektedir  (Villa,  1996). Dolayısıyla,  bu araştırmanın anıacı, YÖK 
tarafından  belirlenen  programlara  göre öğrenim görmüş ve Özel Eğitim  dersi  alan 
ve almayan öğretmen  adaylarının  özel eğitime yönelik  tutumlarının  karşılaştırmalı 
olarak  incelenmesi ve bu alanda  yapılacak  diğer  karşılaştırmalı  çalışmalara  veri 
sağlamaktır. 



Bu araştırma 'Survey'  yöntemiyle yapılmıştır.  Çünkü  'Sıtrvey'  yöntemi ile çok 
sayıda  öğretmen  adayına  ulaşılması  hedeflenmiştir.  Bu araştırmanın örneklem 
grubunu, Selçuk  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi'nden  2001-2002 öğretim yılında 
nıezun olan ve küme örnekleme  yöntemi ile seçilen 483 öğretmen  adayı 
oluşturmaktadır.  Veri  toplama aracı olarak,  Frost  ve Stemp  (1998)  tarafından 
geliştirilen  'Special  Education  Attitude  Scale'  Sarı,  Bozgeyikli  ve Üre  (2002) 
tarafından  Türkçe'ye  uyarlanmış, geçerlik  ve güvenirlik  çalışması yapılmış "Özel 
Eğitim  Tutum  Ölçeği"  kullanılmıştır.  Bu araştırmaya katılan  gruptan  toplanan 
veriler  bilgisayara  yüklenmiş  ve SPSS.  10.0 programıyla  analiz edilmiştir. 

Araştırma bulgularına  göre; öğretmen  adaylarının  özel eğitime muhtaç 
öğrencilerin  eğitiminde  kendilerini  yeterli  görmeleri,  gerekli  öğretmenlik  rolleri  ve 
uygun özellikler  edinmeleri,  özel eğitime muhtaç öğrencilerin  özelliklerini 
tanımaları,  özel eğitime muhtaç öğrencilerin  özelliklerine  uygun eğitim ortamlarının 
seçilmesi, eğitim programlarının  düzenlenmesi  ve kaynaştırılmaları  açısından  özel 
eğitim dersi  alan ve almayan öğretmen  adayları  arasında  anlamlı  bir farklılaşma 
olduğu  ortaya çıkarılmıştır.  Öğretmen  adaylarının  özel eğitime muhtaç öğrencilere 
yönelik  tutumları,  öğrenim gördükleri  bölümler  açısından  değerlendirildiğinde  de, 
özel eğitim dersi  alarak  mezun olan öğretmen  adaylarıyla  özel eğitim dersi  almadan 
mezun olan öğretmen  adayları  arasında  anlamlı  bir fark  olduğu  ancak özel eğitim 
dersi  alarak  farklı  bölümlerden  mezun olan öğretmen  adayları  arasında  anlamlı  bir 
fark  olmadığı  ortaya çıkmıştır.  Buna ek olarak;  öğretmen  adaylarının  özel eğitime 
muhtaç öğrencilere  yönelik  tutumları  açısından,  cinsiyet, ailede  engelli  birey olma 
durumu  ve kendilerinin  engelli  olma durumlarına  göre aralarında  anlamlı  bir 
farklılık  olmadığı  ortaya çıkmıştır. 

Giriş 

Tutum kavramının çok farklı  tanımları olduğu ve bu tanımların çoğunun 
tutumun farklı  bir yönünü vurguladığı da görülmektedir. Shapiro'ya (1999) 
göre tutum; deneyimler aracılığıyla organize edilmiş, bireyin birbirine 
benzeyen bütün durumlar ve konulara tepkisi üzerine etki eden doğru ya da 
dolaylı etkilerin ve hazır olmanın sinirsel ve zihinsel durumudur. Shapiro'ya 
(1999) göre, tutumlar bireyin kendi (ego) sisteminin bütününü oluşturan 
parçalardır. Bir başka deyişle, tutumlar bilişsel yeterlilik ile duygusal ve 
motive edici görüşlerin birbirinden ayrılmaz bir bütünüdürler şeklinde de 
tanımlamaktadır. Kilburn'a (1984) göre tutumlar, hoşnut olunan ya da 
olunmayan değerlere, bazı çevresel koşullara karşı ya da onların yanında 
olunan eğilimlerdir. Ayrıca Kilburn (1984) tutumu sosyal durumların belirli 
bir sınıfa,  bir sınıf  hareketine meyilli olan, duygularla bezenmiş bir fikir 
olarak tanımlamıştır. 
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Günümüzdeki yaygın olan tanımı ise, belirli bir nesne, fikir  ya da kişiye 
karşı bir tutum, bilişsel ve duygusal öğeleri bulunan ve davranışsal bir eğilim 
içeren kalıcı bir sistem olduğu belirtilmektedir (Garner, 1996). Tutum, 
olumlu ya da olumsuz değerlendirme ya da duyguları da içeren, bütüncül bir 
konu ya da nesne ile ilgili bir düşünce, inanç ve bilgiler toplamı olarak da 
tanımlanmaktadır (Hannah ve ark. 1983). Bu tanımdaki bütüncülden kasıt, 
kişiyi belirli bir davranışa yol açmak eğiliminde bırakmasıdır. Ayrıca tutum, 
bütünüyle gözlenemeyen fakat  gözlenebilen bazı davranışlara da yol açtığı 
varsayılan eğilimler olarak da tanımlanmaktadır. Buna ek olarak, tutumların 
her bir öğesinin bazı gözlenebilen ve ölçülebilen tepkilere yol açtığı bu 
öğelerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak gruplandırıldığı da 
görülmektedir (Kağıtçıbaşı, 1996). 

Tutumları, insanların tavır ve davranışlarını etkileyen, bir bakıma 
yöneten diğer kavramlardan dikkatlice ayırmak gerekliliği ve inançların 
tutum olmadığı, tutumun ise bir durum karşısında oluşan bir inanç sistemi 
olduğu belirtilmektedir (Carrigan, 1994). Örneğin, sosyal tutum bir inanç 
tipidir ve insanın nasıl hareket edip etmemesi gerektiğini yönlendirmekte 
böylece tutumlar olumlu veya olumsuz soyut idealler olarak betimlenmekte 
ancak belirli bir tutumun sadece bir duruma bağlı olmadığı da rapor 
edilmektedir. Bu anlamda tutum, insanın sosyal içeriğinden ve objektif 
delilden soyut, iyi, doğru, arzuya değer olarak kabul ettiği veya etmediği, bir 
ya da bir çok sayıdaki inançları olarak da tanımlanmaktadır (Jones ve Black, 
1996). Buna karşın, saplantılar ise tutumların çok yoğun ve şiddetli biçimleri 
olduğu belirtilmektedir. Bu doğrultuda bazı kavramlarla tutumlar arasındaki 
ilişki aşağıdaki şekilde incelenmiştir (Dönmezer, 1978, 1998, 1999). 
Örneğin, ideoloji ve tutum birlikte incelendiğinde ideoloji, insanın içinde 
yaşadığı dünyaya karşı bireyin tutumlarını ifade,  izah ya da meşrulaştırmaya 
çalışan değişik bir ahenk sistemidir; aynı zamanda toplumun bir değer 
yargısına göre belirli bir yöntemde harekete tahrik eden bir unsurdur. 
İdeoloji ise rasyonelleştirilmiş ve soyut bir sistemdir; hiç değilse sosyal 
mücadeleden kaynaklanır ve topluma şekil vermek amacını güder. 
İdeolojilere karşı farklı  tutumlar oluşabilmektedir. Ancak ideolojiler 
toplumda gelişen ve birbirine karşıt olan tutumları içermektedir; böylece 
ideoloji belirli tutumları yansıtan bir araç olmaktadır. Tutum ile tavır ve 
eylem ise, bir duruma yönelik eylemsel davranıştır. Kişi kendisinde 
yerleşmiş tutuma aykırı eylemde bulunabilir. Tutum geneldir ve kişisel 
değildir, buna karşılık tavır ve eylem kişiye göredir ve sübjektiftir 

Tutumun bireyin tüm yaşamını kapsayan toplumsal bir etki alanı da 
vardır. Bir çok davranış, başka bireylerle olan ilişkilerinin algılanmasına, 
değerlendirilmesine ve onlar üzerinde edinilmiş yargılara bağlı olarak ortaya 
çıkar. Bireyler gündelik ve sıradan işler dışındaki çoğu davranışlarını 
özellikle de diğer bireylerle olan ilişkilerini düşünsel örüntüleri 
doğrultusunda gerçekleştirirler. Sosyal psikolojide bu düşünsel örüntüye 
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"tutum" adı verilmektedir. Tutumlar psikolojik bir düşünsel oluşum içinde 
ve toplumsal değer, norm ve ilişkilerin etkisiyle oluşmakta, birey yeni 
davranışlar geliştirirken, geçmişinden gelen ya da toplumsal etkilenmelerle 
oluşmuş ön yargılarının baskısı altında kalarak belirli bir düşünsel kalıp 
içerisinde hareket edebilmektedir. Tutumların temel ortak özelliği, belirli 
ama örgütlenmiş düşünce yapısını içermektedir. Muzaffer  Şerif  tutumları, 
diğer sıradan düşünce yapılarından ve bunların oluşturduğu davranışlardan 
ayırt etmek için altı ölçüt geliştirmiştir (Sherif  ve Sherif,  1969; Akt. Tolen ve 
diğ., 1985). Bunlar; 

1. Tutumlar doğuştan edinilmez, sonradan kazanılırlar, 

2 . Tutumlar geçici düşünsel durumlar değildir; bir kez ortaya 
çıktıktan sonra az ya da çok belirli bir süre devam edebilmek-
tedir, 

3. Birey ile nesneler arasındaki ilişkilere bir kararlılık ve düzenlilik 
kazandırırlar, 

4. Birey-nesne ilişkisinde, özellikle tutumlar aracılığıyla belirlenen 
bir etkilenme-güdülenme süreci ortaya çıkmaktadır, 

5 . Tutumların oluşması ve biçimlenmesi için birbirleriyle 
karşılaştırılabilir bir çok öğenin bir arada olması zorunludur, 

6 . Genel olarak kişisel tutumların oluşumu ile ilgili ilkeler, 
toplumsal tutumların oluşmasına da uygulanabilirler. Toplumsal 
tutumlar, toplumsal nesne, değer, konu, grup ya da kurumlara 
yönelik tutumlardır. 

Tutumun sözel yada davranışsal biçimde açıklanması, her şeyden önce 
bireyin içinde bulunduğu grubun yapısına ve ortamın elverişliliğine bağlı 
olarak değişmektedir. Bireyin, tutum ve kanaatlerini özgürce açıklayabilmesi 
ve gerçekleştirebilmesi sanıldığından da düşük olabilir (Tolen ve diğ., 
1985). 

Tutum birey için araçsal bir görev görmekte bir başka deyişle, bireylere 
yarar sağlayan, onlara içinde yaşadıkları gerçeklik ile belirli bir uyum 
kazandıran bilişsel özelliklere de sahip oldukları belirtilmektedir (Tolen ve 
diğ., 1985). Ancak yaşanan toplumsal gerçeklere ve ideolojik yapısına uygun 
belirli işlevlere sahip oldukları söylense de toplumdan topluma değişebilir. 

Tutumlar bir savunma mekanizması gibi benliği koruyucu bir işlev de 
görebilmektedir. Bir başka deyişle, bireyin kişiliğini koruyan ve temel 
değerlerine yönelik her türlü tehdidi önlemeye yarayan bir yapıya sahiptir. 
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Bundan dolayı birey, doğal olarak benliğini koruyan tutumları geliştirme 
eğilimi içerisindedir. Birey, kendisini öz değerleri açısından ifade  etmesini 
ve görmek istediği biçimde algılamasını sağlayan tutumlar da 
geliştirebilmektedir. Bu işlevi gören tutumlar, bireyin "benlik kimliğini" 
tamamlamakta ve güçlendirebilmektedir. 

Tutumlar, bireylerin dünyayı algılamalarında bazı temel ölçütler 
geliştirebilmelerini sağlayan bilgilenme gereksinmesi yaratma işlevine de 
sahiptir. Bilgilenme ancak kıyaslama yoluyla yapılacağından, tutumlar ve 
tutumların oluşturduğu bu gereksinme düzeyi, kıyaslama yapabilecek bazı 
referans  noktaları oluşturabilmektedir. Tutumların hem tüm olarak, hem de 
tek tek öğeleri için söz konusu olan bazı özellikleri vardır. Tutumlar ve 
öğeleri bu özellikleri bakımından farklılık  gösterebilmektedir (Kağıtçıbaşı, 
1996). Bu özellikler ise; 

• Her tutumun bir gücü vardır. Her hangi bir objeye karşı söz 
konusu olabilecek tutumları aşırı olumsuzdan aşırı olumluya 
uzanan genel bir tutum boyutu üzerinde düşünüldüğünde, 
tutumların güç derecesi hakkında ayrıma varılabilir. Tutumların 
gücü özellikle duyusal öğenin gücü, tutum ölçme çabalarının ve 
tutum araştırmalarının en çok üzerinde durdukları konudur. 
Kuvvetli tutumları değiştirmek zordur. Bir tutum ne kadar aşırı 
ve güçlüyse onu değiştirmek de o derece zordur. 

• Tutumlar, öğelerinin karmaşıklığı bakımından farklılık 
gösterirler. Öğeleri yalın olabilecekleri gibi karmaşık da olabilir. 
Tutumların bilişsel, duyuşsal ve davranışsal öğelerinin her biri 
farklı  karmaşık yapılara sahiptir. Öğeleri karmaşık olan bir 
tutumun karmaşık, öğeleri yalın olan bir tutumun da yalın olduğu 
söylenebilir. 

• Tutumlar, diğer tutumlarla ilişkileri bakımından da farklılık 
gösterebilmektedir. Bazı tutumlar diğerleriyle sıkı sıkıya bağlı 
oldukları halde bazıları diğerlerinden kopuk yani tek başlarına 
bulunabilirler. Bazı tutumlar, diğer tutumları etkileyen, onlarla 
ilişki içinde bulunduğunda merkezdik özelliği gösterebil-
mektedir. Bazı kimselerde bir tutumun merkezileşmesi çok 
belirgin bir hal alır ve o hayatının pek çok diğer tutumunu etkisi 
altına alarak genel hayat görüşüne ve bir çok davranışına yön 
verir. Böyle bir tutuma "ideoloji" denilebilmektedir (Monakan, 
1996, 1997). Ayrıca, bir bireyin bazı tutumları daha merkezi 
diğerleri ise daha kenarda olabilmektedir. 

• Tutumların çeşitli araştırmalarda (Kosloski, 1994) öğelerinin 
genellikle birbiriyle tutarlı olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca, aşırı 
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ve güçlü tutumlarda bu tutarlılığın daha fazla  olduğu 
saptanmıştır. Bazı tutumlarda, öğelerin tutarlılığı belirgin 
olmadığı gibi tutarsızlık da gösterebilir. Tutarsızlık ise kendi 
içinde dengesiz bir tutumu gösterebilmektedir. Yerleşik bir tutum 
olabilmesi için bilişsel, duyuşsal ve davranışsal öğelerin 
birbiriyle tutarlı hale gelmesini gerekli kılar. Tutumların 
öğelerinin birbirleriyle tutarlı olması, bireyin sağlam bir tutuma 
sahip olması için önemli olduğu rapor edilmektedir (Jones ve 
Black, 1996). 

Bir tutumun bütünüyle kişinin başka bir tutumuyla ya da diğer 
tutumlarıyla tutarlılık derecesi de bireyin önemli bir özelliğini 
yansıtmaktadır. Tutumun örgütlenmesinde kültürel farkların  da 
önemi büyük olabilir. Bireylerin tutumları genellikle tutarlı olma 
eğilimi göstermekle birlikte bu tutarlılık, tutumların var olması 
için şart değildir. Ayrıca tutarlılığın derecesi olaylara göre 
değişebilmektedir (Fuchs ve Fuchs, 1995). 

Literatür 

1960 yılından günümüze kadar gelişmiş ülkelerdeki öğretmenler normal 
sınıflarda  engelli öğrencilerin eğitilmesi için daha fazla  sorumluluk almaya 
başlamışlardır. Bir çok öğretmenin eğitim programları yoluyla özel eğitimle 
ilgili bilgileri yeterli düzeyde olmasa bile temel olabilecek gerekli bilgi ve 
becerileri almasının engelli öğrencilerin başarılı bir şekilde eğitilmesi ve 
başarılı öğretim etkinlikleri için gerekli olduğu vurgulanmaktadır (Ferguson 
ve Ralph, 1996; Garner, 1996). Bir eğitim türü olan bütünleştirme veya 
kaynaştırmanın başarısı için sınıf  öğretmenleri gibi diğer öğretmenlerin de 
tutumlarının olumlu yönde gelişebilmesi, özel eğitim dersi almaları ve o 
yıllardan başlayarak üniversite eğitimleri süresince hazırlanmaları önemlidir. 
Ancak özel eğitime muhtaç öğrencilerin (ÖEMÖ) eğitiminde görev alması 
olası çoğu öğretmen adayının olumsuz yönde tutum geliştirmeleri ÖEMÖ 
eğitimi açısından anlamlı bir engel oluşturabilmektedir (DAlonzo, 1996; 
Tari, 1989). İngiltere'de öğretmen yetiştiren bölüm mezunlarıyla yapılan 
çalışmalar, özel eğitimde hem teorik hem de tutum değiştirmek için daha 
fazla  okul tabanlı uygulamaların daha çok tercih edildiğini göstermiştir 
(Garner, 1996). Bu yüzden, öğretmen eğitimi yapan ve Milli Eğitime bağlı 
okullar arasında yüksek düzeydeki işbirliği ile özel eğitim sınıfları  için 
gerekli olan bilgi ve becerilerle donatılan öğretmen adaylarını hazırlamak, 
(Villa, 1996) bir başka deyişle, yenilikçi programlarla 'teoriden pratiğe' 
anlayışına gelişmiş ülkelerde önem verildiği vurgulanmaktadır. Villa 
(1996), okullarda uygulama programına başlayan öğrencilerin geleneksel 
eğitim programındaki öğrencilerden yani teorik ağırlıklı programlarda 
yetişen öğrencilere göre daha fazla  Özel Eğitime yönelik olumlu tutum 
geliştirdiklerini rapor etmiştir. Villa (1996) araştırmasında alternatif  üç 
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programın etkisini incelemiştir: Bunlar, Özel Eğitim Programı, Özel Eğitimi 
Gözden Geçirme Programı, ve Özel Eğitimle ilgili Bireysel Çalışma 
Programıdır. Uygulamalı özel eğitimi tamamlayan öğretmen adaylarının 
Özel Eğitim hakkında diğer iki gruptan çok daha fazla  olumlu tutum 
kazandıkları rapor edilmiştir. 

Engelli öğrencileri eğitmek için gereksinim duyulan bilgi ve beceriler 
için olumlu tutumları elde etmede öğretmen adaylarına uygulama boyunca 
yapılan yardımın çok yararlı olduğu belirtilmektedir (Carrigan, 1994; Jones 
& Black, 1996). Carrigan (1994) araştırmasında bir akademik dönem için 
öğrenmede geri kalmış öğrencilerle birlikte çalışan öğretmen adaylarının 
tutumlarında olumlu değişikliklerin oluşması yönünde çok yararlı olduğunu 
rapor etmektedir. Jones ve Black (1996) engelli öğrencilerle yaptıkları 
çalışmalardan sonra öğretmen adaylarında olumlu tutum değişiklikleri 
olduğunu vurgulayarak öğretmen adaylarının görevlerinin bir parçası olarak, 
eğiteceği her öğrenci için çalışma programlarının düzenlenmesinde özel 
eğitime muhtaç öğrenciler ve aileleriyle birlikte çalışmalarının mesleğe 
başlamadan hem teorik hemde uygulama düzeyinde gerekli bilgilere ve 
becerilere sahip olmalarının olumlu tutum kazanmalarında önemli olduğunu 
vurgulamışlardır. Yani öğretmen adaylarına sağlanan akademik öğrenme ile 
okul tabanlı deneyimlerin birleştirilmesi olumlu tutum sağlanmasında 
yapılabilecek en iyi yollardan birisi olarak düşünülmesi gerektiğini 
belirtmektedirler. Öğretmen adayları, özel eğitime muhtaç öğrenciler ve 
diğer öğretmenlerle birlikte çalışmanın yanında onların gerçek yaşantıların 
sağlandığı özel eğitim derslerinde gerekli bilgi ve becerileri ve diğer 
öğrendiklerini uygulamaları olumlu tutum kazanmaları hayati öneme 
sahiptir. 

Eğitimde fırsat  eşitliğinin sağlanması için, yasal düzenlemelerle bir 
engelli çocuğun en az sınırlayıcı bir ortamda yetiştirilmesinin sürekli 
vurgulandığı bir çağda, onların sosyal ve akademik gelişimlerinin buna bağlı 
olarak oluşabilmesinde öğretmen tutumlarının çok önemli olduğu 
vurgulanmaktadır (Sarı ve Saygın, 2001). Bu bağlamda okulların engelli 
çocukları kaynaştırma veya bütünleştirme ve diğer program türlerinde 
eğitimleri için her öğretmen adayı hazır hale gelmelidir. Yani özel eğitim 
etkinliklerinde başarı için öğretmenin çok önemli bir role sahip olması 
nedeniyle onların tutumlarının incelenmesi ve belirlenmesi çok önem 
arzetmektedir. Ayrıca, eğitimle ilgili çalışmaları planlarken, öğretmen 
adaylarıyla ilgili özel eğitime yönelik tutumların gözönüne alınmasın da her 
öğrencinin bireysel farklılıkları  göz önüne alınarak eğitilmesinde olumlu 
tutum kazanma önem arzetmektedir. Bunlara ek olarak, bir başka açıdan 
belirtmek gerekirse öğretmen adaylarının özel eğitime yönelik tutumunu 
belirlemek iki açıdan önemlidir: a. Sınıf  açısından, b. Geçiş programları 
açısından. 
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Sınıf  açısından değerlendirildiğinde, öğretmen tutumları hem kendi 
başarılarını hem de öğrenci başarısı ve gelişimlerini etkilemektedir. 
Shapiro'ya (1999) göre, tutumlar hem öğretmenlerin öğrencilerinden 
beklentilerini hem de öğrencilere yönelik sınıf  etkinlikleri süresince 
öğretmen davranışlarını etkilemektedir. Yani öğretmenlerin tutumları, 
beklentileri ve davranışları öğrencilerin hem kendini nasıl algıladığına hem 
de akademik performansına  etkide bulunmaktadır (Alexander ve Strain, 
1978). Bu yüzden, engelli öğrencilere yönelik olumsuz öğretmen tutumları 
kaynaştırma ve diğer türdeki programlara alman öğrencilerin başarılı bir 
öğrenim yaşantısı geçirmeleri açısından engelleyici bir durum olarak kabul 
edilmektedir (Hannah ve Pliner, 1983). 

Program açısından değerlendirildiğinde de, öğretmen tutumlarının Özel 
Eğitime Muhtaç öğrencileri kaynaştırma yoluyla eğitme işlemlerini ve 
işlevini geliştirme açısından ve tüm programın etkinliğini değerlendirmek 
için önemli bir geribildirim sağlayabilmektedir. Program değerlendirmesine 
ek olarak, tutum ölçümleri, öğretmen özellikleri ve programın işlev süreci 
hakkında da bilgi vermektedir. Ortaya çıkan sonuçlardan yararlanarak, 
programın geliştirilmesi ve uygulanmasını daha iyi düzeye çıkarmak, günlük 
işlevlerin daha yararlı etkinliklere yöneltilmesi, hizmet öncesi ve hizmetiçi 
eğitim programlarının geliştirilmesi ve destek servislerinin geliştirilmesi için 
de önemlidir. Öğretmen tutumlarındaki değişimleri değerlendirme, 
deneyimin etkililiğini, eğitim ve işlevlerdeki değişiklikleri, program ve 
uygulanmasında genel süreçteki değişiklikleri değerlendirmede 
profesyonellere  ışık tutar. Onun için bu tür bir çalışmanın, bilişsel ve 
duyuşsal yönden öğretmenlerde meydana gelen tutumun belirlenmesinde 
yardımcı olacağına inanılmaktadır. Kısaca bu çalışma, öğretmenlerin 
cinsiyetlerine, özel eğitimle ilgili bilgilerine göre ve özel eğitim dersi alıp 
almadıklarına göre farklılaşıp  farklılaşmadıklarına  göre belirlenmesi 
açısından önemlidir. Bu araştırma da ayrıca öğretmen adaylarının alan 
durumu, yaş ve deneyim özelliklerine göre tutumlarının farklılaşıp 
farklılaşmadığı  da betimlenmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmanın 
amacı, öğretmen yetiştiren fakültelerde  YÖK tarafından  belirlenen 
programlara göre öğrenim gören öğretmen adaylarının özel eğitime yönelik 
tutumlarının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi ve bu alanda yapılacak 
diğer karşılaştırmalı çalışmalara da ışık tutmaktır. 

Araştırma Metodu 

Bu çalışmada kantitatif  araştırma yaklaşımı kullanılmıştır. Çünkü bu 
yaklaşım kullanılarak daha çok sayıda katılımcıya ulaşılmış ve sonuçların 
genelleştirilebilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 

II. a. Örneklem: Bu çalışmada örneklem grubu Selçuk Üniversitesi'nin 
Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören ve en az bir dönem (14 hafta;  haftada  2-

64 



4 saatlik ders) özel eğitim dersi almış ve almamış olan ve yüksek öğrenimini 
bitiren öğretmen adaylarından küme örnekleme yoluyla belirlenen 429 
öğrenci seçilerek oluşturulmuştur. Araştırmaya katılan öğretmen adayları 
özel eğitim dersi alıp almadıklarına göre gruplandırılmıştır. 

Tablo 1: Araştırmaya katılan  örrıeklem  grubunun özellikleri  (öğrenci  sayısı, cinsiyet, yaş, 
özel eğitim dersi  alıp almadıkları,  engel durumu,  ailede  engelli  birey olup olmadığı) 

N=483 % 

Bölümler Sınıf  Öğretmenliği 155 32,1 Bölümler 
Fizik Öğretmenliği 48 9,9 

Bölümler 

İngilizce Öğretmenliği 156 32,3 

Bölümler 

Kimya Öğretmenliği 23 4,8 

Bölümler 

Coğrafya  Öğretmenliği 38 7,9 

Bölümler 

Psikolojik Danışma 30 6,2 

Bölümler 

Okul Öncesi Öğretmenliği 33 6,8 
Cinsiyet Kız 298 61,7 Cinsiyet 

Erkek 185 38,3 
Yaş 20-25 Yaş 462 95,7 Yaş 

26-30 Yaş 20 4,1 
Yaş 

30 ve üstü 1 0,2 
Engel Durumu Var 31 6,4 Engel Durumu 

Yok 452 93,6 
Ailede Engelli Birey 

Durumu 
Var 50 10,4 Ailede Engelli Birey 

Durumu Yok 433 89,6 
Özel Eğitim Dersi Alma 

Durumu 
Aldım 217 44,9 Özel Eğitim Dersi Alma 

Durumu Almadım 266 55,1 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Frost ve Stemp (1997) 
tarafından  geliştirilen "Özel Eğitim Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Likert tipi 
bu ölçek 41 maddeden oluşmaktadır. Ölçek, özel eğitime yönelik tutumları; 
öğretmen adaylarının yeterlik durumları, öğretmen rolleri ve özellikleri, 
öğrenci özellikleri ve engelli öğrencilerin sınıfa  yerleştirilme durumu ile 
ilgili dört faktör  açısından ölçmektedir. Ölçek Türkçe'ye çevrilerek 
güvenirlik çalışması yapılmış ve güvenirlik katsayısı Cronbach Alfa  0.70 
bulunmuştur. Katılımcılar ölçekteki her bir madde için 5 seçenekli, 
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kesinlikle katılıyorum / kesinlikle katılmıyorum derecelerini gösteren 
seçeneklere tepki vermişlerdir (Bakınız EKİ). 

Verilerin Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçeğe verilen tepkiler SPSS programı 
aracılığıyla analiz edilmiştir. Bilgisayar ortamında özel eğitim dersi almış ve 
almamış öğrencilerin frekans  ve yüzdelikleri hesaplanmıştır. Öğretmen 
adaylarının, cinsiyet, engelli olma durumu ve ailede engelli birey olma 
durumları arasında anlamlı bir faklılaşma  olup olmadığı t testi ile analiz 
edilmiştir. Bölümler arasındaki farklılaşma  durumu F testi (varyans analizi) 
ile analiz edilmiş ortaya çıkan farklılıkların  hangi grubun lehine olduğu ise 
Tukey testi aracılığıyla ortaya çıkarılmıştır. 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen veriler tablolar şeklinde 
sunulacaktır. 

Tablo 2: Öğretmen  adaylarının  yeterlilik  durumu 

Faktör I Madde 
2 

Madde 
11 

Madde 
17 

Madde 
18 

Madde 
22 

Madde 
27 

Madde 
29 

Madde 
30 

Madde 
37 

Madde 
39 

Aldım N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 
Mean 1,25 1.41 1.56 0,61 1,77 1,78 0,57 3,41 0,71 1,11 

Median 2,00 2,00 2.00 1,00 2,00 2,00 1,00 4,00 1,00 2,00 
Almadım N 265 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

Mean 3,61 3,73 3,88 3,19 3,52 3,62 3,75 3,62 3,22 2,51 
Median 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 

Tablo 2 incelendiğinde özel eğitim dersi almayanlar ile alanlar arasında 
bir farklılaşma  olduğu görülmektedir. Faktör l ' le ilgili maddeler 
incelendiğinde, özel eğitim dersi almayan öğretmen adaylarının engelli 
öğrencileri eğitmek için gerekli plan, bilgi ve becerilere sahip olmadıkları, 
kendilerinin bu öğrencileri eğitmek için yeteri kadar sabırlı olmadıkları, 
onlarla iyi düzeyde iletişim kuramayacakları ve onların eğitimlerinde 
gelişimleri için beklenen etkiyi gösteremeyecekleri görülmektedir. Tablo 
2'deki değerler karşılaştırıldığında da özel eğitim dersi alan öğretmen 
adaylarının almayanların tersine onların eğitimlerinde etkili olabileceklerine 
inanmışlardır. Onlar, programlarda engelli öğrenciler için hazırlanan 
programlarda bir düzenleme yapabileceklerini, öğrenci davranışlarının 
değiştirilmesinde etkili olabileceklerine inanmışlardır. 
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Tablo 3: Öğretmen  rolleri  ve özellikleri 
Faktör 2 Madde 

1 
Madde 

3 
Madde 

9 
Madde 

10 
Madde 

12 
Madde 

14 
Madde 

28 
Madde 

31 
Madde 

36 
Madde 

40 

Aldım N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Mean 4,75 2,63 1,27 4,20 4,41 2,67 4,71 4,29 1,01 1,49 

Median 5,00 2,00 2,00 4.00 5,00 2,00 5.00 4.00 1,00 2,00 

Almadım N 266 266 265 266 266 266 266 266 266 266 

Mean 4,74 3,77 4,71 4,06 4,44 3,62 2,70 4,20 3,88 4,10 

Median 5,00 4,00 5,00 4,00 5.00 4.00 3,00 4,00 4,00 4,00 

Tablo 3 incelendiğinde, maddelerin (1, 3, 9, 10, 12, 14, 28, 31, 36, 40) 
daha çok öğretmenlerin rolü ve uygun özellikleriyle ilgili olduğu 
görülmektedir. Özel eğitim dersi almayan öğretmen adaylarının engelli 
öğrencilerin eğitimlerinden normal sınıf  öğretmenlerinin sorumlu 
olmadıkları, engelli öğrencilerin öğretmenlerin çok zamanlarını alacağı ve 
çok çaba harcamaları gerektiği ve dolayısıyla yüksek düzeyde güç 
harcayacakları ve onlarla çalışmaktan mutlu olmadıklarını 
belirtmektedirler. Onlar ayrıca engelli çocuklarla çalışmak için 
öğretmenlerin yüksek düzeyde sabırlı olmaları ve duyarlı olmaları 
gerektiğine, onlarla çalışmak ve eğitmek için ise daha ileri bir eğitim 
almaları gerektiğine de inandıkları görülmektedir. Ayrıca engelli 
öğrencilerin diğer öğrencilerle birlikte kaynaştırılması ile diğer eğitimlerinin, 
öğrencilerde bir empati ve kabul anlayışına neden olacağına da 
katılmadılar. Buna ek olarak öğretmen adayları, özel eğitime muhtaç 
çocukların akranlarına verilen fırsatların  aynısın elde etmelerinin 
sağlanacağına da katılmadılar. Öğretmenlerin engelli olan öğrencilerle olan 
iletişimlerinin engelli olmayan öğrencilerle olan ilişkileriyle karşılaştırılma 
durumunun doğası için de tepkileri 'katılmıyorum' seçeneğinde yoğunlaştı. 

Tablo 4: Öğrenci Özellikleri 

Faktör 3 Mad 

de 4 

Mad 

de 5 

Mad 

de 6 

Mad 

de 7 

Mad 

de 8 

Mad 

de 16 

Mad 

de 19 

Mad 

de 20 

Mad 

de 21 

Mad 

de 24 

Mad 

de 25 

Mad 

de 26 

Mad 

de 34 

Mad 

de 35 

Aldım N 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 

Mean 2,04 2,82 3,48 4,38 0,86 2,10 3,54 3,52 3,17 1,05 3,55 1,59 4,79 3,71 

Median 2,00 3,00 4,00 5,00 1,00 2,00 4.00 4,00 3,00 1,00 4,00 2.00 5,00 4,00 

Almadım N 266 266 266 266 265 266 266 266 266 266 266 266 266 266 

Mean 2,67 2,70 2,18 2,25 3,47 3,89 1,55 3,51 2,99 3,76 2,47 3,58 1,58 1,49 

Median 3,00 3,00 2,00 2,00 4,00 4,00 2,00 3,00 3,00 4,00 3.00 4,00 2,00 2,00 
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Tablo 4'deki maddelerin engelli öğrencilerin özellikleri ile ilgili olduğu 
görülmektedir. Genel olarak Tablo 4'deki bulgular incelendiğinde özel 
eğitim dersi almayan öğretmen adaylarının engelli öğrencilerle ilgili 
olumsuz düşüncelere sahip oldukları görülmektedir. Onlara göre, engelli 
öğrenciler kendi sınıflarındaki  diğer öğrencilerin öğrenmelerini 
engellemektedirler ve sınıftaki  olumlu atmosferi  olumsuza çevirdikleri ve 
onların diğer çocuklardan faklı  oldukları, diğer öğrencilerle ilişki ve 
iletişimlerinin ise engelli öğrencilerden farklı  olduğu yönde görüş 
bildirmektedirler. Bunlara ek olarak özel eğitim dersi almayan öğretmen 
adayları engelli öğrencilerin zihinsel olarak akranlarına göre çok yavaş 
veya geri olduğunu, onların okulda beklenildiği gibi bir başarı 
gösteremeyeceklerini fakat  onların diğer öğrencilerden daha çok ve sıkı 
çalışmaları gerektiği ve okulda da normal öğrenciler gibi başarılı olmak 
istemediklerini belirtmişlerdir. Genel olarak, özel eğitim dersi almayan 
öğretmen adaylarının engelli çocuklar için oldukça olumsuz düşüncelere 
sahip oldukları görülmektedir. 

Tablo 5: Engelli  öğrencilerin  sınıfa  yerleştirilme  durumu 

Faktör 4 Madde 13 Madde 15 Madde 23 Madde 32 Madde 33 Madde 38 Madde 41 

Aldım N 217 217 217 217 217 217 217 

Mean 1,65 3,32 1,84 3,47 0,98 1,82 0,91 

Median 2.00 3,00 2,00 4.00 1,00 2,00 1,00 

Almadım N 266 265 266 266 266 266 266 

Mean 3.84 1.54 4,68 1.85 2,60 3,77 2,42 

Median 4,00 2,00 5,00 2,00 3,00 4,00 3,00 

Tablo 5 incelendiğinde de özel eğitim dersi almış ve almamış öğretmen 
adaylarını engelli öğrencilerin normal sınıflara  yerleştirilerek eğitim almaları 
konusunda farklılaşmışlardır.  Özel eğitim dersi alan öğrenciler özel eğitime 
muhtaç çocukların eğitimleri için onların kaynaştırma yoluyla 
eğitilebileceğini belirtirlerken diğerleri onların daha çok ayrı sınıflarda 
veya okullarda eğitilmeleri gerektiği konusunda bir eğilim göstermişlerdir. 
Örneğin "Madde 13" incelendiğinde özel eğitim dersi almayan öğretmen 
adayları 'engelli öğrenciler ayrı sınıflarda  eğitilmelidir' maddesine daha çok 
katılmışlardır. 'Engelli öğrenciler engel derecesi ve türü ne olursa olsun 
normal sınıflarda  eğitilmelidir' maddesine de özel eğitim dersi almayan 
öğretmen adayları katılmamışlardır (maddeler 23 ve 38). Ayrıca özel eğitim 
dersi almayan öğretmen adayları öğrenci davranışlarının aynı olması 
şartıyla, öğretim planlarının değişebileceğini, öğretmenler için bu alanda 
yetişmiş uzman desteği şartıyla engelli öğrencilerin normal sınıflarda 
eğitilebileceklerine düşük kabul seviyesi ile katılmışlar "veya genel olarak 
kararsız kalmışlardır (maddeler 15, 33 ve 41). Genelde engelli öğrencilerin 
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normal sınıfta  eğitim görmeleri için özel eğitim dersi almayan öğretmen 
adaylarının çok düşük bir oranda kabul gösterdiği veya onayları olduğu 
söylenebilir. 

Tablo 6: Öğretmen  adaylarının  Özel Eğilim  Dersi alma durumlarına  göre farklılaşması 

Özel Eğitim 
Dersi 

Frekans(n) Art. Ort. Std. Sapma t P 

Faktör1* Aldım 217 35,19 5,33 8,766* 0.000 Faktör1* 
Almadım 265 31.03 5,06 

8,766* 0.000 

Faktör 2** Aldım 217 37.43 3,83 4.477* 0.000 Faktör 2** 
Almadım 265 35,91 3,62 

4.477* 0.000 

Faktör 3*** Aldım 217 48,52 6,07 4.135* 0.000 Faktör 3*** 
Almadım 265 46,29 5,76 

4.135* 0.000 

Faktör 4**** Aldım 217 24,48 3,85 5,115* 0.000 Faktör 4**** 
Almadım 265 22,67 3,88 

5,115* 0.000 

* pcO.Ol 
*Faktör 1: Öğretmen adaylarının yeterlilik durumu 
**Faktör2: Öğretmen rolleri ve özellikleri 
***Faktör 3: Öğrenci Özellikleri 

****Faktör4: Engelli öğrencilerin sınıfa  yerleştirilme durumu 

Tablo 6'da görüldüğü gibi, özel eğitim dersi alan ve almayan öğretmen 
adayları arasında dört faktöre  yönelik tepkiler gözönüne alındığında 
araştırmaya katılanlar arasında anlamlı farklılıklar  olduğu görülmektedir. 

Tablo 7: Cinsiyetlerine  göre farklılaşma  durumu 

Cinsiyet Frekans (n) Art. Ort. Std. Sapma t P 
Faktör 1* Kız 297 32,65 5.64 -1,282 0,20! 
Faktör 1* Erkek 185 33,32 5,46 -1,282 0,201 
Faktör 2** Kız 297 36,73 3,75 0,999 0,319 Faktör 2** 

Erkek 185 36,37 3,84 
0,999 0,319 

Faktör 3*** Kız 297 47,35 6,27 0,251 0,802 Faktör 3*** 
Erkek 185 47,21 5,56 

0,251 0,802 

Faktör 4**** Kız 298 23,39 4,03 -0,668 0,505 Faktör 4**** 
Erkek 184 23.64 3,87 

-0,668 0,505 

* Faktör 1: Öğretmen adaylarının yeterlilik durumu 
** Faktör 2: Öğretmen rolleri ve özellikleri 
*** Faktör 3: Öğrenci Özellikleri 

**** Faktör 4: Engelli öğrencilerin sınıfa  yerleştirilme durumu 
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Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyetler açısından özel 
eğitime yönelik tutumları t testi ile analız edilmiş ve sonuçlar Tablo 7'de 
verilmiştir. Tablo 7'deki sonuçlara göre, öğretmen adaylarının yeterlik 
durumları açısından bayanların aritmetik ortalaması 32,65 erkeklerin 
aritmetik ortalaması 33,32'dir. Bu iki grup arasında hesaplanan t değeri 
1,282 olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmen rolleri ve özelliklerine göre 
bayanların aritmetik ortalaması 36,73, erkeklerin aritmetik ortalaması ise 
36,37 olarak hesaplanmış ve iki grup arasında hesaplanan t değeri 0,999 
olarak bulunmuştur. Öğrenci özelliklerini tanıma açısından bayanların 
artimetik ortalaması 47,35 erkeklerin aritmetik ortalaması ise 47,21 olarak 
bulunmuştur. İki grup arasında t değeri ise 0,251 olarak hesaplanmıştır. 
Engelli öğrencilerin sınıfa  yerleştirilme düzenlerine göre bayanların 
artimetik ortalaması 4,03, erkeklerin aritmetik ortalaması ise 3,87 olarak 
bulunmuştur. Bu iki grup arasındaki t değeri ise 0,666 olarak hesaplanmıştır. 
Bu sonuçlara göre, dört faktör  açısından bayanlar ve erkekler arasında 
anlamlı bir farklılık  olmadığı gözlenmiştir. 

Tablo 8: Ailede  Engelli  olma Durumlarına  göre Farklılaşma 

Ailede Engelli 
Olma 

Durumu 

Frekans (n) Art. Ort. Std. Sapma t P 

Faktör 1* Var 50 32,76 5,39 0,196 0,845 
Faktör 1* Yok 432 32,92 5,60 0,196 0,845 
Faktör 2** Var 50 35,96 3,68 0,1245 0,214 Faktör 2** 

Yok 432 36,66 3,80 
0,1245 0,214 

Faktör 3*** Var 49 47,59 5,51 0368 0,713 Faktör 3*** 
Yok 433 47,26 6,06 

0368 0,713 

Faktör 4**** Var 50 23,88 3,92 0,738 0,461 Faktör 4**** 
Yok 432 23,44 3,98 

0,738 0,461 

* Faktör 1: Öğretmen adaylarının yeterlilik durumu 
** Faktör 2: Öğretmen rolleri ve özellikleri 

***Faktör 3: Öğrenci Özellikleri 

****Faktör 4: Engelli öğrencilerin sınıfa  yerleştirilme durumu 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının ailelerinde engelli olup 
olmama durumları ile özel eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişki t testi 
ile analız edilmiş ve sonuçlar Tablo 8'de verilmiştir. Tablo 8'deki sonuçlara 
göre, öğretmen adaylarının yeterlik durumları açısından ailelerinde engelli 
birey olanların aritmetik ortalaması 32,76; ailelerinde engelli birey 
olmayanların aritmetik ortalaması ise 33,92'dir. Bu iki grup arasında 
hesaplanan t değeri 0,196 olarak ortaya çıkmıştır. Öğretmen rolleri ve 
özelliklerine göre ailelerinde engelli birey olanların aritmetik ortalaması 
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35,96; ailelerinde engelli birey olmayanların aritmetik ortalaması ise 36,66 
olarak hesaplanmış ve iki grup arasında hesaplanan t değeri ise 0,1245 
olarak bulunmuştur. Öğrenci özelliklerini tanıma açısından ailelerinde 
engelli birey olanların aritmetik ortalaması 47,59; ailelerinde engelli birey 
olmayanların aritmetik ortalaması ise 47,26 olarak bulunmuş ve iki grup 
arasında t değeri 0,368 olarak hesaplanmıştır. Engelli öğrencilerin sınıfa 
yerleştirilme düzenlerine göre ailelerinde engelli birey olanların aritmetik 
ortalaması 23,88; ailelerinde engelli birey olmayanların aritmetik ortalaması 
ise 23,44 olarak bulunmuştur. Bu iki grup arasındaki t değeri 0,738 olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre, bu dört faktör  açısından ailelerinde 
engelli birey olanlar ve ailelerinde engelli birey olmayanlar arasında anlamlı 
bir farklılık  olmadığı gözlenmiştir. 

Tablo 9: Öğretmen  adaylarındaki  engel durumuna  göre farklılaşma 

Engel 
Durumu 

Frekans (n) Art. Ort. Std. Sapma T P 

Faktör 1* Var 31 32,26 5,11 0,669 0,504 
Faktör 1* Yok 451 32,95 5,61 0,669 0,504 
Faktör 2** Var 31 35,55 3,89 1.587 0,113 Faktör 2** 

Yok 451 36,66 3.77 
1.587 0,113 

Faktör 3*** Var 30 46,20 5,99 1,030 0,304 Faktör 3*** 
Yok 452 47,37 6,00 

1,030 0,304 

Faktör 4**** Var 31 23,45 4,31 0,052 0,959 Faktör 4**** 
Yok 451 23,49 3,95 

0,052 0,959 

*Faktör 1: Öğretmen adaylarının yeterlilik durumu 
**Faktör 2: Öğretmen rolleri ve özellikleri 
***Faktör 3: Öğrenci Özellikleri 
****Faktör 4: Engelli öğrencilerin sınıfa  yerleştirilme durumu 

Tablo 9 incelendiğinde engelli olan öğrencilerle olmayan öğrencilerin 
özel eğitime yönelik tıutumları arasında 4 faktöre  verdikleri tepkiler arasında 
anlamlı bir farklılık  olmadığı görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının engelli olup olmama 
durumları açısından özel eğitime yönelik tutumları t testi ile analiz edilmiş 
ve sonuçlar Tablo 9'da verilmiştir. Tablo 9'daki sonuçlara göre öğretmen 
adaylarının yeterlik durumları açısından herhangi bir engele sahip olanların 
aritmetik ortalaması 32,26 herhangi bir engeli olmayanların aritmetik 
ortalaması 32,95'dir. Bu iki grup arasında hesaplanan t değeri 0,669 olarak 
ortaya çıkmıştır. Öğretmen rolleri ve özelliklerine göre herhangi bir engele 
sahip olanların aritmetik ortalaması 35,55 herhangi bir engeli olmayanların 
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aritmetik ortalaması 36,66 olarak hesaplanmış iki grup arasında hesaplanan t 
değeri 1,587 olarak bulunmuştur. Öğrenci özelliklerini tanıma açısından 
herhangi bir engele sahip olanların aritmetik ortalaması 46,20 herhangi bir 
engeli olmayanların aritmetik ortalaması 47,37 olarak bulunmuş iki grup 
arasında t değeri 1,030 olarak hesaplanmıştır. Engelli öğrencilerin sınıfa 
yerleştirilme düzenlerine göre herhangi bir engele sahip olanların aritmetik 
ortalaması 23,45 herhangi bir engeli olmayanların aritmetik ortalaması 23,94 
olarak bulunmuştur. Bu iki grup arasındaki t değeri 0,052 olarak 
hesaplanmıştır. Bu sonuçlara göre bu dört faktör  açısından herhangi bir 
engele sahip olanlarla herhangi bir engeli olmayanlar arasında anlamlı bir 
farklılık  olmadığı gözlenmiştir. 

Tablo 10: Bölümlere  göre farklılaşma 

Bölümler 
Frekans Art. Ort. Std. Sapma F P 

Sınıf  Öğretmenliği 155 36,07 5,36 
Fizik Öğretmenliği 48 31,85 4,67 
İngilizce Öğretmenliği 155 30,99 4,86 
Kimya Öğretmenliği 23 28,91 5,45 18,394* 0.000 
Coğrafya  Öğretmenliği 38 30,63 4,47 
Psikolojik Danışma 30 34,50 4,34 
Okul Öncesi Öğretmenliği 33 32,55 5,91 
* p<0.01 

Tablo 10 incelendiğinde bölümler arasında anlamlı bir farklılığın 
olduğu gözlenmektedir. Bu farklılığın  hangi bölümde öğrenim gören 
öğrenci grubu lehine olduğu ise Tukey testi ile belirlenmiştir. Tukey testi 
sonuçlarına gore, Sınıf  Öğretmenliği, Psikolojik Danışmalık ve Rehberlik ve 
Okulöncesi Öğretmenlikleri arasında anlamlı bir farkılık  görülmemektedir. 
Ancak diğer bölümde yani özel eğitimle ilgili dersi hiç almayan 
bölümlerdeki öğrencilerle aralarında anlamlı bir farklılık  olduğu 
gözlenmektedir (Bkz. Tablo 11). 
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Tablo 11: Bölümler  arası karşılaştırma  (Tukey  testi aracılığıyla) 

Gruplararası 
Fark (I-J) 

P 

(I) BÖLÜM (J) BÖLÜM 
Sınıf  Öğretmenliği Fizik Öğretmenliği 4,22* 0,000 
Sınıf  Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği 5,08* 0,000 Sınıf  Öğretmenliği 

Kimya Öğretmenliği 7,16* 0,000 

Sınıf  Öğretmenliği 

Coğrafya  Öğretmenliği 5,44* 0,000 

Sınıf  Öğretmenliği 

Psikolojik Danışma 1,57 0,709 

Sınıf  Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği 3,53 0,05 
Fizik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği 0,87 0.945 Fizik Öğretmenliği 

Kimya Öğretmenliği 2,94 0,247 
Fizik Öğretmenliği 

Coğrafya  Öğretmenliği 1,22 0.924 

Fizik Öğretmenliği 

Psikolojik Danışma -2,65 0,269 

Fizik Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği -0,69 0,997 
İngilizce Öğretmenliği Kimya Öğretmenliği 2,07 0,523 İngilizce Öğretmenliği 

Coğrafya  Öğretmenliği 0,36 1,000 
İngilizce Öğretmenliği 

Psikolojik Danışma -3,510* 0,009 

İngilizce Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği -1,56 0,677 
Kimya Öğretmenliği Coğrafya  Öğretmenliği -1,72 0,858 Kimya Öğretmenliği 

Psikolojik Danışma -5,59** 0,001 
Kimya Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği -3,63 0,113 
Coğrafya  Öğretmenliği Psikolojik Danışma -3,87** 0,029 Coğrafya  Öğretmenliği 

Okul Öncesi Öğretmenliği -1,91 0,688 
Psikolojik Danışma Okul Öncesi Öğretmenliği 1,95 0,725 

* p<0,01 ** p<0,05 

Tartışma 

Araştırma bulgularına göre, Özel Eğitim dersini hiç almamış öğretmen 
adayları genel olarak toplumdaki diğer insanlar gibi, hem engelli öğrencilere 
hem de onların eğitimine karşı olumsuz görüş ve düşüncelere sahiplerdir. 
Engellilere yönelik bilgi eksikliği, engelli öğrencilere çalışma konusunda 
deneyim yoksunluğu ve engel kategorilerine göre öğretim araç-gereç 
konusunda bilgi eksiklikleri, tutumların oluşmasında önemli etken faktörler 
olmuştur. Öğrenciler için destek servislerinin yeterli olmaması, öğretmen 
adaylarının olumlu tutum kazanmasında çok önemlidir. Öğretmen adaylarına 
verilen, engel tür ve dereceleriyle ilgili bilgiler davranış yönetimi ve özel 
eğitime muhtaç çocuklarla ilgili öğretim yöntem teknikleri ile ilgili verilen 
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bilgiler özel eğitime yönelik olumlu tutumların oluşmasında çok önemli bir 
durum olarak ortaya çıkmaktadır, 

Türkiye'de her yıl 30.000'den fazla  yapılan öğretmen atamalarıyla 
görev alan toplam 750.000'e yakın öğretmen ve öğretim elemanı ile her yıl 
15.000.000 öğrencinin eğitimi bu konunun mercek altına alınmasının ne 
kadar önemli olduğu konusunda ipucu vermektedir. Yeni milenyumda 
alınacak ve atanacak her öğretmen için aranan şartlar özel eğitim açısından 
düşünüldüğünde daha da karmaşık hale gelmiştir. Bugünün 
öğretmenlerinden beklenilenler ise, herbir öğretmenin özel eğitimle ilgili 
derin bir bilgiye sahip olmasını, çocukların gelişim ve öğrenmeleriyle ilgili 
tam bir anlayış, çocuk gelişimiyle ilgili önemli bilgilerle ve öğretim için 
temel olan çocuklara yönelik sevgi ve hoşgörüye sahip özelliklerle 
donatılmış olmalarını gerektirmektedir. 

Ayrıca herbir öğretmen adayının özel eğitim ve genel eğitimde 
kullanılan teknoloji ile ilgili bilgileri de alması gerekir. Çünkü teknoloji, 
öğrenme yaşantılarındaki içerikle ilgili anlayış ve öğrenmeleri genişletmekte 
ve öğretim işini kolaylaştırmaktadır. Yeni atanacak öğretmenlerde özel 
eğitimle ilgili bilgilerinin eksik olması ve dolayısıyla tutumlarındaki 
olumsuzluk çoğu özel eğitime muhtaç öğrencilerin belirlenen hedefleri 
gerçekleştiremeyecekleri ve öğretmenleri kendilerinden beklenilen 
profesyonel  öğretimle ilgili becerilerinde de önemli derecede etkinlik 
oluşabileceği ortaya çıkmaktadır. Özel eğitimle ilgili konularda gereken bilgi 
ve becerilerin, öğretmen adaylarına üniversitede eğitimleri boyunca YÖK 
tarafından  hazırlanan programlar aracılığıyla kazandırılması için gereken 
titizliğin gösterilmesi beklenmektedir. Çünkü öğretmen yetiştirme 
programlarına bakıldığında öğretmen yetiştiren fakültelerdeki  formasyon 
derslerinde özel eğitimle ilgili bir tek dersin bile zorunlu olarak yer 
almaması veya bu alanla ilgili bilgilerin herhangi bir derste içerik olarak 
konmaması, bir başka deyişle, çok geniş bir alanı kapsayan özel eğitimle 
ilgili en azından giriş olarak herhangi bir derste yer almaması yeni 
milenyumda YÖK'ün başlattığı ve taktirle karşılanan "akreditasyon 
programlarında" da bir eksiklik olarak göze çarpmaktadır. 

Türkiye'de her ne kadar yasal düzenlemelerle özel eğitime muhtaç 
öğrenciler için eğitime başlamalarında fırsat  eşitliği sağlansa bile özel 
eğitime muhtaç öğrencilerin tam kaynaştırılabilmesi ve okul yada sınıfa  tam 
olarak kabul edilebilmesi için öğretmen adayların özel eğitime yönelik 
olumlu tutum kazandırılmasında titizlik gösterilmesi ve bu anlamda 
tutumlardan kaynaklanan bariyerlerin ortadan kaldırılması ile sağlanacaktır 
(Beattie, Anderson ve Antonak, 1997; Jones, 1984). Bir başka deyişle; özel 
eğitime yönelik tutumlar özel eğitime muhtaç çocukların eğitsel kurumlara 
tam olarak yerleştirilmesi açısından çok önemlidir. Örneğin, işitme engelli 
çocuklar veya bedensel engelli çocuklara yönelik olumlu tutumlar okulda bu 
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çocuklar için yeni eğitim politikalarının oluşmasında ve kaynaştırmada bu 
öğrenciler için gereksinim duyulan tüm araç-gereçlerin ve destek 
hizmetlerinin sağlanmasında ve bunların gözden geçirilerek yeniden 
düzenlenmesinde çok önemlidir. Buna karşın, olumsuz tutumlar 
öğretmenlerde düşük başarı beklentilerini geliştirecek ve engelli 
öğrencilerden gözlenebilecek olumsuz davranışların oluşmasında önemli rol 
oynayacaktır (Airman, 1981; Jamieson, 1984). Beattie, Anderson ve 
Antonak (1997) tarafından  yapılan araştırmalarda öğretmenlerin bedensel 
engelli çocuklara yönelik olumlu tutum yaklaşımları bedensel engelli 
öğrenciler de öğretmenlere yönelik tutumlarının olumlu olmasına neden 
olmuş ve bu öğrenciler hem kendilerini daha başarılı olarak görmüşler hem 
de öğretmenlerin bu öğrencilere eğitimlerinde daha çok yardımcı olmak 
istediklerini rapor etmişlerdir. Olumsuz tutumların engelliler için sadece 
eğitsel ortamlarda olumsuz etkilerinin görülmeyeceği bunun diğer 
alanlardaki gelişimine de olumsuz etkide bulunabileceği belirtilmektedir 
(Conway, 1989; Maloney, 1995). Örneğin, engelli öğrenciler için 
yapılabilecek spor etkinliklerinde hakemlerin veya antronerlerin bu 
çocukların spor müsabakalarına hazırlanması veya katılmasında da isteksiz 
davrandıklarını belirtilmektedir (Kosloski, 1994). Dolayısıyla olumsuz 
tutumlar, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitimlerinde finansal  desteğin 
sınırlı kalmasında, bir yer ayarlanmasında, ulaşım ve akranları tarafından 
birlikte olma duygularının gelişmesi gibi durumların oluşmasında önemli 
derecede olumsuz yönde etkili olduğu belirtilmektedir. Bu görüş, bu 
araştırma sonuçlarıyla da desteklenmektedir. 

1982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ışığında hazırlanan ve 
uygulamaya konulan "2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu" 
ve öğretim etkinliklerinde oluşan yeni anlayışlar ışığında 1997 yılında 
uygulamaya konulan "Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon Programlarının" 
özel eğitime muhtaç çocukların eğitimi için öğretmenlerin görev ve 
sorumluluklarında daha çağdaş bir anlayışın oluşması beklenmekteydi. 
Ancak Türkiye'deki akreditasyon programları çerçevesinde öğretmen 
yetiştiren programlar incelendiğinde, öğretmen adaylarının tutumlarının 
olumlu olarak gelişmesinde çok az bir rol oynayabileceği kaygılarını yok 
edemeyecektir. Çünkü bu anlayış çerçevesinde, Özel Eğitimle ilgili herhangi 
bir konu veya dersin "Pedagojik Formasyon Dersleri" içerisinde her 
öğretmen adayına zorunlu olarak verilmediği gözlenmektedir (Sarı ve 
Saygın, 2001). Oysaki gelişmiş ülkelerin programlarında, her öğretmen 
adayının genel eğitimin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcısı olarak görülen 
özel eğitimle ilgili bilgi ve becerileri olumlu tutum kazanılması için zorunlu 
olarak verildiği ve her öğretmenin tutumlarının olumlu olarak gelişmesi 
konusunda titizlik gösterildiği belirtilmektedir (Ferguson ve Ralph, 1996; 
Garner, 1996). Öğretmen adaylarının çağdaş anlamda eğitiminin niteliği 
etkili öğrenme yaşantılarının oluşabilmesinde önemli olduğu kadar onun 
başarısı için de önemli olan olumlu tutumların kazanılmasında bir bariyer 
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veya engel teşkil edebileceği de belirtilmektedir (D'Alanzo, 1996; Tari, 
1989). 

Öğretmen Eğitimi Programlarına zorunlu olarak özel eğitim dersi 
konulmasının en azından her öğretmen adayının çok geniş alanı kapsayan 
özel eğitime muhtaç çocuklarla ilgili olan önyargılarının ve düşüncelerinin 
ortadan kalkabileceği bu bağlamda özel eğitime muhtaç çocukların da 
anayasal hakları olan eğitimde fırsat  eşitliği ilkesinden tam olarak 
yararlanabilmelerinin sağlanmasında büyük yarar sağlayabilecektir. 
Öğretmen adaylarının en azından özel eğitimle ilgili temel bilgi ve becerileri 
almaları ile tutumlarının olumlu yönde gelişebileceği belirtilmektedir (Villa, 
1996). Bunun yanında her öğretmen adayının öğretmenliğe başlamadan önce 
özel eğitime muhtaç öğrencilerin öğrenim gördüğü okullarda uygulama 
yapması ve uygulama ağırlıklı derslerin verilmesi İngiltere'de benimsenen 
model olarak göze çarpmaktadır (Garner, 1996). 

Gelişmiş ülkelerde "işbirlikçi bir yaklaşım" içerisinde öğretmen 
yetiştiren Fakülteler ile Milli Eğitim Müdürlükleri arasındaki yardımlaşma 
her öğretmen adayının kaynaştırma programına hazır hale getirilmesi 
açısından ilke olarak kabul edilmiştir (Villa, 1996). Böyle bir yenilikçi ve 
değişimci programlar yeni milenyum Türkiye'sinin anlayışına da radikal 
anlamda girmesi ülkemizde her bireyin çağdaş anlamda bireysel farklılıkları 
doğrultusunda gelişmesine katkıda bulunması ve üretken bir vatandaş haline 
getirilmesinde çok önem arzetmektedir. Geleneksel anlayıştaki daha çok 
teorik temelli öğretmen eğitim programlarının okulda uygulamalı olarak 
yürütülen eğitim programları aracılığıyla öğretmen adaylarının özel eğitimle 
ilgili olumlu tutum kazanmalarında daha az etkili olduğu vurgulanmaktadır. 
Ancak daha önceden belirtildiği gibi, tutumların geliştirilmesinde öğretmen 
adaylarının eğitimi için üç tür program önerilebilmektedir: 

1 . Özel Eğitim Dersinin programlarda zorunlu ders olarak 
işlenmesi, 

2. Özel eğitimle ilgili hizmetiçi eğitim kurslarının sürekli ve sıklıkla 
düzenlenmesi, 

3 . Her öğretmen adayı için kendi kendine öğrenebileceği özel 
eğitim bilgi paketinin oluşturulması, 

Ülkemizde bu üç tür programın uygulamaya konulması özel eğitime 
muhtaç öğrencilerin bütünsel gelişiminin sağlanmasına önemli katkıda 
bulunabilecektir. 

Stemp'e (2001) göre, ilk uygulamanın diğerlerinden daha etkili olduğu 
belirtilmektedir. Her öğretmen adayının özel eğitime muhtaç öğrencileri de 
eğitmek için gereken bilgi ve becerileri kazanması için programlarda yer 
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almasının onların olumlu tutum geliştirmelerinde zorunlu olması gerektiğini 
vurgulamışlardır (Carrigan, 1994; Jones ve Black, 1996). Carrigan (1994) 
gelişimsel geriliği olan öğrencilerle bir grup öğretmen adayı bir dönem 
beraber çalışmış ve sonunda "Durum Çalışması" yöntemi ile tamamladığı 
araştırma raporunda öğretmen adaylarının tutumlarının olumlu olarak 
geliştiği ve onların özel eğitime muhtaç öğrencilerle beraber çalışmak 
istedikleriyle ilgili duygularında bir tatlılık, samimiyet ve hoşgörü 
oluştuğunu belirtmiştir. Jones ve Black (1996) ayrıca bir grup öğretmen 
adayının özel eğitimle ilgili bir ders alarak ve bir de özel eğitime muhtaç 
çocuklarla ilgili dönemlik ödev yapan öğretmen adaylarında da olumlu 
tutum geliştirdiğini rapor etmişlerdir. Bu öğrenciler yıllık ödevlerinin de bir 
parçası olarak, öğrencilerle ve engelli öğrencinin aileleriyle görüşmeler 
yapmışlardır. Görüşmelerden elde ettikleri verileri diğer öğrencilerle de 
paylaşmışlar ve bu öğretmen adayları bu ödevleri tamamladıktan sonra 
kendilerine sorulduğunda, özel eğitime muhtaç çocuğu eğitmek istediklerini, 
okulda hem teorik hem de uygulamalı olarak gördükleri dersleri gerçek 
hayatta da yani okulda veya evde de uygulayabileceklerini belirtmişlerdir. 
Onlara uygulanan 'Özel Eğitim Tutum Ölçeği'nde elde edilen verilere göre, 
onların olumlu tutumlara sahip oldukları belirtilmektedir. Bu öğrencilerin 
büyük bir kısmının daha çok olumlu yönde realistik ve holistik düşüncelere 
ve duygulara da sahip oldukları belirtilmiştir. Bu öğrenciler, olumlu tutum 
yanında, özel eğitimle ilgili becerilere de sahip olmuşlar, dolayısıyla özel 
eğitimle ilgili eğitsel konularda da daha esnek ve daha yardımsever 
duygulara sahip oldukları gözlenmiştir. Ayrıca bu öğrenciler kendi 
yeteneklerini tanıma hakkında da daha iyi bilgiye sahip olduklarını belirterek 
engelli öğrencileri daha iyi eğitmeleri için yüksek görev duygusuna sahip 
olmalarına neden olduğu belirtilmektedir. 

Sonuç 

Sonuç olarak, özel eğitim dersi almayan öğretmen adayları normal 
sınıflarında  engelli öğrenci olmasından mutlu olmadıkları veya 
olamayacakları gözlenmektedir. Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerin bu 
öğretmenlerin sınıflarında  bulunmasını hem kendileri hem de diğer 
öğrenciler açısından problematik olarak görmektedirler. Onlar engelli 
öğrencileri eğitemeyeceklerine de inanmaktadırlar. Ayrıca, onlar ÖEMÖ'le 
çalışmak için bir kapasiteye sahip olmaları konusunda ve bu öğrencilerin 
öğrenmeleri ve onlarla çalışmada isteklilik konusunda olumsuz tutumlara 
sahip oldukları gözlenmektedir. Açıkçası, öğretmen adaylarının bu alana 
yönelik tutumları, düşünce ve duyguları öğretmen eğitimi ile ilgili 
programlarda kesinlikle gözönüne alınmalı ve böylece onların özel eğitim 
dersi almış öğretmen adayları gibi özel gereksinimli öğrencilerin 
gelişimlerinin sağlanabilmesi için gereken özen ve titizlik gösterilmelidir. 
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Öneriler 

Öğretmen adaylarının özel eğitime yönelik tutumlarının olumlu olarak 
geliştirilmesi için aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. Bunlar: 

1 . Her öğretmen yetiştiren fakülte  ve yüksek okulllardaki 
programlarda öğretmenlik sertifikası  dersleri içerisinde en az bir 
dönemlik 'Özel Eğitime Giriş' dersinin zorunlu dersler arasında 
yer alması, 

2. Her öğretmen adayının mesleğe başladıktan sonra düzenli olarak 
özel eğitimle ilgili hizmet içi eğitimden geçmesi, 

3. Her öğretmen adayının mesleğe başlamadan önce özel eğitime 
muhtaç çocukların eğitildiği kurumlarda eğitsel etkinliklere 
katılması ve en az birkaç saatlik öğretim etkinliklerinde 
uygulama amaçlı bulunması, 

4 . Mesleğe yeni başlamış öğretmenlerin Milli Eğitim 
Müdürlüklerine bağlı kurum veya kuruluşlarda bu alanda çalışan 
veya deneyimi olan öğretmenlerden yardım almasının 
kolaylaştırılması, 

5. Okul yönetiminin bu konuda destek vermesi konusunda yasal 
yönden bir rol verilmesi ve bu rollerle ilgili bir sorumluluk ve 
müeyyide getirilmesi, 

6. Özel eğitime muhtaç çocuklara yönelik olumlu toplumsal tutum 
oluşturulmasıyla ilgili tüm devlet, gönüllü kuruluşlar ve 
medyanın işbirliğini geliştirici önlemlerin yöneticilerin işbirliği 
ile alınması, 

7. Özel eğitimle ilgili hazırlanan ve yayımlanan kaynakların YÖK 
ve Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla üniversiteler dahil 
-özellikle öğretmen yetiştiren fakültelere-tüm  eğitim kurumlarına 
gönderilmesinde titizlik gösterilerek öğretmen adaylarının bu 
yayınları izlemeleriyle özel eğitime yönelik olumlu tutum 
geliştirmeleri çok önemlidir. 
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İŞİTME ENGELLİLERİN KONUŞMALARINDA 
VURGULAR 

Zehra Pınar ÇELİKER 

Özel Eğitim  Rehberlik  ve Danışma Hizmetleri  Genel Müdürlüğü 

Doç. Dr. Pınar EGE 

Ankara  Üniversitesi  Eğitim  Bilimleri  Fakültesi  Özel Eğitim  Bölümü 

Konuşma, duygu ve düşüncelerin, kullanılan dil için geçerli dilbilimsel 
kurallar uygulandıktan sonra, algılanabilir hale dönüştürülmesidir. İşitme 
engellilerin kullandıkları işaret dili görsel bir dildir. Sözel konuşmada, arka 
arkaya dizilmiş olan sesbirimler, dil, dudak, yumuşak damak, ses telleri gibi 
konuşma organlarının aracılığı ile akustik mesajlar durumuna, yani işitsel 
olarak algılanabilir hale getirilmektedir. Ancak bu süreçte, düşünce, dil 
kuralları bilgisi ve motor/nörolojik işlemlerin karmaşık etkileşimlerini 
vurgulamak gerekir. 

Sözel dilde yanyana dizilen sesbirimler, hece, sözcük ve tümceleri 
(cümleleri) oluştururlar. Ancak bu akustik parçaların yan yana dizilip 
üretilmesi, hedeflenen  çeşitli anlamları ifade  etmek için yetersiz kalmaktadır. 
Parçaüstü/bürünsel (suprasegmental) özellikler dediğimiz, yine akustik ve 
dilbilimsel düzeyde, ancak sesbirimlerin dışında bazı olgular, sesbirim 
dizilerinin üzerine empoze edilerek, anlamı şekillendirmede, duyguları 
ayrıntılı olarak yansıtmada önemli işlevler görmektedirler. Bürünsel 
özelliklerin başlıcaları vurgu, ton, ezgi ve duraklamalardır . 

Vurgu, bazı hecelerin sözce (utterance) içinde daha belirgin olarak 
söylenmesine denir. Vurgunun temel birimi hecedir. Vurguya sözcük 
düzeyinde bakılınca birden fazla  hecesi olan sözcüklerin bir tanesinin 
genellikle diğerinden daha vurgulu söylendiği görülür. Vurgu kullanımının 
her dile göre kuralları değişmektedir. Örneğin, Türkiye Türkçe'sinde 
isimlerde genel olarak vurgu son hecededir (la) ancak istisnalar da 



bulunmaktadır (lb) (Coşkun, 2000). Bu isimler takı aldıkları zaman, vurgu 
sondaki takıya kayar (lc): 

1 .a) barDAK, gelİN, PıNAR, HüseYÎN, karanLIK 

b) TEYze, PENcere, loKANta 

c) gelinLER, bardakTAN 

Sözcük içinde vurgulanan hecenin değiştirilmesi hem anlam hem de 
sözdizimi kategorisi açısından değişikliğe sebep olabilir: 

2.a) GeLİN 2.b) Gelin 

Örneğin, yukarıdaki örneklerde a. şıkkındaki sözcüğün, Türkçe'de 
genellikle isimlerin son heceleri vurgulandığı kuralından hareketle, bir isim 
olduğu bağlam dışında bile anlaşılmaktadır, b şıkkındaki sözcük ise aynı 
sesbirimler/parçalar dizisini içerdiği halde, vurgunun yer değiştirmesi 
sözcüğü bir eylem haline getirmiştir. Aşağıda, vurgunun yeriyle birlikte 
anlam ve sözdizimi kategorisi değişimine başka örnekler verilmiştir: 

3 .a) kazMA b) KAZma 
4.a) kıZIM b) KIzım 

5. a) uLUsun c) uluSUN 

Bir hecenin vurgulanmış olarak algılanmasına gerçekleştirilen bazı 
akustik değişiklikler neden olmaktadır: Vurgulanan hecelerin (1) temel 
frekansı  diğerlerinden daha yüksektir, yani daha tiz olarak söylenir; (2) hava 
basıncı diğerlerinden daha fazladır;  yani daha büyük bir şiddetle söylenir; (3) 
süresi diğer hecelerden daha uzundur ( Borden, Harris ve Raphael, 1994). 
Ancak, bu konuda Türkçe konuşan yetişkinlerle yapılan bir çalışmada, süre 
faktörünün  vurgu ile doğrudan bağlantısı olmadığının bulunduğunu da 
söylemeliyiz (Konrot, 1981, Akt.: Girgin, 1987)). 

Sözcük düzeyinin ötesinde, vurgu sözcükten daha uzun gruplarda, 
örneğin, öbeklerde ve tümcelerde (cümlelerde) de bulunabilir. Öbek 
vurguları, tamlama ve gruplarda sözcüklerin vurgularından daha baskın 
olarak söylenir: 

6. a) esKİ pabuç 6. b) anneNİN şapkası 

Cümle vurgusu ise, bir cümle içinde anlamca en önemli olan ve 
özellikle belirtilmek istenen sözcüğün baskın söylenmesi ile geçekleştirilir. 
Cümle vurgusu normal koşullarda yüklem üzerindedir: 

7. a) Adam küçük kızını öpTÜ. 
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Ancak anlama göre cümle vurgusu da yer değiştirebilir: 

7.b) Adam küÇÜK kızını öptü. 

c) Adam küçük kızıNI öptü. 

Ayrıca, tümce çeşitleri değiştikçe (soru, olumsuz) ve/veya tümceler 
yapısal olarak karmaşıklaştıkça, vurgu kuralları da değişmektedir: 

8.a) Dondurmalarımızı tatlıcıDA yedik. 

b) Tatlıcıda dondurmalarımızı mı yedik? 

Görüldüğü gibi dillerde oldukça karmaşık olabilen vurgu kuralları 
vardır; bu kurallar dil edinilirken, dilin segmentleri ilgilendiren diğer 
kuralları gibi (sözdizimi, biçimbilgisi, sesbilgisi, vb) ve onlarla bağlantılı 
olarak öğrenilir. 

Sözel dil doğal olarak akustik mesajların işitilmesi ile öğrenilir. Gerek 
segmental gerekse bürünsel bilgiler akustik bilgiler olarak iletilir, algılanır 
ve kazanılır. İşitme duyusundan yoksun engellilerin gelişimleri ile ilgili 
çalışmalar bu çocukların duyusal-motor dönemde genel olarak işiten 
çocuklardan farkları  olmadıklarını, çevreyi araştırmakla edinilen bilişsel 
yapıların normallerle benzerlik gösterdiğini, ancak sözel etkileşimle edinilen 
becerilerin kazanımında ise farklılık  gözlendiğini ifade  etmektedirler (Best 
ve Roberts, 1976; Sakarakis ve Prutting, 1977). İşitme özürlülerde iki 
yaşından sonraki (duyusal-motor dönem sonrası) dil gelişiminin işitenlerle 
kıyaslandığı zaman genel olarak aynı kazanım sırasını izlediği, ancak 
gelişimin hızının yavaş olduğu ve daha küçük yaştaki çocukların dil 
özellikleri ile uyum gösterdiği bulunmuştur (Smith, 1975; Osberger, 1986). 
İşitme özürlülerle normallerin dillerindeki bu benzerliklerin yanısıra 
farklılıklarda  gözlenmektedir. Örneğin, İngilizce ile ilgili çalışmalarda, dil 
edinimi ayrıntılı olarak incelendiğinde, sözcük kazanımı, yardımcı fiiller, 
zaman ve kiplerin öğrenilmesinde işitme özürlülerin özellikle zorluk 
çektikleri belirtilmektedir. (Grisvvold ve Cummings, 1974; Quigley, 
Montanelli ve Wilbur, 1976). 

İşitme engellilerin dillerinin bürünsel özellikleri açısından da işiten 
normallerle farklılıklar  gözlenmektedir. İşitme özürlülerin konuşmalarında 
zaman kontrolün yetersiz olduğu, bunun da konuşmalarının yavaş ve 
zahmetli olarak algılanmasına sebep olduğu bilinmektedir (Maasen ve 
Powel,1985; Alpiner ve McCarthy, 1987). Ayrıca, işitme özürlülerin 
seslerinin tizliğini ayarlayamadıkları, tizliği gereksiz ve uygunsuz olarak 
değiştirdikleri gözlenmiştir (Smith 1975; McGarr ve Osberger, 1978). 
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İşitme engellilerin konuşmalarındaki vurgulan inceleyen çalışmalar 
çelişkili sonuçlar vermektedirler. İşitme engellilerin temel frekanstaki  (fo) 
değişiklikleri ve vurguyu büyük ölçüde algılayabildikleri görülmektedir 
(Engen, 1983; Jackson ve Kelley, 1986). Ancak bazı araştırmacılar işitme 
özürlülerin normallere göre frekans  algılamada yetersiz kaldıklarını (Moore, 
1986, Akt. Most, 1999), veya vurgu farklarını  ancak vurgulu ve vurgusuz 
hecelerin şiddet açısında farklılaştığı  durumlarda algıladıklarını (Rubin-Spitz 
ve McGarr, 1986, Akt. Most, 1999) ifade  etmektedirler. Vurgunun 
üretiminde ise, işitme engellilerin işitenler gibi vurguyu belirtmek için 
seslerinin tizliği, yüksekliği ve süre boyutlarında değişiklik yaptıkları 
gözlenmektedir (Most, 1999). Ancak, işitme engellilerin bu parametreleri 
kullanımları hem işitenlerden hem de işitme kaybı olan kişiler arasında 
farklılık  göstermektedir. Örneğin, işitme engellilerin vurgularında süre 
parametresinin belirleyici olmadığı (O'Halpin, 1997) ve temel frekanslarının 
(fo)  normallerden daha yüksek olduğu (Most, 1999) ifade  edilmektedir. 
İşitme engellilerin konuşmalarındaki ezgiler (entonasyon) incelendiğinde 
ise, vurguyu kullandıkları halde, çoğu zaman doğru heceye koymadıkları, 
vurgulu ve vurgusuz hecelerin özellikleriyle ortaya çıkan ezgi tablosunun 
normallerinkinden farklı  olduğu belirtilmektedir (Nickerson, 1975; 
O'Halpin, 1997; Ailen ve Arndorfer,  2000). 

Bu çalışmada Türkçe konuşan işitme engellilerin dillerinde sözcük 
vurgusu, cümle vurgusu ve işitme derecesinin birbirleriyle ilişkileri 
incelenmiştir. Sözcük vurgusu, her iki veya daha fazla  heceli sözcükte 
vurgunun olması gereken hecede olup olmadığı, cümle vurgusu ise cümle 
ezgisi düzeyinde en kuvvetli vurgunun doğru hecede olup olmadığı 
boyutunu incelemektedir. 

Denekler 

Bu çalışmanın denekler 11 yaş, 6 ay-14 yaş, 7ay arasında (ortalama yaş 
13 yaş, lay), 9 kız 10 erkek 19 öğrenciden oluşmuştur. Hedeflenen  yaş 
grubu içinden rastgele seçilen bu öğrenciler doğal- işitsel -sözel yöntemle 
eğitim vermek üzere kurulmuş bir işitme engelliler ilköğretim okuluna 
devam etmektedirler. Öğrenciler belli düzeyde dil edinimini ve listeleri 
okuma becerilerini garantilemek amacıyla bu yaş grubu içinden seçilmiştir. 
Bu öğrencilerin işitme kayıpları, safton  ortalaması (STO) olarak 70-118 dB 
arasında değişmektedir. Safton  ortalamaları, öğrencilerin odyogramlarından 
500, 1000 ve 2000 Hertz'deki kayıplarının ortalamalarını alarak 
hesaplanmıştır. Tablo 1 deneklerin yaşlarını ve safton  ortalamalarını 
göstermektedir 
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Tablo 1. Deneklerin  sınıfları,  yaşları ve safton  ortalamaları 

Denek Sınıf STO (dB) Yaş 

1 6 105 11 yaş, 6ay 
2 8 115 13 yaş, 7ay 
3 6 112 12 yaş, 3 ay 
4 6 82 12 yaş, 6 ay 
5 8 95 13 yaş, 2 ay 
6 8 98 14 yaş, 6 ay 
7 8 75 13 yaş, 3 ay 
8 6 98 11 yaş, 7 ay 
9 8 115 13 yaş, 11 ay 

10 8 100 13 yaş, 8 ay 
11 8 100 14 yaş, 7 ay 
12 8 93 14 yaş, 7 ay 
13 7 100 13 yaş, 0 ay 
14 7 118 12 yaş, 9 ay 
15 6 117 12 yaş, 0 ay 
16 6 70 12 yaş, 0 ay 
17 6 110 12 yaş, 5 ay 
18 8 102 13 yaş, 1 ay 
19 8 98 13yaş, 8ay 

Verilerin toplanması 

Çalışmaya katılan çocuklar bireysel olarak sessiz bir odaya alınıp, 
kendilerine 17 basit ve kısa cümleden oluşan listeler okutulmuştur. Bu 
listeler hazırlanırken fonetik  olarak dengeli olmalarına, farklı  cümle 
biçimleri içermelerine ve bu cümlelerin de işitme engelli çocuklar tarafından 
bilinen sözcüklerden oluşmalarına dikkat edilmiştir. Ayrıca, aynı cümle 
içindeki sözcüklerin bağlam olarak birbirlerini çağrıştırmamalarına da özen 
gösterilmiştir. Örneğin, içinde "çocuk" olan cümlede aynı zamanda "anne" 
sözcüğü olmamaktadır. Listeleri sesli olarak okumadan önce çocuklardan 
önce kendi kendilerine sessiz olarak okumaları istenmiştir. 

Analiz 

Çocukların okudukları cümleler odyo kasede kaydedilmiştir. Daha 
sonra, listelerdeki sözcük ve cümle düzeyindeki doğru vurgularının hangi 
hecelerde olmaları gerektiği belirlenmiştir. Çocukların kayıtları dinlenerek 
öğrencilerin okudukları cümlelerde sözcük ve cümle düzeyindeki vurguları 
hangi hecelere koydukları incelenmiştir. Çocukların sözcük ve cümle 
düzeyinde vurgularında elde ettikleri doğru sayıları belirlenmiştir. İki sayı 
oranlanarak çocukların doğru yüzdeleri elde edilmiştir. 
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İstatistikler 

Çocukların cümle vurguları ile sözcük vurguları, cümle vurguları ile 
işitme kayıpları ve sözcük vurguları ve işitme kayıpları arasındaki Pearson 
korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. 

Bulgular 

Çocukların doğru oranları Cümle vurgusunda % 0 ile % 47 arasında 
değiştiği görülmüştür. Sözcük vurgusunda ise doğru oranları % 33 ile % 89 
arasında değişmiştir. Bu Uç olgu arasındaki korelasyonlar ise hiçbir ilişkinin 
anlamlı olmadığını göstermiştir. Bu ilişkiler Tablo 2 de görülmektedir. 

Tablo 2: Sözcük,  cümle ve işitme kaybı arasındaki  Pearson r korelasyonları 

Cümle vurgusu dB kayıp 
Sözcük vurgusu -.025 -.033 

p>.01 p>.01 
Cümle vurgusu .074 

p>.01 

Tartışma 

Bu çalışma, işitme özürlü çocukların cümle ve sözcük düzeylerinde 
vurguları doğru hece üzerine koyup koymadıklarını ve her iki düzeydeki 
performanslarının  birbirleriyle ve işitme kaybı ile korelasyonlarını 
incelemiştir. Doğru oranlarına bakıldığında çocukların cümle vurgusundaki 
başarılarının sözcük vurgusundakinden daha düşük olduğu görülmektedir. 
Cümle vurgusunda hiç doğrusu olmayan çocukların olduğu, en başarılı 
olanın %50'ye bile ulaşamadığı görülmektedir. Bir cümlede, bir sözcüğe 
göre, hece sayısının çok daha fazla  olmasının, yani hata yapma olasılığının 
artmasının şüphesiz sonuca etkisi vardır. Ancak işitme özürlü çocukların 
cümle ezgisini (entonasyon) öğrenmedeki zorlukları dikkat çekicidir. 

İşitme kaybı ile sözcük ve cümle vurguları arasındaki ilişkilerin ikisi de 
düşük ve anlamsızdır. Hatta, hiçbir ilişki yoktur demek de doğru olacaktır. 
İşitme kaybı azaldıkça başarının artacağı yönündeki beklenti İngilizce 
konuşan işitme özürlüler ile ilgili benzer çalışmalarda da 
gerçekleşmemektedir (Most, 1999). Bu da, saftonların  algılanmasıyla 
konuşma üretiminin ilişkisinin doğrudan ve basit bir ilişki olmadığını 
düşündürmektedir. Bu ilişkiye başka faktörlerin  etkisi incelenmelidir. 
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Sonuçların içinde en şaşırtıcısı ise sözcük vurgusu ile cümle vurgusu 
arasındaki olmayan ilişki olmuştur (r = -.025). Halbuki, her ne şekilde olursa 
olsun vurgu kavramını öğrenen ve kullanan işitme özürlü kişilerin, bu 
becerilerini her iki vurgu olgusunda da kullanabilmeleri beklenirdi. Yani 
sözcük vurgusu konusunda başarısı yüksek olanların cümle vurgusunda da 
göreceli olarak başarılı olmaları beklenirdi. İlişkinin bu denli düşük 
olmasının, özellikle cümle ezgisindeki başarısızlıktan kaynaklandığı 
düşünülebilir. Ancak farklı  bir açıklama da getirmek gerekecektir. 

Çocukların kayıtları niteliksel olarak incelendiğinde, bazen sesleri 
söyleyemeseler veya söyledikleri anlaşılmasa bile, hecelerin varlığını inleme 
şeklinde bir sesle belli ettikleri görülmüştür. Bu bulgu hece farkındalığının 
normal çocuklardaki evrensel bulgulara uygun olarak, işitme özürlü 
çocuklarda da erken kazanıldığına işaret etmektedir (Acarlar, Ege ve 
Güleryüz, 2002). Ancak çocuklar bazı yapıbirimleri (morfemleri),  o 
morfemleri  oluşturan sesleri başka bağlamlarda çıkarabildikleri halde, 
okumamışlardır. Okunmayan morfem,  eğer vurgu alması gereken morfem 
ise (Türkçe'de bağımlı morfemlerin  vurgu aldığı daha önce verilen 
örneklerde gösterilmiştir), o vurgu başka heceye kaydırıldığı için hatalı 
sayılmıştır. Bu durum da dildeki farklı  boyutların birbirleriyle karmaşık 
ilişkilerine ışık tutmaktadır. Özellikle dil gelişiminin vurgu konusundaki 
rolünün altını çizmek gerekir. Özellikle vurgu kuralları dilden dile değişiklik 
gösterdiğine göre, bu kuralların da öğrenilmesi gerekmektedir. İşitme kaybı 
ile vurgu kullanımı arasındaki ilişkiye bakılırsa, bu çalışmadaki deneklerin 
sahip oldukları düzeyde işitme gücüyle (70-115 dB STO kayıp) bu 
kuralların öğrenilmedikleri anlaşılmaktadır. 

Özet olarak, işitme engelli çocuklara, dil gelişimleri ve 
artikülasyonlarında olduğu kadar, ona bağlı olarak vurgu kullanımlarında da, 
yalnızca işiterek öğrenmelerinin yeterli olmayabileceği, dil ve konuşma 
terapisi ile işitme özürlü çocuklara destek olmak gerektiği anlaşılmaktadır. 
Dil ve konuşmanın bu farklı  boyutlarının doğru kullanımının birbirine bağlı 
olduğu görülmektedir. Ancak, bu çalışmanın verileri tek okuldan elde 
edilmiştir. Doğal-işitsel sözel yöntemle eğitim veren başka okullardaki 
çocuklardan elde edilecek verilerle bu çalışma yinelenip sonuçlar 
karşılaştırılırsa bu konunun ayrıntılarına ışık tutulabilir. 
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YENİDEN BİRLİKTE OKULA DEVAM: 
AYRI DEĞİL BİRLİKTE EĞİTİM! 

Ramazan DOĞRU 

Eğitim  (Politikası)  Danışmanı 

Bedensel, bilişsel, ruhsal ve sosyal düzeylerde öğrenme engeli ya da 
gelişim sorunu olan çocukların eğitimi konusunda pek çok ülkede değişik ya 
da benzer anlayış ve uygulamalar söz konusudur. Başka bir söyleyişle, özel 
eğitim konusunda ülkelerarası farklı  ve benzer deneyimler yaşanmaktadır. 
Bu farklı  anlayış, uygulama ve deneyimlerin ülkelerin ekonomik, toplumsal, 
kültürel ve eğitim yapısıyla ya da düzeyiyle sıkı sıkıya ilişkili olduğu 
kuşkusuzdur. 

Özel eğitim konusundaki değişik anlayış, uygulama ve deneyimleri 
genel çizgileriyle üç grupta toplamak olanaklıdır. Bunlardan ilki, özel 
eğitim okullarının normal okullardan farklı  ve de normal okullara koşut 
olarak ayrı bir okul sistemi oluşturmasıdır. İkincisi, özel eğitimle normal 
eğitiminin uyumlu ve belli bir düzeyde bütünleştirilmiş (integratif)  olarak 
sunulmasıdır. Üçüncüsü ise, resmi anlamda özel eğitim diye bir sistemin 
olmaması ve özel eğitime gereksinimi olan çocukların normal okullarda ve 
tümüyle bütünleştirmiş olarak bir eğitim hizmeti verilmesidir. Hollanda, 
Almanya gibi ülkelerdeki özel eğitim hizmeti birinci grupta 
değerlendirilebilecek özellikler taşımaktadır. Amerika, İngiltere ve 
İskandinav ülkelerindeki özel eğitim, genel olarak ve değişik biçimlerde 
normal eğitimle uyumlu ve bütünleştirilmiş olarak sunulmaktadır. Özellikle, 
İsveç ve Danimarka'da özel eğitimle normal eğitimin uyumu ve 
birlikteliğinin daha ileri derecede olduğu belirtilmektedir. Üçüncü gruba 
örnek olarak, İtalya'daki uygulamalar gösterilebilir. İtalya Parlamentosu 
1977 yılında aldığı bir kararla normal okullardan ayrı bir yapı oluşturan 
özel eğitim sistemini genelde ortadan kaldırmıştır. Bu yasayla, özel eğitim 
sistemi ortadan kaldırılmış ve engelli çocuklara normal okullarda eğitim 
görme olanağını yaratılmıştır. 



Tüm bu gelişmelerin yanında, son yıllarda özel eğitimle normal 
eğitimin tümüyle uyumlaştırılması ve bütünleştirilmesi doğrultusunda 
gelişmiş ülkelerde genel bir eğilim ortaya çıkmıştır. Bu eğilimin dünya 
çapında da giderek ağırlık kazandığı biliniyor. Bu çerçevede, özel eğitim 
okullarıyla normal okulların aralarındaki farkların  azaltılması, daha sıkı 
işbirliği ve eğitim etkinliklerinin içerik ve örgütsel bağlamda çocukların 
farklı  gereksinimlerinin temel alınarak düzenlenmesi ve giderek 
bütünleştirilmesi yönünde pek çok ülkede ve özellikle de Amerika, İngiltere 
ve İskandinav ülkelerinde (İsveç ve Danimarka) ve Almanya gibi ülkelerde 
pek çok uygulamalar ve başarılı deneyimler söz konusudur. Bu anlayışa, 
yani özel eğitimle normal eğitimin bütünleştirilmesine gerekçe olarak, her 
öğrencinin kendi toplumsal ve kültürel çevresinde ve eşitlik anlayışı 
doğrultusunda okula gitme hakkının olması gösterilmektedir. Bu anlamda, 
çocukların normal okullardan farklı  bir eğitim verilen özel okullara 
gönderilmesi, onların kendi akranları, arkadaşları ve kardeşleriyle birlikte 
normal okullara gitme hakkının ellerinden alınması anlamına gelmektedir. 
Bununla beraber, özel eğitimin gereksiz yere büyümesinin, çocuklar 
açısından ayrımcılık yarattığı ve çocukların normal toplumsal ve kültürel 
ortamdan yalıtlanma tehlikesini beraberinde getirdiği belirtilmektedir. 
Görüşler, çocuğun kendi toplumsal ve kültürel yaşamından kopuk bir eğitim 
ortamının, çocuğun gelecekteki toplumsal ve kültürel yaşama katılımı 
açısından herhangi bir katkı sağlamadığı ve tersine çocuğun geleceği 
açısından rizikolar yaratabileceği noktasında yoğunlaşmaktadır. Tüm bu 
olası olumsuzlukların önlenmesi ve bir daha yaşanmaması için, normal 
okullar, şu ya da bu biçimde özel eğitime gereksinimi olan öğrencilere 
eğitim hizmeti verebilecek biçimde uzman kadro ve öğretim araçları 
açısından ortho-pedagojik ve didaktik donanımlara kavuşturuluyor. Bu 
süreçte, okul rehberlik kurumları, psikolojik ve pedagojik danışmanlık ve 
özel eğitim uzmanlık merkezleriyle sıkı bir işbirliği öngörülmektedir. Özetle 
söylemek gerekirse, çocuğun her türden eğitim ve öğretim gereksinimi için 
normal okul merkeze alınmaktadır. Bu uygulamaların altında yatan 
pedagojik düşünce, yukarda da belirtildiği gibi, her çocuğun bütün yönleriyle 
'kesintisiz ve sürekli' gelişimi için bir eğitim ortamı yaratılması ve 
çocukların olası olduğu ölçüde kendi toplumsal ve kültürel çevresinde okula 
devamının sağlanmasıdır. Ayrı bir özel eğitim, ancak normal okullarda hiç 
bir biçimde okuyamayacak ölçüde bedensel, ruhsal ve bilişsel engeli olan 
çocuklar için kabul edilebilir bir çözüm seçeneği olarak görülmektedir. 
Bununla birlikte özel eğitim kurumlarının, özel eğitim alanında birer bilgi, 
uzmanlık ve araştırma merkezi olarak gelişmesi ve gerektiğinde normal 
okullara özel eğitim hizmeti sunabilmesi amaçlanmaktadır. 

Uluslararası Destek 

Normal eğitimle özel eğitimin bütünleştirilmesi (entegrasyonu) 
konusunda gerek Birleşmiş Milletler ve gerekse Avrupa Birliği eğitim, bilim 
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ve kültür örgütleri destekleyici ve yönlendirici tutum içinde bulunuyorlar. 
Örneğin, UNESCO en OECD örgütleri entegrasyon düşüncesinin önemini 
güçlü bir şekilde vurgulayarak, ayrı özel eğitim okullarının normal okulların 
her özellikten çocuğa eğitim hizmeti sunmadaki yetersizliklerini gidermek 
açısından doğru bir seçenek olamayacağını belirtiyorlar. Avrupa Birliği 
Komisyonu, geliştirdiği HELIOS programıyla entegrasyon çabalarını 
desteklemektedir. Bu anlamda, uluslararası eğitim, bilim ve kültür kurumları 
da bedensel, bilişsel ve sosyal engelli çocukların normal okullarda diğer 
çocuklarla birlikte eğitim görmesi ilkesini savunuyor ve bu nedenle çocuğun 
gelişimi için gerekli olan her türden eğitim ortamı ve önlemlerin normal okul 
merkezinde yaratılmasının gereğini ortaya koyuyorlar. Bunu 
sağlayabilmenin temel koşulu olarak, okulların kendilerini pedagojik, 
eğitbilimsel, toplumsal, kültürel ve örgütsel açılardan yenileyerek, eleyici ve 
geleneksel özelliklerden kurtulması ve her türden öğrenciye eğitim 
verebilecek bir niteliğe kavuşması gösterilmektedir. Okul bağlamında sınıfın 
da, çocuğun her türden eğitim gereksinimine sürekli yanıt verebilecek bir 
eğitim ve öğretim ortamı olarak donatılmasının gereği ortaya konmaktadır. 

Kapsayıcı Eğitim 

Özel eğitimle normal eğitimin uyumlaştırılması ve giderek 
bütünleştirilmesi çabalarına koşut olarak, İspanya'nın Salamanca kentinde 
yapılan UNESCO dünya konferansında  formüle  edilen kapsayıcı eğitim 
olarak Türkçeleştirilebilecek 'inclusive education''  kavramı bu çabalara yeni 
bir boyut kazandırmıştır. Unesco uzmanı ve Manchester Üniversitesi öğretim 
üyelerinden M. Ainscow, dikkatin bütünleşme çabaları yerine, okulun 
engelli çocuklar da olmak üzere, tüm çocukların değişik eğitim 
gereksinimlerini karşılayabilecek biçimde yeniden yapılandırılması 
konusuna yoğunlaştırılması gerektiğinin altını çizmiştir. Söz konusu 
kapsayıcı eğitimin verilebilmesi için, okulun öğrenciler arasındaki farklı 
bireysel gelişim ve öğrenme gereksinimlerine yanıt verebilmesi gerekiyor. 
Bunun için okul programının düzey ve tempo gibi öğrenim farklılıklarını 
temel alan bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Ayrıca katı grup 
anlayışının yerine, daha esnek bir tutum ortaya konmalıdır. Bu anlamda, 
genelde normal eğitimin ve özelde okulun fiziki  ve eğitbilimsel açıdan 
yeniden yapılandırılması zorunlu görülmektedir. Kısacası, Unesco dünya 
konferansında  özel eğitimde yapılabilecek olası yeniliklerinde bu genel 
anlayış içinde ele alınması gereği ortaya çıkmıştır. 

Özetle söylemek gerekirse, özel eğitimle normal eğitimin 
uyumlaştırılması ve bütünleştirilmesi konusunda dünya çapında ortak bir 
anlayış ve çaba ortaya çıkmıştır. Bu anlayışın gerçek anlamda yaşama 
geçirilebilmesi için, eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması zorunluluğu 
öne çıkmaktadır. Bu bağlamda, standart okul programları, homojen sınıf 
kavramı, aşırı eleyici anlayış ve sınıfta  bırakma gibi etmenlerin bu çabaya 

91 



ters düştüğü anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, Hollanda'da eğitim sisteminin 
gerek örgütsel ve gerekse pedagojik açılardan yenileştirilmesi ve bu 
çerçevede normal eğitimle özel eğitimin işbirliği ve uyumu sağlama 
konusunda son yirmi yılda önemli yasal ve yönetmenlik değişiklikleri 
yapılmış ve yaşama geçirilmiştir. Tüm bu gelişmeler, toplumsal ve 
ekonomik olarak göreceli zayıf  bir konumda olan Türk ve diğer göçmen 
çocukların eğitimleriyle de yakından ilişkilidir. 

HOLLANDA'DA ÖZEL EĞİTİM 

Hollanda'da H. D. Guyot adlı bir din adamının 1790 yılında Groningen 
kentinde kurduğu işitme engelliler okuluyla özel eğitimin oluşumunda öncü 
bir rol oynadığı bilinir. Bir çok ülkede olduğu gibi Hollanda'da da bedensel, 
ruhsal, bilişsel ve sosyal engelli çocuklara yönelik eğitim etkinlikleri, dinsel 
hayır kurumları, kiliseler, idealist eğitimcilerin dinsel ve hümanist motiflere 
dayanan girişimleriyle başlamış ve giderek yasal konumlar kazanıp 
kurumsallaşarak günümüzdeki özel eğitim sistemi oluşmuştur. Bu süreçte 
gerçekleştirilen eğitim reformları,  özel eğitimin kurumsal olarak oluşmasına 
büyük katkıda bulunurken ve aynı zamanda özel eğitimdeki pedagojik ve 
didaktik arayışlar ve de çocuğu merkeze alan eğitim yaklaşımları kimi 
eğitim reformlarının  yapılmasına esin kaynağı olmuştur. Bu bakımdan 
denilebilir ki, engelli çocuklara yönelik özel eğitim arayışlarıyla eğitim 
reformu  çabaları arasında güçlü bir etkileşim ya da bağ gerçekleşmiştir. Bu 
bağın günümüzde de canlı bir şekilde, örneğin Yeniden  Birlikte  Okula 
Devam (YBOD)  düzenlemesi çerçevesinde sürdüğü söylenebilir. 

Yasal Düzenlemeler ve Yenilikler 

1920 tarihli İlköğretim Yasası, genel ve özel eğitim açısından Hollanda 
eğitim tarihinde önemli bir dönüm noktası oluşturur. Çünkü, bu yasayla 
birlikte Hollanda'da uzun yıllardır süren kamu ve dinsel temelli okul 
kavgasına son verilmiş ve bu okullar her düzeyde yasal eşitliğe 
kavuşturulmuştur. Bu yasaya bağlı olarak, 1921 de alman bir Kraliyet 
Kararıyla engelli çocuklara eğitim veren kimi okullar, ilk kez kendilerini 
özel eğitim okulu olarak nitelendirme olanağına kavuşmuşlardır. İlk özel 
eğitim genel müfettişliği  yine bu tarihlerde oluşturulmuştur. Böylelikle bu 
yasayla birlikte, özel eğitim sağlam yasal temellere kavuşturulmuş ve orto-
pedagojik, didaktik ve pratik açılardan özel eğitime yeni bir boyut 
kazandırılmıştır. Yine bu yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, özel eğitim 
okullarının sayısında ve çeşitliliğinde önemli oranda bir artış gözlenmiştir. 
Özellikle, 1949 da yürürlüğe giren bir başka Kraliyet kararıyla özel 
eğitimdeki okul çeşitliliği 12 ye çıkarılmış ve bu dönemde engelli 
çocukların eğitimi konusunda geniş bir araştırma ve bilgi birikimi 
sağlanarak orto-pedagoji, akademik bir boyut kazanmıştır. Bu kararın 
yürürlüğe girmesinden bir yıl sonra özel eğitime devam eden öğrenci sayısı 
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birden ikiye katlanmıştır. Özetle, 1920 ile 1950 yılları arasında Hollanda'da 
özel eğitim, nicelik, nitelik ve çeşitlilik açısından orta öğretimi de 
kapsayarak, normal eğitime koşut ayrı bir sistem olarak oldukça büyümüştür. 
Bu büyüme, diğer gelişmiş ülkelerdeki duruma ters orantılı biçimde, seksenli 
yılların sonuna değin sürerek neredeyse her fiziksel,  ruhsal, bilişsel engel 
için ayrı özel eğitim okulları açılmıştır. Bu süre içinde, söz konusu engeller 
konusunda pedagojik ve psikolojik araştırma ve uzmanlık kurumları 
geliştirilmiştir. 

Hollanda'da özel eğitimin çok iyi niyetli girişim ve çabalarla büyüyerek 
okul çeşitliliği ve sayısındaki ortaya çıkan artışın, özel eğitim okullarına 
devam eden öğrenci sayısının artmasını da yol açması kaçınılmaz olmuştur. 
Ve sonuçta özel eğitimin normal eğitime koşut ayrı ve izole bir sistem olarak 
büyümesi konusu, yetmişli yıllardan başlayarak sorgulanmaya başlanmıştır. 
'Böylesine  büyük, farklı  ve önemlisi de  normal eğitimden  ayrı bir sistem 
daha  ne kadar  büyüyebilir ve sürebiliri  Ayrı okul  sistemi çocuklar 
açısından  ne ölçüde  yararlıdır?'  türünden sorular sıkça sorulmaya ve bu 
bağlamda ayrı özel eğitim pedagojik, toplumsal, kültürel ve ekonomik 
açıdan yeniden ele alınmaya başlanmıştır. Çocukların, kendi toplumsal ve 
kültürel çevrelerinin dışında verilen bu ayrı eğitimin olumlu ve olumsuzluk 
noktaları üzerindeki tartışmalar yoğunlaşmış ve eğitimde kimi önemli 
değişiklik ve yeniliklerin yapılması zorunluluğu yavaş yavaş ortaya 
çıkmıştır. Bu yeniliklerin yöneldiği alan, ağırlıkta normal okulların 
kendilerini yenileyerek, engelli çocukların önemli bir bölümüne de eğitim 
hizmeti sunabilmesi noktasında yoğunlaşmıştır. Özel eğitim okullarında 
kendi arkadaşlık ve toplumsal çevresinden kopuk ayrı bir eğitim ortamında 
yetişen çocukların normal toplumsal yaşamdan yalıtlanma tehlikesiyle karşı 
karşıya kalabileceği ve engelli çocukların normal çocuklarla birlikte eğitim 
görmesinin hem engelli çocuk ve hem de normal çocuk açısından yararlı 
olduğu konusu, eğitimde yenilik isteyenlerin dayandığı temel gerekçeler 
olmuştur. Bunun yanında, pek çok uzman, doktor ve pedagog, ayrı özel 
eğitiminin normal okul sistemine koşut olarak varlığının gerekliliğini 
belirterek, asıl amacın engelli çocukların toplumsal yaşama katılması ve 
toplumsal bütünleşmesi olduğunu ve bunun için de onlara uygun bir eğitimin 
ancak orto-didaktik ve psikolojik donanımlara sahip özel okullarda 
verilebileceğini öne sürmüşlerdir. Bu kişiler, engelli çocukların toplumsal 
bütünleşmesinin, ancak yıllar alacak özel bir eğitimden sonra 
gerçekleşebileceğinin altını çizmişler ve özel eğitim okullarıyla normal 
okullar arasında sıkı bir işbirliğini savunmuşlardır. 

Temel Eğitim Yasası 

Hollanda'da 1985 yılında yürürlüğe giren Temel Eğitim Yasası, 
eğitimde yenilenme gereksinimleri açısından önemli bir dönüm noktası 
oluşturur. 'Kesintisiz,  sürekli  gelişim ve farklı  gelişime uygun eğitim'  gibi 
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çocuğu merkeze alan ilkeler pedagojik bakımdan bu yasanın dayandığı en 
önemli noktayı oluşturur. Bu anlayışla, bu yasayla birlikte 'standart' 
kurallara dayalı sınıf  uygulaması yerine, daha esnek ve gelişimde öğrenci 
farklılıklarını  dikkate alan 'grup'  uygulamasına geçilmiştir. Bu anlayışla, 
anaokulu ve ilköğretim birleştirilerek 4-12 yaşları çocuklar için temel okul 
kavramı geliştirilmiştir. Yeni yasa, bu anlamda, her temel okulun, çocuklar 
arasındaki sürekli ve farklı  gelişim ve gereksinimlerini dikkate alan bir 
eğitim politikası geliştirmesini öngörmüştür. Böylelikle, şu ya da bu ölçüde 
öğretim zorluğu olan çocukların normal okullarda eğitim görebilmesinin 
pedagojik temelleri atılmıştır. Bu yasanın göçmen çocukları açısından 
taşıdığı önem ise, anadili ve kültürü eğitimine yasal bir konum ve güvence 
getirmesi olmuştur. Bu yasayla birlikte önemli eğitim yenilikleri 
gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, özel eğitim sistemi büyümeye devam 
etmiş ve bu eğitime devam eden öğrenci sayısındaki artış ve bu artıştaki 
göçmen çocukların büyüyen payı önlenemez bir nitelik kazanmıştı. Bunun 
içindir ki, büyümeye karşı doksanlı yıllardan başlayarak somut önlemlerin 
alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede 1998 yılında yapılan yeni bir 
yasal düzenlemeyle, öğrencilerin her türden eğitim gereksinimlerini 
karşılama konusunda normal okulun rolü arttırılarak, özel eğitimle sıkı 
işbirliği içinde olması öngörüldü. Bütün bunlara, yeniden  birlikte  okula 
devam  anlayışı temelinde bir yapı kazandırıldı. Özel eğitimle normal 
okulların bütünleşme çabaları açısından ara bir çözüm benimsenerek, kimi 
özel eğitim okullarının birleştirilmesiyle özel temel öğretim okulları 
yapılandırılmıştır. 

Ne yazık ki, 1998 yılında gerçekleştirilen bu yasal düzenlemeyle 
birlikte, 1985 temel eğitim yasasının Türk ve diğer göçmen çocuklarına 
verilen anadili ve kültürü eğitimine kazandırdığı yasal konum oldukça 
zayıflatılmış  ve deyim yerindeyse hemen hemen ortadan kaldırılmıştır. 

Özel Eğitim Okulları 

Temel eğitim özel okulları, genelde öğrenim, eğitim ve gelişim zorluğu 
olan çocukların devam ettikleri okullardır. Bunun yanında, uzmanlık 
niteliğinde olan özel eğitim okulları kendi aralarında özürlülük 
çeşitliliklerine göre dört grupta toplanır: 

Grup 1: Görsel engelli çocuklar için özel eğitim 

Bu okullar tümüyle görme engelli ve görme güçlüğü olan çocuklar 
içindir. 
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Grup 2: İşitsel engelli çocuklar için özel eğitim 

Bu okullar, tümüyle işitme engelli ve işitme güçlüğü ve de ağır 
derecede konuşma sorunu olan çocuklar için özel eğitim okullarıdır. 

Grup 3: Bedensel ve bilişsel ya da çok yönlü engelli çocuklar için 
eğitim 

Bu okullar, ağır derecede öğrenme sorunu yanında, bedensel ve ruhsal 
engelli ve kronik hasta olan çocuklar için özel eğitim okullarıdır. 

Grup 3: Ağır derecede gelişim sorun olan çocuklar için eğitim 

Bu okullar, ağır derecede eğitim engeli yanında, ruhsal engelli 
çocukların devam ettiği okullardır. Bunlar genellikle, bir üniversiteyle 
işbirliği içinde olan pedagojik enstitülere bağlı olarak hizmet verirler. 

Yeniden Birlikte Okula Devam (YBOD) 

Yeniden Birlikte Okula Devam uygulaması, aslında özel eğitimle 
normal eğitim arasında sınırlı bir entegrasyon projesidir. 1991 yılında 
yürürlüğe konulan bu projenin dayandığı pedagojik ilke ve amaçlar başlıca 
şu noktalarda toplanabilir: 

• Bütün çocuklar, bedensel, psikolojik, bilişsel ve sosyal olarak 
farklı  özelliklere sahiptir. Çocuklar aynı sınıfta  bile olsalar, 
öğrenme kapasitesi, hızı ve temposu bakımından farklılıklar 
gösterirler. Eğitim süreci, bireysel farklılıkları  dikkate alarak ve 
bütün öğrencileri kapsayacak biçimde düzenlenmelidir. 

• Eğitim sürecinde çıkış noktası, öğrencinin değişik düzeydeki 
engelleri değil, gelişim olanakları olmalıdır. 

• Eğitim sürecinde güven ortamı ve çocuğa güven esas 
alınmalıdır. Güvenli bir ortam ve özgüvene sahip çocuklar 
kapasite ve yeteneklerini daha sağlıklı geliştirebilirler. 

• Eğitim sürecinde, çocuk eğitim hizmetine değil, eğitim hizmeti 
çocuğa getirilmelidir. 

• Bütün öğrencilerin, olası olduğu ölçüde kendi toplumsal ve 
kültürel çevresinden koparılmadan, kendi ortamında okula 
devam edebilmesine olanak yaratılmalıdır. 

• Özel eğitime gereksinimi olan çocuklara olası olduğu ölçüde 
normal okullarda eğitim verilmesine olanak yaratımalıdır. 
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• Çocuğun eğitiminde normal ve özel okul ayrımına son verilmeli 
ve bütün eğitimin olası olduğu ölçüde normal okulda verilmelisi 
sağlanmalıdır. 

• Özel eğitimin büyümesi önlenerek, özel eğitime öğrenci 
gönderimini stabilize edilmelidir. 

• Normal eğitimle özel eğitim okulları arasındaki işbirliğini 
arttırmalı ve özel eğitimde varolan uzmanlık olanaklarından 
normal okulların yararlandırılması sağlanmalıdır. 

• Özel eğitim okullarıyla normal okullar arasında işbirliği 
konseyleri oluşturulmalıdır. 

• Normal okullar, gerek orto-pedagojik, gerekse personel ve araç 
gereç açısından bütün çocuklara eğitim hizmeti verebilecek 
biçimde donatılmalıdır. 

• Özel eğitime gönderilen çocukların yeniden normal okula 
dönmesi sağlanmalıdır. 

Bu noktalar çerçevesinde sürdürülen çalışmalar, 'Yeniden  Birlikte  Okula 
Devam'  düzenlemesinin yürürlüğe konmasıyla yoğunlaştı. Bu çerçevede, 
özel ve normal okullarla işbirliğinin arttırılması ve bütünleştirilmesi 
yönünde yasal değişiklikler ve uygulamalar gerçekleştirildi. Bunun sonucu 
olarak, eski uygulamaya göre özel eğitim okuluna gitmesi gereken pek çok 
öğrenci şimdi normal okullarda ders almaktadır. Bunun yanında, gerçek 
anlamda normal okullarda okuyamayacak ölçüde öğrenme ve eğitim engeli 
olan, örneğin işitme ve görme engelli çocuklar için özel eğitim okulları 
varlığını sürdürmekte ve alanlarında birer yüksek uzmanlık merkezi 
niteliğine kavuşması amaçlanmaktadır. 

Türk ve Diğer Göçmen Çocukları 

Bu gelişmeler Hollanda'da yaşayan genelde tüm göçmen çocuklar ve 
özelde Türk çocukları açısından özel bir anlam taşıyor. Şöyle ki, 
öğretmenler, okullar ve ilgili diğer kurumlar göçmen çocuklarını dil 
yetersizliğinden dolayı, örneğin yeterli Hollandaca bilmediğinden dolayı 
özel eğitim okuluna kolaylıkla gönderebiliyorlardı. Bundan dolayı, seksenli 
ve doksanlı yıllarda göçmen çocuklarının özel eğitimdeki sayısında belirgin 
bir artış gözlenmiştir. Bunda, yapılan kimi testlerin 'egemen kültür'  içerikli 
olması da rol oynamıştır. Ayrıca, okulların göçmen çocukların içinde 
bulundukları özgün toplumsal ve kültürel duruma ve gereksinimlerine uygun 
ders verebilecek ya da kılavuzluk yapabilecek uzman kadrolara, örneğin iki 
dilli kadrolara sahip olmaması da etkili olmuştur. Bu arada, aile desteğinin 
zayıflığı,  eğitim konusundaki bilgi eksikliği ve okul aile ilişkilerindeki 
yetersizlikler göçmen çocukların gereksiz bir biçimde özel eğitim okullarına 
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gönderilmesine neden olmuştur. Özel eğitimden normal okula dönüşün çok 
ender olduğu dikkate alındığında, bu durumun çocukların gelişimi ve 
geleceği açısından ne denli büyük bir riziko içerdiği anlaşılacaktır. Temel 
okullarda görev yapan anadili ve kültürü öğretmenlerinin ve kimi 
eğitimcilerin gerek okulu ve yöneticileri ve gerekse velilerleri bilgilendirerek 
ve uyararak, bu rizikonun olağanüstü boyutlarda büyümemesinde olumlu bir 
rol oynadıkları söylenebilir. Yeniden Birlikte Okula Devam uygulamasıyla 
birlikte, normal okullardaki özel öğretim kapasitesinin arttırılması ve varolan 
özel eğitim okullarına göndermenin çok sıkı ölçütlere bağlanması sonucu, 
öğrencilerin kolaylıkla özel eğitim okullarına gönderilmesi bir ölçüde 
azaltılmıştır. Ancak sorun tümüyle aşılabilmiş değildir. Bu gelişmelerde 
ekonomik kaygıların da rol oynadığı kuşkusuzdur. Çünkü, normal okullara 
göre pahalı bir sistem olan özel eğitim okullarının giderek büyümesi, eğitim 
bütçesine ağır yükler getirmektedir. 

Yeniden Birlikte Okula Devam Süreci Nasıl İşliyor? 

Bu süreç, genel olarak, eğitim ve öğrenim sorunu olan çocuklara normal 
okullarda gerek okul içinde ve gerekse okul dışında özel eğitim kurumlarıyla 
işbirliği içinde eğitim olanağının yaratılması olarak işlemektedir. Bu sürece, 
yeniden birlikte okula devam (YBOD) uygulamasıyla bir düzenek 
kazandırılmıştır. Özel eğitim okullarıyla normal okulların oluşturduğu 
İşbirliği Konseyleri, bu düzeneğin önemli bir yanını oluşturmaktadır. Ülke 
düzeyinde 280 adet olan İşbirliği Konseyleri öğrencilere sunulabilecek özel 
eğitim olanaklarının belirlenmesinde ve öğrencilerin özel eğitim okullarına 
gönderilmesinde önemli bir işleve sahiptir. Özellikle, öğrencinin özel eğitim 
okuluna gönderilmesinde İşbirliği Konseyleri içinde yer alan Özel Eğitim 
Daimi Öğrenci Komisyonları (PCL) belirleyici bir role sahiptir. Bu düzenek 
çerçevesinde, grup öğretmeninin, okulun ve diğer kurumların yanında 
velinin de rolü vardır. Örneğin, öğrenmede şu ya da bu nedenden 
kaynaklanan sorunu olan bir çocuğa normal bir okulda çocuğun 
gereksinimlerine uygun özel bir eğitimin (adaptive education) verilebilmesi 
için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesi sürecinde, çocuğun velisinin 
bilgilendirilmesi ve olurunun alınması biçiminde katılımı çoğu kez gerekli 
ve zorunludur. Öğrenim sorunu olan çocuğa, uygun özel bir eğitim 
verilebilmesi için izlenecek yol ve yöntemlerin belirlenmesi süreci genellikle 
şu üç aşama ve düzeyde gerçekleşir: 

• Birinci aşama: Grup (sınıf)  düzeyinde. 

• İkinci aşama: Okul düzeyinde. 

• Üçüncü aşama: Okul dışında YBOD çerçevesinde. 
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Birinci aşamada grup öğretmeni, öncelikle grup düzeyinde öğrenciler 
arasındaki farklılıkları  dikkate alan bir eğitim ortamı yaratmakla sorumludur. 
Bunun yanında, ortaya çıkan sorunları saptama, gözleme ve önlem almakla 
yükümlüdür. Grup öğretmeni, çocuğa okul içinden ya da dışından özel bir 
eğitim hizmetinin verilmesinin gerekli olup olmadığına karar verir. Grup 
düzeyinde alınan önlemlerin yetersiz kaldığı durumlarda, öğretmen, okul 
düzeyinde önlemlerin alınmasına karar verebilir. Bu ikinci aşama, okul 
düzeyindeki özel eğitim olanaklarının harekete geçirilmesi sürecinden 
oluşur. Grup öğretmeni, rehber öğretmen ve yardımcı uzman öğretmen 
(remedial teacher) işbirliği yaparak önlem alırlar. Bu süreçte, gerektiğinde 
okul dışı kurumlardan, örneğin özel eğitim kurumlarından yardım istenebilir. 
Örneğin, okul rehberi ve ambulans rehber adı verilen özel eğitim uzmanı 
devreye sokulabilir. Bu süreçte alınacak kararlar, okul düzeyinde olabileceği 
gibi okul dışında ve okulla işbirliği içinde olan özel eğitim işbirliği 
konseyleri ve diğer uzman kurumlar tarafından  da alınabilir. Üçüncü aşama 
ise, okul dışında ve okulun işbirliği içinde olduğu YBOD çerçevesinde 
gerçekleşir. Bu süreçteki eğitim önlemleri, öğrenciyi özel yardım sınıfına 
yerleştirme ya da özel eğitim okulundan bir uzmanın çocuğa özel eğitim 
sunması gibi önlemlerden oluşur. Bütün bu önlemlerin sonuçsuz kaldığı 
durumlarda öğrencinin özel bir okula yerleştirilmesi kararı da bu aşamada 
belirlenir. 

YBOD Sürecinde Velilerin Rolü 

Hollanda'da velilerin eğitim sürecinde formel  ve informel  anlamda 
oldukça önemli bir rolü vardır. Velinin eğitimdeki hak ve sorumlulukları 
yasal olarak düzenlenmiştir. Yeni yasal düzenlemelerle velinin eğitimdeki 
konumunun daha da güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Son yıllarda, eğitim 
bakanlığı tarafından  ortaya konulan 'strategisch  partnerschap'  anlayışıyla 
veliler, okulun stratejik  partneri  olarak görülmektedir. Eğitimde şikayet 
hakkı, okul seçme özgürlüğü, eğitim politikalarında söz hakkı gibi yasal 
düzenlemelerle, velilerin eğitimin niteliğinin arttırılması yönündeki rolleri 
arttırılmak istenmektedir. Velilerin, eğitim politikalarının oluşumunda gerek 
ülke düzeyinde gerekse kent ya da yerel düzeyde ve gerekse okul düzeyinde 
sök hakları arttırılmaktadır. Bu çerçevede, velilerin eğitimdeki rolleri şu 
noktalarda toplanabilir: 

• Çocuğun aile eğitimindeki rolü. 

• Bir eğitim tüketicisi olarak seçici ve denetleyici rolü. 

• Okuldaki eğitimi destekleyici ve yardımcı olarak rolü. 

• Okul yöneticisi olarak rolü. 

• Okulun yönetimi ve eğitim politikasının belirlenmesindeki rolü. 
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Yeniden Birlikte Okula Devam (YBOD) sürecinde, velilerin yukarda 
belirtilen her aşamada bilgilendirme ve olurunu alma gibi pek çok rolü 
vardır. Örneğin, öğrencinin test edilme ya da özel eğitime gönderilme 
kararının alınmasında velinin çok önemli bir rolü vardır. Velinin oluru 
alınmadan öğrenciyi test etmek ya da başka bir okula göndermek özel 
durumlar dışında olanaklı değildir. Alınacak her türlü özel eğitimin 
alınmasında veliyle görüşülmesi gerekmektedir. 

Sırt Torbası Projesi 

YBOD düzenlemeleri kapsamında, bedensel, ruhsal ve bilişsel engelli 
çocukların normal okullarda eğitim alabilmesinde velinin rolünü arttırmayı 
amaçlayan bir başka uygulama da 'Sırt Torbası' projesidir. Henüz 
parlamentoda görüşülen ve yasalaşma aşamasında bulunan bu projeyle, 
velinin çocuğunun normal bir okulda kendi toplumsal ve kültürel güven 
ortamında eğitim alabilmesi sürecinde etkin ve doğrudan bir rol 
oynayabilmesi sağlanmak istenmektedir. Bunun için, çocuğun özel eğitimi 
için gerekli olan bütçe veliye sunulmakta ve veli de bu bütçeyle normal bir 
okula başvurabilmektedir. Ancak, velinin çocuğunu özel ya da normal okula 
gönderme konusunda özgür tavır belirleme hakkı korunmaktadır. Bu 
bütçenin tutarı yaklaşık 2500 ile 12.500 euro arasında değişmektedir. 
Bütçenin kullanımında velinin doğrudan rolü olduğu için, çocuğunun 
eğitimindeki söz hakkı da doğal olarak artmaktadır. Doğaldır ki, bu bütçenin 
tutarı, kullanımı ve çocuğa özel eğitim olanaklarının yaratılmasında velinin 
okul ve araştırma kurumlarıyla işbirliği yapması zorunludur. Çocuğun ne 
ölçüde ve nasıl bir eğitim gereksinimi içinde olduğu özel eğitim araştırma 
kurumu tarafından  belirlenir. 

Velinin rolü konusunda Türk ve göçmen veliler açısından sorunlu bir 
durumun varlığı söz konusudur. Türk veliler, gerek okul sistemi ve eğitim 
konusundaki bilgi eksiklikleri, göçmenlikten kaynaklanan sosyo-kültürel 
sorunlar ve gerekse Hollandaca dil yetersizliği gibi sorunlar yüzünden 
çocuklarının eğitimleri konusunda henüz etkili bir rol oynayamıyorlar. 
Örneğin, bilgi eksikliği ve yaşanılan kimi olumsuz deneyimler nedeniyle 
özel eğitim konusunda Türk velilerinde önyargılı bir tutumun varlığı 
gözlenmektedir. Zaman zaman ya bu önyargılı tutum ya da okul her şeyi 
bilir anlayışıyla gösterilen çabuk kabullenici tutum yaşanabilmektedir. 
Sorunun, çocuğun gelişimi açısından bütün yönleriyle değerlendirme 
konusunda ve bu anlamda veliye rehberlik etmede Türkçe anadili ve kültürü 
öğretmenlerinin olumlu rolü vardır. Bu sorunun aşılması yönünde özel proje 
çalışmaları yürütülmektedir. Bunların henüz beklenen sonuca ulaşmadığı 
bilinmektedir. 
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SONUÇ 

Değişik ülkelerdeki, bedensel, ruhsal, bilişsel ve sosyal engelli 
çocuklara yönelik özel eğitimle normal eğitimin arasındaki işbirliği, uyum 
ve bütünleşme çabalarına koşut olarak ve normal eğitimden ayrı bir sistem 
olarak giderek büyüyen ve çeşitlenen Hollanda Özel Eğitim Sistemi yetmişli 
yıllardan başlayarak sorgulanmaya başlanmıştır. Bu sorgulamada, toplumsal, 
kültürel, psikolojik ve pedagojik gerekçelerin yanında, ekonomik gerekçeler 
de etkili olmuştur. 1992 yılında başlatılan Yeniden Birlikte Okula Devam 
(YBOD) projesiyle, özel eğitimle normal eğitim arasında işbirliği, uyum ve 
bütünleşme çabaları başlatılmıştır. Her çocuğun olası olduğu ölçüde normal 
okullara devamının sağlanabilmesi doğrultusunda, okulların kendilerini hem 
eğitim anlayışı ve hem de örgütlenme açısından yenilemeleri ve çocuklar 
arası farklılıklara  uygun özel eğitim olanaklarını artırabilmeleri 
amaçlanmıştır. Bu anlamda, YBOD sürecinin Türk ve diğer göçmen 
çocukların eğitimi açısından da olumlu işlevler gördüğü söylenebilir. 
Velinin, eğitimdeki rolünün artırılması yönündeki çabalar ve yasal 
düzenlemeler artması da bir başka olumlu gelişmedir. Ancak, Türk ve diğer 
göçmen veliler açısından, bütün çabalara karşın, sorunlu bir durum varlığını 
sürdürmektedir. Eğitim, Kültür ve Bilimler Bakanlığının son raporunda 
Yeniden Birlikte Okula Devam sürecinde olumlu gelişmeler belirtiliyor. 
Bazı güncel sorunların yanında, özel eğitime öğrenci gönderiminin durması, 
okula kayıt bekleme listelerinin azalması ve araştırmalar için daha az 
çocuğun başvurması olumlu noktalar olarak görülüyor. Bu gelişme dikkate 
alındığında, YBOD ile belirlenen amaçlara adım adım ulaşıldığı söylenebilir. 
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ZİHİN ENGELLİ ÇOCUKLARDA OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİM: ALMANYA VE TÜRKİYE'DEKİ 

UYGULAMALAR 

Yrd. Doç. Dr. S. Sunay Yıldırım DOĞRU 
Selçuk  Üniversitesi  Mesleki  Eğitim  Fakültesi 

Özet 

Okulöncesi  eğitim çocukların  en hızlı öğrendikleri  dönem  olan 0-6 yaş 
dönemini  kapsamaktadır.  Çocuklar  bu dönemde  daha  hızlı ve kalıcı  bir şekilde 
öğrenirler.  Bu dönemde  verilen eğitim basit, yalın ve çocukların  anlayabileceği 
şekilde  (seviyelerine  uygun olarak)  planlanır  ve uygulanır.  Zihin  engelli  çocuklarda 
eğitime erken  başlamak  esastır. Çünkü  yaş ilerledikçe  çocukların  öğrenme 
kapasiteleri  sınırlanmaktadır.  Bu çalışmada,  zihin engelli  çocuklarda  okulöncesi 
eğitimin önemi, çocukların  bu kurumlara  yerleştirilmesi,  yerleştirme  sürecine kadar 
yapılan uygulamalar,  anaokullarınm  eğitim programları  okul  sistemi, veli öğretmen 
ilişkileri,  velilerin  okul  yönetimine ve çocuğun eğitimine katkıları  konularına  yer 
verilmektedir.  Türkiye  ve Almanya'daki  uygulamalar  kıyaslanıalı  olarak  değerlen-
dirilmiştir. 

Giriş 

Eğitimin temel amacı, bireylerin içinde yaşadığı topluma dengeli bir 
şekilde uyum sağlamasıdır. Bu genel amaçtan yola çıkılırsa, okulöncesi 
eğitimin; çocuğun bedensel, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimini sağlayarak, 
ileriki yıllarda uyumlu bir yaşam sürmesi için gerekli olan temelleri sağlıklı 
bir şekilde oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Okulöncesi eğitimde, çocuğun bir yandan doğuştan getirdiği yetenek ve 
özellikler geliştirilerek kendini gerçekleştirmesi sağlanırken, diğer taraftan 



topluma verimli ve üretken bir şekilde katılımı güvence altına alınmış olur 
(Olcay, 1993). 

Okulöncesi dönemde çocuk, çevresindeki kişiler olaylara ve ortamlara, 
kendine özgü duyuş, düşünüş ve davranış biçimlerinden faydalanarak  uyum 
sağlayabilir. Yani çocuk bir yandan kendi varlığının bilincine varırken, öte 
yandan toplumun ondan neler beklediğini, kendisinin topluma neler 
verebileceğini (nasıl katkıda bulunabileceğini) öğrenebilir. Çocuk bu 
dönemde içinde yaşadığı toplumun gelenek ve göreneklerini öğrenebilir ve 
uygun davranışları geliştirebilir. Kendi yaşamını kolaylaştıracak ve 
toplumda daha bağımsız yaşayabilmesini sağlayacak günlük yaşam ve öz 
bakım becerileri de bu dönemde kazanılmaktadır. Özürlü çocukların temel 
becerileri kazanmasında, sosyal kabul görmede okulöncesi eğitimin önemi 
büyüktür. Bu konuda yapılan araştırmalarda okulöncesi dönemde 
kaynaştırma programlarına katılan özürlü çocukların daha sonraki yıllarda 
topluma uyumunu kolaylaştıracak temel iletişim becerilerini kazanma fırsatı 
bulabildikleri görülmüştür (Halley, 1978; Bıyıklı, 1988; Sargın, 2001). 

Özürlü çocukların okulöncesi eğitimden faydalanmaları  bu çocuklarda 
özbakım ve günlük yaşam becerilerinin kazanımı yanında, paylaşma-
yardımlaşma, işbirlikçi davranış ve sorumluluk duygusunun kazandırılması 
gibi sosyal becerilerin de öğretilmesi açısından önemli görülmektedir. 
Ayrıca okulöncesi eğitim hizmetlerinden faydalanan  zihin engelli çocuklarda 
dil ve iletişim becerilerinin kazanımının, okulöncesi eğitim almayan özürlü 
çocuklardan daha hızlı bir gelişim gösterdikleri araştırma bulgularıyla 
desteklenmektedir (Odom ve diğ., 1984). 

Federal Almanya'da Okulöncesi Eğitim ve Önemi 

Federal Almanya'da 1970'li yıllarda yapılan "Eğitim Reformu" 
tartışmalarının odak noktasını; eğitimin yaygınlaştırılması ve eğitimde hak 
eşitliğinin sağlanması oluşturmuştur. Eğitimde eşitliğin sağlanmasında 
amaçlanan en önemli hedef  olarak ise; sağlıklı ya da engelli işçi ya da 
memur çocuklarının da, ailelerinin sahip oldukları statü ve gelir durumundan 
bağımsız olarak, eğitimin en ileri aşamalarına kadar okuyabilme şansına 
kavuşmalarının sağlanmasını oluşturmuştur. 

Eğitim politikasında ulaşılmak istenen bu eşitlik amacına özellikle okul 
öncesi eğitimin önemli katkıları olmaktadır. Okulöncesi eğitim ile çocuğun 
aile içindeki eğitimi ne olursa olsun tüm çocuklar belirli bir standartta 
toplumun değerlerine uymayı öğrenmekte ve eğitimin gerek kolaylığı ve 
gerekse önemini kavramaktadırlar. Genel olarak okul öncesi eğitim kamu ve 
sosyal amaçlı dernek ve kurumların yanısıra kiliselerce de verilmektedir. 
Berlin eyaletinde çocukların yasal olarak okul öncesi eğitim ve çocuk yuvası 
hakkı bir yasal hak olarak ailelerce talep edilebilmektedir. 
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Berlin ve Brandenburg Eyaletlerinde Okul Öncesi Eğitim 

Ana Okullarında yapılan (Vorklassen) Okul Öncesi Eğitim: 

Bu eğitimle, çocuğun okul öncesinde daha çok oyuna dayalı olarak okul 
eğitime hazırlanması amaçlanmaktadır. Aynı zamanda toplumun değerlerine 
alışma ve okul için gerekli olan zaman disiplinine de çocuk bu eğitimle 
hazırlanmaktadır. 

Bu eğitim, çocuk yuvalarında verilmektedir. 1978 yılından beri de 
Berlin ilkokullarının anasınıflarında  okulöncesi eğitim verilmektedir. 

Bu eğitimle amaçlanan, gruplar içinde toplumsal davranışları öğretici 
oyunlarla kazandırmaktır. Değişik oyunlar ve oyuncaklarla ilgi uyandırılır ve 
ilgi süreleri uzatılmaya çalışılır. Belirli ön çalışmalar yoluyla dikkatlerini 
yoğunlaştırıp kendilerine bir iş edinme alışkanlıkları kazandırılmaktadır. 

Şarkı söylemek, el işleri yapmak ve beden eğitimi derslerine de eğitim 
programında yer verilmektedir. Ayrıca çeşitli hikaye ve öyküler çocuklara 
okunmaktadır. Zaman zaman düzenlenen şehir içi gezilerle çocukların şehir 
trafiği  kurallarını öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Bu gezilerle ayrıca 
eğlendirici ve öğretici yanı olan örneğin, müzeler, hayvanat bahçesi, çocuk 
oyunları sunan tiyatrolar ve gösterilerde ziyaret edilerek çocuklara çeşitli 
kültürel bilgiler verilmektedir. 

Gezi sonrasında çocuklara, aile, hava, hayvan ve doğa hakkında 
görüşleri sorulmakta, böylece kendi düşüncelerini oluşturma ve bunu dile 
getirmeye yönlendirilmektedirler. 

15 çocuktan oluşan her sınıfın  başında, okulöncesi çocukların eğitimi 
konusunda öğrenim görmüş bir eğitici bulunur. 

Hangi Çocuklar bu sınıflara  gidebilirler? 

30 Eylül günü en az 5 yaşında olan çocuklar, Mart ayında okul doktoru 
tarafından  muayene edilirler. Doktor tarafından  çocukta zihinsel ya da 
fiziksel  bir engel tesbit edilmezse, okulöncesi eğitime başlanabilir. Ayrıca 1 
Temmuz-30 Aralık tarihleri arasında 6 yaşını dolduran ve okul doktorunun 
muayenesi sonucunda okula başlayabilecek olgunlukta görülmeyen çocuklar 
da okul öncesi eğitime katılırlar. Eğer çocuk engelli ise engel tür ve 
derecesine uygun olan engelli çocuklar anaokuluna yönlendirilirler. 
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Hangi çocuklar okulöncesi eğitime gitmek zorunluluğundadır? 

Her yılın 30 Haziran gününe kadar 6 yaşını dolduran, ancak okula 
başlamaları ertelenen veya o yılın 30 Kasım tarihinden sonrasına bırakılan 
çocuklar eğitime katılmak zorundadırlar. 

Ön sınıflara  kayıt ve devam: 

Okulöncesi eğitime başvuru ve kayıt işlemleri, Şubat ayında oturulan 
semte bağlı bulunan ilkokula yapılır, kayıtların kesin tarihi Berlin Senatosu 
tarafından  resmi duyurularla açıklanır. 

Okullarda yapılan okulöncesi eğitim ücretsizdir. Fakat bu olanaktan 
yararlanan çocukların bu eğitime düzenli olarak katılmaları zorunludur. 

Çocukların Okuldaki Başarılarında Okulöncesi Eğitimin Önemi: 

Çocukların okul yaşamlarındaki başarılarını arttıran en önemli 
etkenlerden biri, onların okulöncesi eğitim olanaklarından yararlanarak, okul 
yaşamına küçük yaştan itibaren hazırlanmalarıdır. 0 ile 5 yaşları arasında 
okulöncesi kurumlan, yani çocuk yuvalarına devam etmiş olan çocukların 
grup içerisindeki davranışları, toplum kurallarına uyumları, bu kurumlara 
devam edemeyen çocuklardan daha farklıdır. 

Türk ve yabancı çocuklar içinse okulöncesi eğitimin önemi çok daha 
büyüktür. Okulöncesi eğitim Türk çocuklarının Alman kültürüne, toplum 
kurallarına ve dilini tam anlamıyla kullanmaya başladığı bir yer olması 
açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle ana okuluna da gitmemiş olan 
bir Türk çocuğu için bu okullar topluma katılmada önemli bir sınav ve 
ilerideki eğitim olanağından yararlanmak için ise bir olanaktır. 

Çocuk yuvasına devam eden çocuklar için okulöncesi eğitimi, 5 yaşına 
geldiklerinde başlar. 5 yaşına kadar yuvaya devam etmeyen çocuklar için ise 
Berlin'deki ilkokullarda "Ön Sınıflar"  ve "Giriş basamağı" adı verilen 
Almanca dilbilgisinin verildiği sınıflarda  ilkokul öncesi eğitimi 
verilmektedir. Okulöncesi eğitime giden çocuklar, genellikle bir yıl sonra 
okulların başlayacağı tarihte aynı ilkokulun birinci sınıfına  alınırlar. 
Okulöncesi eğitimin sonunda, eğitimi veren öğretmen her çocuk için 
önerilerde bulunmak zorundadır. Bu öneriler yazılı olarak yapılmaktadır. 
Eğer veli isterse öğretmenin çocuğu için hazırladığı bu öneri ve durum 
değerlendirmesini öğrenebilir. Çocuk okulöncesi eğitime rağmen ilkokula 
başlamaya hazır görülmezse, bu eğitimin tekrarlanması gerekir. 

104 



Hangi zaman ve saatlerde okulöncesi eğitime devam edilir? 

İlkokuldaki okulöncesi eğitim, zaman ve eğitim programı açısından 
ilkokul eğitimine uygun biçimde yapılmaktadır. Bu okul aynı ilkokulda 
olduğu gibi, hafta  sonu dışında genellikle hergün 7:45 ile 13:00 saatleri 
arasında çocuklara eğitim vermektedir. 

Okulöncesi Eğitimin Kademesi 

Okulöncesi eğitim küçük çocukların okula başlamadan önce eğitiminin 
desteklenmesi ve geliştirilmesidir. Geniş anlamda okulöncesi eğitim aile ve 
aile dışında, aileye yardımcı olan kurumlardır. Bu kurumlar çeşitlidir 
örneğin; 

1- Liegekrippen: (0-1 yaş): 8 çocuk 1 eğitimci 1 bakıcı 

Yuva 

2. Laufkrippen:  (1-3 yaş): 10 çocuk 1 eğitimci 1 bakıcı 

3. Kindergarten: (3-5 yaş): 15 çocuk 1 eğitimci 1 bakıcı 

Anaokulu 

4. Vorschulen: (5-6 yaş): 15 çocuk 1 eğitimci 1 bakıcı 

5. Hort: (6 yaş): 20 çocuk 1 eğitimci Anasınıfı 

Bu kurumlar genel olarak çalışan anneler için yardımcı kurumlardır. 
Bunlar, devlet, kiliseler, kamu yararına çalışan dernekler tarafından 
kurulmuşlardır. Bu kurumlara işlevleri açısından bakacak olursak; 

Liegekrippen ve Laufkrippen  (Yuvalar): Bu kurumlar 0-3 yaş 
dönemindeki çocuklara hizmet vermektedirler. Kendi içlerinde 0-1 yaş ve 1-
3 yaş olarak iki gruba ayrılmaktadırlar. Bu ayrıştırmanın nedeni 0-1 yaş 
çocuklarının bakım, beslenme ve uyku düzenlerinin 1-3 yaş çocuklarından 
farklı  olmasıdır. 

Kindergarten: Kindergartenler (Anaokulları): 1970'ten itibaren Alman 
Eğitim Müşavirliği tarafından  okul sisteminin elementer kademesi olarak 
kabul edilmelerine rağmen, bu kurumlar resmi okul sistemine dahil kurumlar 
değildirler. Kindergartenler isteğe bağlı olup, okul sisteminin dışında olan 
kurumlardır. Türkiye'deki ana okulları da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
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normal eğitimin hizmetleri içerisinde ele alınmakla birlikte, anaokullarının 
zorunluluğu bulunmamaktadır. 

Federal Almanya'da Kindergarten'ler kamu yararına çalışan Sosyal 
yardım dernekleri, kiliseler, firmalar,  özel şahıslar ve yerel yönetimler 
tarafından  kurulmakta ve yürütülmektedir. Türkiye'de de benzer uygulamalar 
mevcut olup, sosyal yardım dernekleri, firmalar,  özel şahıslar ve kamu 
kurum ve kuruluşları bu işi üstlenmektedirler. 

Vorklassen: Henüz mecburi eğitim çağına gelmemiş olan 5 yaşındaki 
çocukların ilköğretimden önce bir yıl süreyle devam ettikleri kurumlardır. 
Bu sınıflar  temel okula (ilkokula) bağlı ön sınıflar  (Vorschulklassen) 
şeklinde açıklamaktadır. Bu sınıfların  pedegojik amacı; oyuna dayalı 
öğrenme yoluyla çocuklardan öğrenmeye hazır olmayı ve öğrenme 
yeteneklerini geliştirmektir. Bu sistem Türkiye'de anaokulu olarak hizmet 
veren kurumlarla eşdeğer özellik göstermektedir. Ancak Türkiye'deki 
anaokullarında 3-6 yaş arası çocuklara karma ya da yaş gruplarına göre 
ayrım yapılarak oyuna dayalı öğretim hizmeti sunulurken Almanya'da 
kindergarten'a (3-5 yaş arası) giden çocuklarda daha çok çocuğun bakımı 
bazı özbakım ve günlük yaşam becerileri öğretilmekte, çocuk bu öğrenimi 
doğal ortamda yaparak yaşayarak öğrenmektedir. Oysa Türkiye'de verilen 
eğitim belirli bir programda yıllık; ünite ve günlük plan şeklinde 
hazırlanmakta ve öğrencilere sunulmaktadır. 

Schulkindergarten: Bu kurumlar, mecburi öğretim çağına gelmiş 
olmasına rağmen, henüz okul olgunluğuna erişmemiş çocukların 
"Grundschule" ya da "Sonderschule" lere bağlı olan ve bir yıl süreyle devam 
edilen kurumlardır. Bu kurumların amacı, etkin bir bakım ve destek yoluyla 
çocukların düşünce, duygu ve irade güçlerini sağlıklı bir gelişime sokmak 
ifade  yeteneklerinin ve dikkatlerinin açılıp gelişmesini sağlamak, onları 
okula başlama olgunluğuna eriştirmektir (Doğru, 2001). 

Çocuğun okul olgunluğuna erişip erişmediğine gençlik sağlık dairesinin 
okul öğrencileri için olan bölümü karar verir. Okul doktoru, veliler ve 
eğitimcilerin de fikrini  almak koşuluyla bir çocuğun okula gidecek 
olgunlukta olup olmadığına karar verebilir (Yıldırım, 2001). Bu kurumlar 
Türkiye'deki özel alt sınıf  uygulamalarına benzemektedir. Ancak özel alt 
sınıflarda  eğitim süresi daha fazladır. 

Sonderkindergarten: Bu kurumlar mecburi eğitimin başlamasından 
önce herhangi bir engel yüzünden özel eğitime muhtaç olan çocukların 
devam ettikleri eğitim kurumlarıdır. Çocuklar bu kurumlara ebeveynlerinin 
izniyle 3 yaşından itibaren gönderilmektedir. Bazı eyaletlerde 
Förderkindergarten olarakta adlandırılan bu eğitim kurumları, görme 
engelliler, işitme engelliler, beden engelliler, konuşma engelliler, zihin 
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engelliler ve davranış problemli çocuklar için ayrı ayrı açılmaktadır. Her bir 
kurumda uygulanan program o engel grubunun türü ve özelliklerine uygun 
olarak hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. 

Bu eğitim kurumlarındaki pedagojik faaliyetlerin  amacı; özel 
destekleme ve geliştirme programları uygulayarak, öğrencilerin öğrenme 
yeteneklerini geliştirmek, onları Grundschule (ilkokul) derslerindeki 
konuları izleyebilecekleri seviyeye eriştirmektir. Bu kurumlarda çocuklar, 
küçük gruplar halinde ve ihtiyaca göre bireysel programlarla 
desteklenmektedirler. Sonderkindergarten'larda fizyoterapistler,  konuşma 
uzmanları, özel eğitimciler, yardımcı personel, psikologlar ve sağlık 
uzmanları görev yapmaktadır. 

Zihin engelli çocuklar okulöncesi eğitime başlamadan önce çocuğun 
özür tür ve derecesine göre hangi kuruma devam edeceği belirlenir. Bu 
belirlemeler Özürlüler Yardım Dairesindeki görevliler tarafından 
yapılmaktadır. Özürlüler Yardım Dairesindeki görevliler aileye çocuğun 
hangi kuruma gideceği ve bu kuruma gidebilmesi için ailenin izleyeceği 
yolun nasıl olduğunu ve hangi makamlara nasıl başvuru yapılması gerektiği 
konusunda ayrıntılı bilgi vermektedirler. 

Zihin engelli çocuklara, Federal Sosyal Yardım yasasının kendileri için 
öngördüğü eğitim ve tedavi şekli mümkün mertebe devam etmekte oldukları 
çocuk yuvasında uygulanmaktadır. Alman eğitim sisteminde özürlü 
çocuklarla normallerin bir arada eğitim görmesine yönelik olarak yasalardaki 
yeni düzenlemeler tartışılmaktadır. Son yıllarda yapılan uygulamalarda 
özürlü ve özürsüz çocukların birarada eğitim görmesini öngören çocuk 
yuvaları projeleri iyi sonuçlar vermiştir ve bu tip yuvalarda hem özürlü hem 
de normal çocukların çok olumlu bir gelişme gösterdikleri saptanmıştır. 

Entegrasyon çocuk yuvalarında uygulanan eğitim, çocuklara tek tek ve 
özel gereksinimleri gözönünde bulundurularak yapılmaktadır. Bu tür 
kurumlarda iki tip entegrasyon modeli kullanılmaktadır. Her iki model de 
esnektir ve gereksinimlere cevap verecek şekilde düzenlenmeleri 
mümkündür. 

A Modeli: Bu modelde farklı  yaşlarda 15 çocuktan oluşan bir grup söz 
konusudur. Çocuklardan en fazla  5 tanesi engelli olabilir. Fakat esas 
hedeflenen  2 ila 4 çocuğun bu gruba entegrasyonudur. Bu kurumlarda, 
engelli çocukların engellerini hafifletecek  ve bağımsız olmalarına olanak 
verecek kişisel tedavi ve özel eğitim hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca çocuklar 
burada özürsüz akranlarıyla birarada, grubun ahengini bozmadan etkinliklere 
katılabilmeleri için desteklenmektedirler. 
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B Modeli: Burada model A'nın bir varyasyonu söz konusudur. Birden 
fazla  özrü olan ağır engelli çocukların entegrasyon grubuna dahil edilmeleri 
için gerekli uygun bakım ve özel eğitim olanaklarının oluşturulması 
gerekmektedir. B modelinde de temelde 15 kişilik bir grup içerisine engelli 2 
ya da 4 öğrencinin entegrasyonu hedef  alınmıştır. Ancak bu gruba birden 
fazla  özrü olan ağır derecede engelli bir çocuğun alınmasıyla gruptaki 
toplam çocuk sayısı 12'ye düşürülebilir. Bu grup içerisine ağır derecede 
engelli çocuğun dışında 1 ya da 2 tane hafif  engelli öğrenci alınabilir. 

Federal Almanya'da her ne kadar entegrasyon temel alınsa da çocuklar 
öncelikle ayrı kurumlarda kendi engellerine göre hazırlanmış program ve 
eğitim ortamlarında eğitim almaktadırlar. Buralarda uygulanan okulöncesi 
eğitim çocuğun özbakım ve günlük yaşam becerilerini öğrenmesine 
yöneliktir. Bu kurumlarda yıllık ve ünite planlan hazırlanmakta. Hazırlanan 
bu programda temel grup faaliyetlerinin  yanısıra sınıfta  bulunan herbir 
öğrenci için tek tek alt amaçlar oluşturulmaktadır. Örneğin; öğrenci A için 
kendi başına bardağındaki içeceği dökmeden içebilme, kaşığı ağzına 
götürme ve ağzına aldığı yiyeceği çiğneyerek yutma davranışının öğretilmesi 
amaçlanırken, Öğrenci B'de tuvalet alışkanlığı ve tuvaletten sonra temizlik, 
kendi başına dişini temizleme ve elbisesini ıslatmama davranışları 
hedeflenmektedir. 

Çocuklar için ayrı ayrı alt amaçların belirlenmesi dışında grubun 
tamamını ilgilendiren, paylaşma, yardımlaşma, toplumsal kuralların 
öğretilmesi konulanda plan içerisinde yer alabilmektedir. Zihin engelli 
çocuk ister entegrasyon grubu içerisinde olsun, isterse ayrıştırılmış bir 
kurumda olsun toplumsal yaşantıdan koparılmamaktadır. Çocukların sürekli 
dış dünya ile diyaloglarını sürdürebilmeleri için geziler yapılmakta ve 
çocuklara toplumsal yaşamın kurallarını öğretici çevresel etkinliklere yer 
verilmektedir. Benzer uygulamalar Türkiye'deki zihin engelli çocuklar 
rehabilitasyon merkezlerinde yapılmaktadır. Ancak bu tür uygulamalar 
Almanya'da yapılandan daha sınırlı kalabilmektedir. Bunun nedeni bu 
çocukların maddi ve manevi yönden Türkiye'de daha sınırlı bir destek 
görmelerinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca Türkiye'deki okullarda da 
çocukların eğitiminde günlük, ünite ve yıllık planlar yer almakta ayrıca grup 
ve bireysel etkinliklere yer verilmektedir. Ancak kaynaştırma eğitiminde 
Türkiye'deki uygulamalar daha sınırlı ve entegrasyona katılacak öğrenciyi 
engeller nitelikte olabilmektedir. 

Zihin engelli çocukların eğitiminde veli öğretmen işbirliği önemli bir 
konudur. Çünkü çocuğun okulda aldığı eğitim evde devam etmezse öğrenme 
güçleşmekte ve daha uzun zaman alabilmektedir. Almanya'da veli öğretmen 
sürekli bir işbirliği içerisinde olmakta her üç ayda bir öğretmenin konuşma 
saatleri ve her hafta  görüşme günleri yapılmaktadır. Ayrıca öğretmen bazı 
zamanlarda ev ziyareti yapmakta ya da veliyi okuldaki derslere davet 
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etmektedir. Türkiye'de bu uygulamalar oldukça sınırlıdır. Çoğu aile çocuğun 
okuldaki etkinlikleri dışında çocuğa evde yardım ve yönlendirme yapmakta 
isteksiz davranmaktadır. 

Sonuç olarak zihin engelli çocukların okulöncesi eğitimlerinde, 
program, okul sistemi ve uygulama boyutunda temel benzer özellikler 
bulunmasına rağmen bu çocukların yaşadıkları ortam, kültürel farklılıklar, 
sosyo-ekonomik şartlar önemli ölçüde eğitim hizmetinden faydalanmalarını 
etkilemektedir. 
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İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARDA YAZMA SÜRECİ 

Yrd. Doç. Dr. Ümit GİRGİN 
Anadolu  Üniversitesi,  İÇEM 

Yazı, duygu ve düşüncelerin görsel sembollerle ifade  edilmesidir. 
Yazma, iletişimsel bir davranıştır, yazar ve okuyucudan oluşmaktadır. 
Bireyler yazarak fikirlerini  geliştirmeyi, organize etmeyi ve değerlendirmeyi 
öğrenebilirler. Yazıda içeriğin düzenlenmesi, bilgilerin açık ve anlaşılır 
verilmesi önemlidir. Ayrıca dilbilgisi, imla ve noktalama da yazının önemli 
özelliklerindendir. 

Alan yazın işitme engelli çocukların dil gelişimi ve okumada olduğu 
gibi yazmada da işiten yaşıtlarından geri olduklarını ancak işitme engelli 
çocukların okuma ve yazmalarının gelişebilmesi için bilişsel becerilerinin 
yeterli olduğunu, bu geriliğin dil gelişiminden kaynaklandığını 
vurgulamaktadır. İşitme engelli öğrencilerin sözcük dağarcıklarının yeterli 
olmadığı, sözdiziminde yaptıkları hataların ve imla hatalarının da fazla 
olduğu bilinmektedir. Ayrıca işitme engelli öğrencilerin kompozisyon 
yazarken konu seçmede zorluk çektikleri ve yazdıkları kompozisyonları 
değerlendirmede, kendilerini düzeltmede sorunları olduğu belirtilmektedir 
(Schirmer, 1994; Paul, 2001). Bu durum karşısında öğretmenler işitme 
engelli çocukların kompozisyon yazamayacaklarını ve kendilerini 
değerlendiremeyeceklerini düşünerek bunun tek nedeni olarak işitme 
engelini göstermektedir. Oysa ki işitme engelli çocuklar 6 yaşından önce 
sözlü dilin gelişimi, okuma ve yazı öncesine ilişkin yeterli okul öncesi 
deneyimleri edinebilirse normal işiten çocuklar gibi yazma sürecinden 
geçerek kompozisyon yazabilirler. Bu nedenle bu yazının amacı işitme 
engelli öğrencilerin okul öncesinden başlayarak yeterli sözlü dil, okuma ve 
yazı öncesine ilişkin deneyimleri edindikten sonra nitelikli kompozisyonlar 
yazabilmeleri için geçmeleri gereken yazma sürecinin açıklanmasıdır. 



Küçük Çocuklarda Yazı Gelişimi 

Bir yazıyı yazmadan önce, öğrenci neden yazacağının yanı sıra, kimin 
için yazacağına da karar vermelidir. Kişiler, farklı  amaçlarla, kapıya su 
getiren kişiye, arkadaşına veya resmi bir yere yazı yazabilir. Kimin için 
yazmaya karar verdiyse, amacını da belirlemek zorundadır. Su almak için 
not yazılacaksa kısa bir not olabilir, küçük bir kağıda yazılabilir. Arkadaşa 
yazılacaksa, daha uzun olabilir, olayları ve duyguları anlatabilir. Resmi bir 
yere ise yapılması gereken işi soran veya anlatan bir yazı yazılabilir. 
Yazmaya ilişkin bu bilgiler okulöncesinden başlayarak okul yıllarında 
gelişir. 

Çocukların, yazılı dilin sistemini, karalamalar ve resim yaparak 
çözmeye çalıştığı bilinmektedir. Erken yazma girişimlerinde, çocukların 
yazdıkları yazılar gerçek yazı değildir. Küçük çocuklar, ellerine ilk defa 
kalem veya boya aldıkları zaman, boş bir kağıt üstünde kalem veya boyaları 
kullanarak büyük, boş kağıdı keşfetmeye  çalışırlar. Yetişkinler, çocukların 
bu yazılarını karalama olarak kabul ederler. Ancak bu rasgele çizgiler, 
işaretler yazının temelini oluşturmaktadır. 

Çocukların bu ilk karalamaları; yetişkinlerin kabul ettiği kuralları ve 
amacı olan bir yazı olarak görülmemektedir. Tekrarlanan karalama yazılar 
bize, çocukların yazıyı tanıyabileceklerini ve bundan sonraki yazı gelişimi 
aşamalarına hazır olduklarını göstermektedir. Çocuklar karalama yapmanın 
ve resim çizmenin; düşünce ve duyguları ifade  etmenin bir yolu olduğunu 
keşfederler,  daha sonra yazının anlamı iletmek için kullanıldığını, resim ve 
yazının birbirlerini bütünlediğini ancak birbirlerinden farklı  süreçler 
olduğunu anlarlar. Bundan sonraki aşamada, küçük çocuklar harfleri  yan 
yana getirerek kullanırlar. Henüz harf-ses  ilişkisi hakkında bilgileri yoktur. 
Ancak çocuğa ne yazdığı sorulursa, çocuğun verdiği yanıttan yazdıkları 
hakkında bilgi sahibi olunur (Clay, 1991; Reutzel ve Cooter, 1996). 

Yazı Yazmanın Önemi ve Çocukların Bu Önemi Farketmesi 

Browne'e (1996) göre, yazarlar ve çocuklar iletişim kurmak için 
yazarlar. İletişim kuracak birisi olduğu için, hatırladıkları veya 
açıklayabilecekleri bir düşünceleri olduğu için yazmak isterler. Ancak, 
mesajlarını konuşarak ulaştırabiliyorsa yazmayabilirler. Küçük çocuklar 
genellikle bir hikayeyi veya bir haberi sınıfta  detaylarıyla anlatabilirler. 
Ancak, anlattıkları olayları yazmaları istendiğinde çoğunlukla bir cümle 
yazarlar. Aradaki bu fark;  çocukların, bu bilgileri yazarak, tekrar iletişim 
kurmanın bir yararını görmemelerinden kaynaklanabilir. Çocuklar, anlatarak 
çok fazla  kişiyle iletişim kurduklarını, yazdıkları zaman bu kadar kişiyle 
iletişim kuramayacaklarını fark  ederler. 
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Çocuklar, anlattıklarının yazılmasının, zor ve zevksiz bir iş olduğunu 
düşünebilir ve sonunda onlara sağlayabileceği yararları düşünemezler. Bu 
nedenle yazmaya ilişkin düzenlenecek etkinlikler önemlidir. Bu düzenlenen 
etkinlikler içinde öğrenciler yazma sürecinden geçerler. 

Yazma süreci dört evreden oluşur (Cooper, 1997; Reutzel ve Cooter 
1996): 

1) Konu seçimi, 

2) Taslak çıkarma, 
3) Gözden geçirme ve düzeltme, 
4) Yayınlama, 

I. Konu Seçimi 

Çocukların yazma sürecini öğrenebilmeleri için kendi konularını 
seçmeye başlamaları önemlidir. Bu süreçte öğretmen yol gösterici ve 
yardımcı olmalıdır. Başlangıçtan itibaren öğrenciler kendi konularını 
seçebileceklerini bilmelidirler. Cooper'ın (1997) belirttiğine göre, Graves 
(1983) bazı öğrencilerin konu seçmekte zorluk çektiklerini, bu nedenle 
öğrencilerin düşünmeleri ve kendi düşüncelerini organize edebilmeleri için 
onlara yeterli zamanın verilmesi ve cesaretlendirilmeleri üzerinde durmuştur. 

Konu seçimi, yazı aşamalarına hazırlık dönemidir. Yazı düşünce veya 
mesajla başlar. Öğretmenler yazı sürecinin başlangıcında öğrencilerine 
sorular sorarak yazmak isteyebilecekleri ilginç konuların listesini yaparlar. 
Bu konuların bazılarının duygulara ilişkin olmasına dikkat edilir. Graves 
(1983), yazma sürecinin her bir evresinde öğretmenlerin öğrencilerine model 
olarak, öğrencilerin yetişkin örneklerini görmelerine yardımcı olmalarını 
önermiştir. İlk evre olan konu seçmede öğrencilere sorular sorularak, verilen 
geri dönütler kullanılarak öğrencilerin geçmişte edindiği bilgiler kullanılır. 
Öğretmen tahtayı ya da büyük beyaz bir kağıdı kullanarak yazmak için 
ilgilendiği konuların listesini yapar ve öğrencileri ile paylaşır. Bu konular; 
tatil, sevilen bir kitap, evde bakılan bir hayvan, pul koleksiyonu ya da 
öğretmeni etkileyen herhangi bir konu olabilir. Burada önemli olan 
öğretmenin bu konulan seçmesinin nedenlerini sınıfa  açıklamasıdır. Böylece 
yazmak için bir amacı olduğunu öğrencileriyle paylaşmış olur. Daha sonra 
grup içindeki her bir öğrenci yazmak istediği konu başlıklarını söyler, 
öğretmen seçilen konu başlıklarını tahtaya yazar. Bu evrede bazen konu 
bulmakta zorlanan çocuklara yardımcı olunur. Konu başlıkları seçilirken, 
nedenleri üzerinde durulur. Öğrencilere seçtikleri konuların nedenlerini 
açıklamaları için fırsat  verilir. Konu bulmak için yapılan çalışmalar grup 
halinde yapılabileceği gibi bire-bir çalışmada da yapılabilir. Öğrencilerin 
ilgilendikleri konular belirlendikten sonra, öğrenciler konuları için bilgi 
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toplamaya veya araştırmaya başlarlar. Öğrenci konusunu seçip gerekli 
bilgiyi topladıktan sonra düşüncelerini yazmak üzere düzenlemeye hazır 
demektir. Kısaca yazmak istediklerinin ana hatları çıkarılır. Ana hatların 
şekli gerçekten hiç önemli değildir, öğrenci yazacağı kompozisyon için basit 
bir organizasyon şemasına sahip olmalıdır. 

Öğrencilerin yazmak için konu seçmelerinin başka yolları da vardır. Bir 
yıl içinde öğrenciler kendilerine verilen konular hakkında, belirlenmiş 
konular da yazabilecekleri gibi farklı  şekillerde de konu seçebilirler; 
Cooper'ın (1997) konu seçimine ilişkin önerileri aşağıda verilmiştir. 

• Arkadaşla Çalışma: Her öğrenci sınıftan  bir kişiyle konu 
listesini geliştirebilir. Öğrenciler birlikte çalışarak, birbirlerine 
sorular sorarak önceki bilgilerini hatırlayabilirler. Bu strateji 
kullanılarak konu seçmekte zorluk çeken ya da yazmak 
istemeyen öğrencilere yardımcı olunabilir. 

• Bir Konunun Etrafında  Kümelenmek: Yalnız veya arkadaşla 
çalışırken, veya öğretmenle çalışırken öğrenciler bir konuyu veya 
düşünceyi çekirdeğinden başlatırlar. Daha sonra bununla ilgili 
düşünebildikleri her şeyi ilave ederler. Daha sonra bu küme 
içinden yazmak istedikleri veya yazılarını geliştirmek için 
istedikleri düşünceleri seçebilirler. "Hayvanlar" ana konu olarak 
seçilirse, yan konular öğrencilerin isteğine göre "kediler", 
"kuşlar", "köpekler" olabilir. 

ördekler 

köpekler solucanlar 

dinozorlar 

koy îr 

kediler 

domuzlar 
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• Okul Dışındaki Düşüncelerin Kullanılması: Öğrenciler evden 
okula gelirken, evde veya ziyaret ettikleri yerlerde dikkatli 
olmaları ve yazmak için akıllarına gelen düşünceleri kısaca not 
almaları için cesaretlendirilir. 

• Fotoğraf  Kullanımı: Öğrencilerin fotoğraf  makinesi kullanarak 
mümkün olabilecek konularda resim çekmelerine müsaade edilir. 
Eğer mümkünse okul dışında da resim çekmelerine müsaade 
edilir. Aynı zamanda yazmak istedikleri konulara ilişkin 
fotoğrafları  sınıfa  getirmeleri istenebilir. 

• Televizyon: Televizyonda seyrettikleri ilginç konular, sevdikleri 
televizyon dizileri, seyrettikleri maçları konu olarak 
seçebilecekleri açıklanır. 

Öğrenciler için konuları seçmek her zaman için kolay olmayabilir. Bazı 
problemlerle karşılaşabilirler. Bu problemler ve bunlara ilişkin önerileri 
Cooper (1997) şöyle sıralamıştır: 

1) Öğrencinin Düşüncesinin Olmaması: Bazı öğrenciler yazmak 
için düşünceleri olmadığına ilişkin ısrarlı olabilirler. Bu 
öğrencilere yardımcı olmanın bir yolu okul dışındaki konular 
hakkında konuşmak olabilir. Okul dışındaki bu etkinliklerin her 
birinin yazmak için konu olabileceği üstünde durulur. Diğer bir 
yol ise; öğrencilerin gitmeyi istedikleri yerler ya da yapmayı 
istedikleri özel durumlara ilişkin sohbet ortamının yaratılmasıdır. 
Bu konuşmalarda bahsettikleri olayların yazmak için konular 
olabileceği üstünde durulur. 

2) Öğrencinin Çok Fazla Düşüncesinin Olması: Bazı öğrencilerin 
çok fazla  düşüncesi olabilir. Yazmak için hangi konuyu 
seçeceğine karar veremeyebilir. Bu durumda öğrenciyle birlikte 
çalışarak odaklanabileceği konuya ilişkin yardımcı olunur. Eğer 
öğrenciyle birlikte çalışmak da yararlı olmuyorsa öğrenci için 
konulardan biri seçilebilir. Bu öğrenciyi başlangıçta yazması için 
cesaretlendirebilir. 

3) Yazmayı Sevmemek: Bu problemin gerçekten kolay çözümleri 
yoktur. Bazı öğrenciler birçok nedenle yazmayı sevmez ve 
yazmak istemez. Bu öğrenciler yazmak için cesaretlendirilmeli ve 
yazmanın eğlenceli yönlerini görmeleri sağlanmalıdır. Bu 
öğrencilere yazmada yardımcı olunarak, öğrencinin söyledikleri 
öğretmen tarafından  yazılarak kayıt edilebilir, aynı zamanda ilk 
çıkaracakları taslağı yazmada yardımcı olunur. 
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Konu seçimi yazma sürecinin en önemli kısmını teşkil eder. 
Öğrencilerin kendi düşüncelerini kullanabileceklerini görmeye ihtiyaçları 
vardır. Yazmayı öğrenirken kendi konularını seçmeleri için fırsatlar 
verilmelidir. 

II. Taslak Çıkarma 

Taslak çıkarma süreci, öğrencileri düşüncelerini kağıt üstünde 
şekillendirmeye ve düzetmeye cesaretlendirir. Öğrenciler yazılacak yazı için 
taslak çıkarmaya çalışırlarsa, buna zaman ayırırlarsa, yazmanın önemli bir iş 
olduğunu, bu önemi kendilerinin göstermesi gerektiğini anlayabilirler. 
Ayrıca, öğrencinin yazmaya başlamadan önce, amacının ve yazıyı okuyacak 
okuyucunun; yazının içeriğinden, sözcük dağarcığından, el yazısından ve 
yazı hatalarından etkilendiğini bilmesi önemlidir. 

Öğrenciler, yazacakları yazıyı kafalarında  tasarlamaları, taslak 
çıkarmaları için cesaretlendirilirler. Bu işlem çok küçük yaşlarda başlar. 
Küçük çocuklar, taslak çıkarma sürecinde yazacakları konu hakkında resim 
çizebilir veya çizilen resimleri sıraya koyabilirler. 

Bir yazıya taslak çıkarmak için harcanan zaman, çocukların yaşına ve 
çocukların yazmaya ilişkin deneyimlerine bağladır. Okulöncesinde, küçük 
çocuklar taslak çıkarmayı, resim çizerek yapabildikleri gibi öğretmenleriyle 
ve diğer arkadaşlarıyla ne yazacaklarını konuşarak, paylaşarak da 
yapabilirler. Daha sonra öğretmen, çocuğun ne yazmak istediğini çocuğu 
dinleyerek ve onunla yazmak istediği konu hakkında konuşarak, çocuğun 
söylediklerini yazar veya çocuğun yazmaya çalıştığı cümleyi onunla birlikte 
düzeltir. Böylece çocuklar çok erken yaşlarda bir yazının üretilmesine ilişkin 
ilk deneyimlerini kazanmış olurlar. Burada öğrenciye model olmak gerekir. 
Çünkü öğrencilerin öğretmeni yazarken görmesi önemlidir. 

Taslak çıkarma iki evreden oluşur: a) Plan yapma ve b) yazma. Her ikisi 
için de model olunarak öğrencilerin yazma sürecini kullanmayı öğrenmeleri 
sağlanır. Taslak çıkarılırken öğrenciler yazdıkları her bir sözcüğün doğru 
yazılması gerektiğine, hiç bir hata yapılmaması gerektiğine inanırlarsa, 
yazmak için istekli ve cesaretli olmayabilirler (Schirmer 1994). 

Planlama sürecinde öğrencilerin yazacakları hakkında düşünmeleri ve 
düşüncelerini organize etmeleri önemlidir. Bunun için yazının amacını ve 
kimin için yazacaklarını düşünürler. Burada öğretmen kendi konusunu 
kullanarak model olabilir. 

Öğretmen sınıfa  konusu hakkında biraz bilgi verir ve yazmak istediği 
düşüncelerini açıklar. Amacını ve kimin için yazdığını açıklar ve 
öğrencilerin bu konuda sorular sormasına fırsat  verir. Sonra, tahtayı veya 
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büyük bir kağıdı kullanarak bu konu hakkındaki bazı düşünceleri kısa bir 
şekilde yazar. Planlama sürecinde gruptaki her bir öğrencinin seçtiği konu 
hakkındaki düşünceleri alınır. Düşüncelerin organize edilmesine çalışılır. 
Öğrencilerle, şu anda yazmak istediklerine ilişkin genel bir plan yapıldığı 
açıklanarak, neler yazılabileceği ve nasıl başlanabileceğine ilişkin bilgi 
verilir. 

Taslak sürecindeki ikinci evre yazıdır. Öğrencilerden yazmaları istenir. 
İsterlerse yazdıklarını değiştirebileceklerini, değiştirmek istediklerinde bir 
sorun olmayacağı açıklanır. Öğrenciler yazarken konu hakkında birkaç 
dakika konuşmak veya birkaç soru sormak öğrencilerin yazılarını devam 
ettirmeleri için yeterlidir. Eğer öğrenciler hiç bir şey yazamıyorlarsa tekrar 
model olmak gerekebilir. 

Yazmanın bu evresinde amaç, düşüncelerin serbest ve yaratıcı bir 
şekilde açıklanmasıdır. Öğrencilerin imla konusunda endişelenmemeleri 
sağlanır. Öğrencilerden sözcükleri duydukları gibi yazmaları istenir. Bu 
onların kendilerini rahat hissederek yazmalarını sağlar. İmlaya ilişkin 
yanlışlara gözden geçirme ve düzeltme evresinde bakılacağı açıklanır. 

III. Gözden Geçirme ve Düzeltme 

Taslak tamamlandıktan sonra öğrenci son üretim evresi olan gözen 
geçirme ve düzeltme evresine başlamak için hazırdır. Gözden geçirip 
düzeltme, öğrencinin yazdığı yazıyı geliştirmek için keşfettiği  yeni 
düşünceleri ya da katmak istediği herhangi bir düşünceyi ilave etmesi için 
olanak sağlar. Bu süreç yazının okunması ile başlamalı ve yazıdaki hatalar, 
atlamalar ve diğerlerinin bulunması için genellikle yapıcı önerilerde bulunan 
öğretmen ve öğrenci arasında gerçekleşen çalışma şeklinde devam etmelidir. 

Gözden geçirme süreci birçok şekilde başlayabilir, her biride öğretmen 
ve öğrenci için birçok avantaj sağlayabilir. Bire-bir, öğrenci-öğretmen yazı 
görüşmesi çok önemlidir. Öğretmen kompozisyonları okuduktan sonra 
öğrenci ve öğretmen bir araya gelir. Öğretmen yazı hakkında sorular sorar ve 
yeniden gözden geçirmek için önerilerde bulunur. Öğretmenlerin bu evrede 
öğrencilerle sistematik çalışarak, öğrencilerin gözden geçirmenin önemini 
anlamaları sağlanır. 

Öğretmen öğrencisiyle birlikte gözden geçirilecek içeriği tartışır. Bu 
evrede öğrenciden yazdığı yazıyı aşağıda verilen özellikleri düşünerek 
gözden geçirmesi istenir. 

1) Düşüncelerimi açık bir şekilde okurlarıma ifade  edebildim mi, ne 
söylediğimi anlayabilecekler mi? 
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2) Yazıma ekleyeceğim başka düşüncelerim var mı? 

3) Yazımın daha heyecanlı ve ilginç olabilmesi için 
kullanabileceğim başka sözcükler var mı? 

4) Düşüncelerimi ifade  etmenin daha iyi bir yolu var mı? 

Öğretmen öğrenciyle çalışırken yazısı üzerinde doğrudan düzeltme 
yapmaz. Bunun yerine yapılan hataları, ayrı bir sayfada  gösterir. Giriş, 
gelişme ve sonuç bölümlerindeki olayların birbiriyle ilişkisine bakılarak 
önemli özellikler üstünde durulur. Anlam ve sözdizimine dikkat edilir ( 
Cooper, 1907; Reutzel ve Cooper, 1996). 

İşitme engelli öğrenci ile çalışırken öğretmen aşağıdaki özelliklere 
dikkat etmelidir: 

1) Öğretmen öğrencinin yazısı üzerinde düzeltme yapmamalıdır. 
2) Öğrenciden yazısını okuyup düzeltmesi istenilir. 
3) Öğrenci kendiliğinden düzeltemezse, öğretmeni dinleyerek 

kendisini düzeltmesi istenir. 

4) Öğrenci hatayı fark  edememişse öğretmen yazarak gösterir. 
5) Öğrencinin yazamadığı sözcükler öğrencinin sözcük defterine 

işlenir. 
6) Zaman ekleri düzeltilir, fiiller  ve düzeltilen zaman ekleri sözcük 

defterine  işlenir. 

7) Noktalama kuralları üstünde durulur. 

IV. Yayınlama 

Son evre olan yayınlama iki aşamadan oluşur, a) Yazıyı gözden 
geçirdikten sonra son şeklini yazmak ve b) diğerleriyle paylaşmak. Yazı 
yayınlanmadan önce, bir kez daha gözden geçirilerek düzgün olmasına, 
paragrafların  başlangıcına, noktalama işaretlerine ve yazım yanlışlarına 
dikkat edilir. 

Yazılan her yazı diğerleriyle paylaşılmayabilir. Bazıları da öğrencinin 
dosyasına kaldırılabilir. Yayınlanacak yazılar için yayınlama etkinlikleri 
aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

1) Sınıf  içinde ve okulun farklı  yerlerindeki duvar panolarına 
yazıların asılarak diğer öğrenciler ve yetişkinlerle paylaşılması. 

2) Sınıf  ya da okul gazetesinde yayınlanması. 
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3) Öğrencilerin ürettikleri kitapların sınıf  kitaplığında ya da okulun 
kitap köşelerinde sergilenmesi. 

Sonuç olarak; sistematik, doğru zamanlarda, anlamlı ortamlar ve 
etkinliklerde yazma sürecine yer verilirse işitme engelli öğrenciler de 
okulöncesinde edindikleri sözlü dili, okuma ve yazı öncesine ilişkin 
deneyimlerini kullanarak yazma becerilerini geliştirebilirler ve nitelikli 
kompozisyonlar yazmaya başlayabilirler. 
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Okuma, çözümleme ve anlama gibi becerileri kapsayan karmaşık bir 
bilişsel davranıştır. Çözümleme kağıt üzerindeki sembolleri sesli veya sessiz 
olarak yeniden kodlamadır. Okumanın diğer önemli bölümü anlamadır. 
Okuyucu okuduğu metinle ilgili olarak kendi zihninde anlamlar oluşturur. 
Her okuyucunun oluşturduğu anlamlar bir birinden biraz farklıdır. 
Okuyucunun oluşturacağı anlama onun geçmiş yaşantısı, ilgisi, tutumu, 
amacı ve yeteneği katkıda bulunur. Okunan metin de anlamın oluşmasına 
katkılıdır. En son olarak da okuma ortamı, durumu gibi özellikler de anlamın 
oluşmasına destek sağlar (Richek, Caldwell, Jennings ve Lerner, 2002). 
Bizler çeşitli amaçlarla çeşitli metinler okuruz. Bilgi verici, öykü türü, 
estetik amaçlı metinler günlük yaşantımızda yer alır (Silbert ve Kameenui, 
1997). Bu yazıda öykü türü metinlerden söz edilecektir. Çeşitli öyküler 
vardır. Bunlar amaçlarına göre sınıflandığı  gibi gelişimsel olarak da 
sınıflanabilir  (Huges, McGillivray ve Schmidek, 1997). Bu yazıda hayali ve 
tam öykülerden söz edilecektir. 

Tipik bir öykü, kurulum, problem, içsel yanıt, plan, girişim, girişimin 
sonucu ve öykünün sonucu bölümlerinden oluşur (Gillet ve Temple, 1990; 
Huges ve diğ. 1997). Bir öyküyü anlayabilmesi için okuyucunun öykü 
bölümlerini bilmesi ve analiz edebilmesi gerekmektedir. Öykü yapısının 
bilinmesi diğer akademik becerilerin gelişimi için önemlidir (Richek ve diğ., 



2002). Yeterli okuyucular öykü bölümlerini tamamıyla belirleyip, 
okuduklarını anlamada kullanırlar. Oysa yetersiz okuyucular genellikle öykü 
bölümlerinin farkında  değildirler. Araştırmalar işitme engelli çocukların 
öyküleri anlamakta işiten çocuklara göre daha az geliştiğini göstermektedir. 
Öykü yapıları işitme engelli öğrencilere açıkça öğretilmelidir. Bu 
öğrencilerle gerçekleştirilen değerlendirmelerin ve uygulamaların geçerliği 
ve güvenirliği önemlidir. Uygulanacak teknikler sistematik olmalı, 
kullanılacak öyküler ve uygulama ortamları dikkatlice ele alınarak 
hazırlanmalıdır (Schimer, 2000; Stevvard ve Kluvvin, 2001). Öykülerin 
nitelikleri, ilgili kaynak taramalarıyla belirlenmeye başlanmalıdır. Öyküler, 
öğrencilerin yaş, cinsiyet, dil, özrün niteliği, ilgi ve meraklarına uygun 
olarak hazırlanmalıdır (Camine, Silbert ve Kameenui, 1997). Bunun yanı 
sıra öykülerin niceliksel özellikleri örneğin, T-birim, sözcük sayısı, cümlecik 
yapısı, öykü bölümlerinin tamlığı bakımından güvenirlik çalışmalarının da 
yapılması gereklidir (Huges ve diğ., 1997). 

Bu yazıda işitme engelli öğrencilere öykü yapısını öğretmek için 
kullanılacak öykülerin hazırlanma süreci ayrıntısıyla anlatılacaktır. Bu süreç 
şu basamakları kapsamaktadır: Kaynak taraması; öykülerin yazılması; 
öykülerin yaş, cinsiyet, dil düzeyi, özrün niteliği, ilgi, ahlaki değerler ve 
meraklara göre incelenmesi; öykülerin niceliksel olarak güvenirlik 
çalışmalarının yapılması (T-birim, cümlecik sayısı gibi). Böylece gerek 
araştırmacıların gerekse özel eğitim öğretmenlerinin çalışmaları için bir 
bakış açısı geliştirecekleri ve kendi uygulamalarıyla karşılaştırma olanağı 
bulacakları umulmaktadır. 

Kaynak Taraması 

Öykülerin yazımına başlamadan önce kaynak taraması yapılmalıdır. 
Yapılan kaynak taramasında öykülerin nitel ve nicel özellikleri 
incelenmelidir. Buna göre şu soruyla yola çıkılabilir: Uygulanacak öykülerin 
özellikleri neler olmalıdır? Başlangıç için yazılacak olan öykülerin niteliksel 
ve niceliksel özellikleri şu şekilde olabilir: 

Niteliksel Özellikler 

Öyküler okuyucunun öyküde olanları tamamıyla anlamasına olanak 
sağlayacak şekilde açık olmalıdır. Öykülerin içerikleri anlamlı ve tutarlı 
olmalıdır. Öykü bölümleri tam olmalıdır. 

Öyküler kısa ve yapısal olarak basit olmalıdır. Yapısal olarak basit 
öykülerde kahraman sayısı azdır: Bu kahramanlar az sayıda problemle 
karşılaşırlar ve az sayıda olay içinde yer alırlar. Dolayısıyla, girişim sayısı 
azdır ve girişimin sonucu belirgindir (Huges ve diğ., 1997). 
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Öykülerin, hangi öğrenci grubu ile çalışılacaksa o grubunun yaş, 
cinsiyet ve ilgilerine uygun olması dikkate alınmalıdır. Her toplumun belli 
ahlaki değerleri vardır. Öyküler, bu değerlere dikkat ederek gözden 
geçirilmelidir. Yazılacak öykülerin bu öyküleri okuyacak öğrencilerin dil 
düzeyine uygun olması gerekir. Aşağıda işitme engelli gençlere uygun 
olarak yazılmış basit öykü örnekleri yer almaktadır. 

Örnek-1 

Ömer ve Kaya üniversitede öğrenciydiler. O gün birlikte okula 
gidiyorlardı. Bir genç yanlarına geldi. Kaya'nın elindeki çantayı kaptı. Kaya 
yere düştü. Genç, kaçmaya başladı. Ömer önce korktu. Sonra hırsız genci 
kovalamaya karar verdi. Onu yakalayıp yere düşürdü. Kaya'nın çantasını 
aldı. Hırsız genç oradan hızla uzaklaştı. Böylece üzücü olay sona erdi. 

Örnek- 2 

Gürbüz, kuşları çok severdi. Evlerinin bahçesinde bir kuş evi yapmıştı. 
Bir gün kuşlarından biri kaçtı. Buna üzüldü. Biran önce kuşunu bulmaya 
karar verdi. Etrafı  dikkatlice inceledi. Karşıdaki inşaatta kuşunu gördü. 
İnşaata çıktı ve kuşu aldı. Kuşunu yuvaya koydu. Böylece rahatladı 

Örnek- 3 

Oya ders çalışmayı hiç sevmezdi. Ertesi gün coğrafya  sınavı vardı. Bu 
derse hiç çalışmamıştı. "Fazla zamanım yok" diye düşündü. Sınavda kopya 
çekmeye karar verdi. Bütün gece kopya yazdı. Sınavda kopya çekmeye 
başladı. Öğretmen onu yakaladı. Sınavdan sıfır  aldı. Oya bu olaydan dolayı 
çok utandı. Kopya çekmeyeceğine söz verdi. 

Örnek- 4 

Musa işitme engelli bir gençti. Ailesi çok fakirdi.  O sabah erkenden 
evden çıktı ve otobüs durağına gitti. Musa otobüse bindi ve şoföre  özürlü 
kartını gösterdi. Ama artık bu kart geçersizdi. Musa önce üzüldü. Sonra 
parayı ödemeye karar verdi. Kutuya para attı. Böylece o gün okula gidebildi. 
Yapacak bir şey yoktu. 

Öykü Bölümlerinin Tamlığı 

Yukarıda belirtildiği gibi öykülerin temelde tutarlı ve tahmin edilebilir 
yapıları vardır. Pek çok okuyucunun öykü yapıları hakkında fikirleri  vardır. 
Okuyucunun öykü yapıları hakkındaki bilgisinin sağlamlığı, onun 
okuduğunu anlaması için önemlidir. Çeşitli okuma uzmanları öykü yapısını 
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çeşitli şekillerde ama temelde ortak bir bakışla sımflamışlardır  (Gillet ve 
Temple, 1990; Huges ve dığ. 1997; Lowit, 1995). 

Öykü Bölümlerinin  İşevuruk  Tanımları 

K Kurulum:  Yer, zaman ve kahramanların genel tanıtımı. 

S Sorun:  Kahramanın karşılaştığı yeni durum, zorluk ya da 
çözülmesi gereken bir sorun. 

İT İçsel  Tepki:  Kahramanın problemle ilgili duygu ve düşünceleri. 

P Plan: Kahramanın durumun gereklerine ya da problemin 
çözümüne ilişkin planı. 

G Girişim: Kahramanın planı uygulaması. 

GS Girişimin Sonucu:  Uygulanan planın doğurguları; getirdiği 
başarı ya da başarısızlıklar. 

ÖS Öykünün Sonu:  Öykünün sona erdiğini belirten genel yorumlar. 

Öykü Bölümlerine İlişkin Örnek 

Gürbüz, kuşları çok severdi. Evlerinin bahçesinde bir kuş evi yapmıştı. 
Bir gün kuşlarından biri kaçtı. Buna üzüldü. Biran önce kuşunu bulmaya 
karar verdi. Etrafı  dikkatlice inceledi. Karşıdaki inşaatta kuşunu gördü. 
İnşaata çıktı ve kuşu aldı. Kuşunu yuvaya koydu. Böylece rahatladı. 

Gürbüz, kuşları çok severdi. (Kurulum) 

Evlerinin bahçesinde bir kuş evi yapmıştı. (Kurulum) 

Bir gün kuşlarından biri kaçtı. (Sorun) 

Buna üzüldü. (İçsel Tepki) 

Biran önce kuflunu  bulmaya karar verdi. (Plan) 

Etrafı  dikkatlice inceledi. (Girişim) 
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Karşıdaki inşaatta kuşunu gördü. (Girişim) 

İnşaata çıktı ve kuşu aldı. (Girişim) 

Kuşunu yuvaya koydu. (Girişimin Sonucu) 

Böylece rahatladı. (Öykünün Sonu) 

Niceliksel Özellikler 

Metnin zorluk derecesi çeşitli şekillerde belirlenebilir. Örneğin, 
"Okunabilirlik formülleri"  bunlardan biridir. Okunabilirlik formülleri 
çeşitlidir. Metnin zorluk derecesi okunabilirlik formülleriyle  belirlen-
diğinde metinler arasında karşılaştırma yapmak için ölçü sağlar. Ancak, bu 
yöntem niceliksel olarak sınırlı bilgi vermektedir. Okunabilirlik formülleri 
karmaşıklık düzeyini belirlemede tahmini bilgi sağlar fakat  kesin değildir. 
Ayrıca, anlama için gerekli olan özellikler (örneğin, geçmiş yaşantıların 
önemi), metnin yapısal özellikleri ve metnin içeriği göz ardı edilemez. 
(Gillet ve Temple, 1990; Woods ve Moe, 1989). 

Okunabilirlik  formülü  yerine veya ek olarak  ayrıca şu özellikler  de 
incelenerek  öyküler  hazırlanabilir: 

• Toplam sözcük sayısı 
• Farklı sözcüklerin sayısı 
• Sözcük çeşitliliği 

• En uzun cümle sayısı 
• Ortalama cümle uzunluğu 

• T-birimlerin sayısı 
• T-birimlerin ortalama uzunluğu 
• Cümlecik sayısı 
• Yan cümlecik indeksi 
• Biçim birimler 
• İçerik sözcüklerinin sayısı ve çeşidi. 

Aşağıda öykülerin yazılışında T-birimlerin sayısı, T-birimlerin ortalama 
uzunluğu, cümlecik sayısı ve yan cümlecik indeksleri anlatılmaktadır. 
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T-  Birim 

Hughes ve diğerleri (1997) tarafından  aktarılan, Hunt'ın (1965) ilk 
olarak tanıttığı, T-birimler, bir esas cümlecik  ve ona bağlı  olan tüm 
yardımcı  cümleciklerin  her biridir.  T-birimler yazılı öykülerin bölümlere 
ayrılmasında kullanılır. Hunt'ın İngilizce için geliştirdiği T-birimi oluşturan 
cümleciklerle ilgili ölçütler, Türkçe için yazılmış dil bilgisi kitaplarından 
yaralanılarak uyarlanabilir. Örneğin, Candaş (1991) Türkçe'deki cümleleri 
yapılarına göre şu şekilde incelemiştir. 

Cümlecik  Sayısı: 

Cümlecik:  Özne ve yüklemden oluşur. 

Bağımsız (Temel  Cümlecik):  Cümlede esas fikri  ifade  eder. 

Bağımlı  (Yardımcı  Cümlecik):  Esas cümleye eşit olmayan fikirleri 
ifade  eder. 

Yapılarına  göre Cümleler: 

1. Basit cümleler 
2. Bileşik cümleler 
3. Bağlı cümleler 
4. Sıralı cümleler 

1 -Basit Cümleler.  Bir cümle yalnız bir tek duygu, düşünce, hareket ya 
da yargı bildiriyorsa, basit cümledir. 

Örnek: Babam karpuz almış. 

2-Bileşik  Cümleler.  Bir cümle birden fazla  duygu, düşünce, hareket ya 
da yargı bildiriyorsa, bu tür cümleye bileşik cümle denir. 

Bileşik cümlelerde asıl işi bildiren cümleciğe temel cümlecik  denir. 

Temel cümleciğin anlamını çeşitli yönlerden tamamlayan öbür 
cümlecik ya da cümleciklere de yan cümlecik  denir. 

Örnek: Yağmur yağınca, derenin  suyu yükseldi.  (Temel Cümlecik) 

Son anda yetişip, otobüse bindi.  (Temel Cümlecik) 
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Sokaktan geçerken yaptığı gürültüden camlar sarsıldı.  (Temel 
cümlecik) 

• Türkçe'de bileşik cümlelerde temel cümlecik genellikle sonda yer 
alır. 

• Yan cümleciklerin sayısında bir kural yoktur. Ancak gereksiz 
sayıda yan cümlecik olması durumunda temel cümleciğin anlamı 
bozulabilir. 

• Bileşik cümlelerde temel cümleciğin yüklemi çekimli bir fiil  olur. 
Yan cümleciklerin yüklemleri ise birer fiilimsi  olur. Bu yüzden 
bir bileşik cümlede kaç tane fiilimsi  varsa, o sayıda yan cümlecik 
vardır. Yan cümlecikleri bulmak için fiilimsileri  belirlemek 
gerekir. 

• Yan cümleciğin yüklemi olan fiilimsiler;  isim fiil,  sıfat  fiil  veya 
bağ fiil  olabilir. 

Örnekler: Ali'yi görünce, yanına koştum. 

Fiilimsi Çekimli Fiil' 

Okuldan çıkınca,  kitapçıya uğramadan  edemez. 

Fiilimsi Fiilimsi Çekimli Fiil 

3- Bağlı  Cümleler:  Aralarında anlam ilgisi olan ve birbirlerine 
bağlaçlarla bağlanmış cümlelere bağlı cümleler denir. 

Örnek: Okula gitmek istiyorum ama çok hastayım. 

Sis çok yoğundu. Öyle ki  iki adım ötesi görünmüyordu. 

4- Sıralı  Cümleler.  Biçimleri ve anlamları birbirine bağımlı olmayan, 
ancak kip ve zamanları uyan birden fazla  cümlenin sırayla kullanılmasıyla 
sıra cümleler meydana gelir. 

• Sıralı cümleler birbirinden (,) ya da (;) ile ayrılır. 

• Sıralı cümlelerin arasına nokta koyulduğunda her cümlenin kendi 
başına bir anlam taşıdığı görülür. Sıralı cümlelerin bileşik 
cümlelerden farkı  budur. 
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Örnek: Bazıları alkışlıyor, bazıları ıslık çalıyor, bir gürültüdür 
gidiyordu. 

Herkesten önce geldi, sırasına oturdu, çantasını açtı, kitaplarını çıkardı. 

Ayrıca ara cümleler  ya da iç cümleler  de vardır. 

Bir cümlede anlatılmak isteneni biraz daha açıklamak amacıyla 
cümlelerin içine yerleştirilen kısa cümlelere ara cümle ya da iç cümle denir. 

• Ara cümleler cümle içinde iki virgül ya da iki çizgi arasına 
yazılır. 

• Ara cümleler çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz ama 
açıklama gücü azalır. 

Örnek: Sabah kalktığımda, yine her zamanki  gibi geç yatmıştım,  başım 
ağrıyordu. 

T-birim  sayısı için örnek: 

Gürbüz, kuşları çok severdi. Evlerinin bahçesinde bir kuş evi yapmıştı. 
Bir gün kuşlarından biri kaçtı. Buna üzüldü. Biran önce kuşunu bulmaya 
karar verdi. Etrafı  dikkatlice inceledi. Karşıdaki inşaatta kuşunu gördü. 
İnşaata çıktı ve kuşu aldı. Kuşunu yuvaya koydu. Böylece rahatladı. 

1- Gürbüz, kuşları çok severdi. 
2- Evlerinin bahçesinde bir kuş evi yapmıştı. 
3- Bir gün kuşlarından biri kaçtı. 
4- Buna üzüldü. 
5- Biran önce kuşunu bulmaya karar verdi. 
6- Etrafı  dikkatlice inceledi. 
7- Karşıdaki inşaatta kuşunu gördü. 
8- İnşaata çıktı ve kuşu aldı. 
9- Kuşunu yuvaya koydu. 
10- Böylece rahatladı. 

T-birimlerin Ortalama Uzunluğu: Toplam sözcük sayısı, toplam T-
birim sayısına bölünür. 
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Toplam Sözcük Sayısı/Toplam T-Birim Sayısı 

Bu formüle  göre yukarıdaki öykünün T-birimlerinin ortalama uzunluğu 
40/10=4'dür. T-birimlerin ortalama uzunluğunun sayısal değerinin artması, 
daha karmaşık dilde yazıldığına işarettir ( Hughes ve diğ., 1997). 

Cümlecik  sayısı için örnek 

Gürbüz, kuşları çok severdi. Evlerinin bahçesinde bir kuş evi yapmıştı. 
Bir gün kuşlarından biri kaçtı. Buna üzüldü. Biran önce kuşunu bulmaya 
karar verdi. Etrafı  dikkatlice inceledi. Karşıdaki inşaatta kuşunu gördü. 
İnşaata çıktı ve kuşu aldı. Kuşunu yuvaya koydu. Böylece rahatladı. 

Gürbüz, kuşları çok severdi.(l) 
Evlerinin bahçesinde bir kuş evi yapmıştı.(1) 
Bir gün kuşlarından biri kaçtı.(1) 
Buna üzüldü.(1) 
Biran önce kuşunu bulmaya karar verdi. (2) 
Etrafı  dikkatlice inceledi .(1) 
Karşıdaki inşaatta kuşunu gördü.(l) 
İnşaata çıktı ve kuşu aldı.(2) 
Kuşunu yuvaya koydu. (1) 
Böylece rahatladı.(1) 

Toplam Cümlecik Sayısı: 12 

Yan Cümlecik indeksi: Toplam cümlecik sayısı, toplam T-birim 
sayısına bölünür. Oran 1.0'dan her zaman büyüktür. Çünkü her T-birimin en 
az bir cümleciği vardır. Oran 1.0'dan uzaklaştıkça öyküdeki cümleler 
zorlaşıyor demektir (Hughes ve diğ., 1997). 

Toplam  Cümlecik  Sayısı/Toplam  T-  birim Sayısı 

Bu formüle  göre yukarıdaki öykünün Yan Cümlecik İndeksi 
12/10=1.2'dir. 

Yukarıda anlatılanlara göre incelenen öykünün niceliksel özellikleri 
şöyle özetlenebilir: 

Gürbüz, kuşları çok severdi. Evlerinin bahçesinde bir kuş evi yapmıştı. 
Bir gün kuşlarından biri kaçtı. Buna üzüldü. Biran önce kuşunu bulmaya 
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karar verdi. Etrafı  dikkatlice inceledi. Karşıdaki inşaatta kuşunu gördü. 
İnşaata çıktı ve kuşu aldı. Kuşunu yuvaya koydu. Böylece rahatladı. 

1-Gürbüz, kuşları çok severdi. (K)l 

2- Evlerinin bahçesinde bir kuş evi yapmıştı. (K)l 
3-Bir gün kuşlarından biri kaçtı. (S)l 
4-Buna üzüldü. (İT) 1 
5-Biran önce kuşunu bulmaya karar verdi. (P)2 
6-Etrafı  dikkatlice inceledi. (G)l 
7-Karşıdaki inşaatta kuşunu gördü. (G)l 
8-İnşaata çıktı ve kuşu aldı. (G)2 
9-Kuşunu yuvaya koydu. (GS)1 
10-Böylece rahatladı. (ÖS)1 

Kısaca özetlemek gerekirse; yukarıdaki öyküde 

T-birim sayısı: 10 

Cümlecik sayısı: 12 
Sözcük sayısı: 40 
T-birimlerin ortalama uzunluğu: 4 
Yan cümlecik indeksi: 1.2 
Öykünün bölümleri ise tamdır. 

Yukarıdaki öykü bu yazıda anlatılanlara göre basit bir öyküdür. Öykü 
bölümleri ise tamdır. İşitme engelli gençlerin dil, ilgi ve meraklarına uygun 
olarak yazılmıştır. İster öğretim, ister araştırma, isterse değerlendirme için 
birer araç olarak tasarlanan öykülerin, türü ve düzeyi ne olursa olsun, bu 
şekilde niteliksel ve niceliksel özelliklere dikkat edilerek hazırlanması 
geçerli ve güvenilir uygulamalar yapılmasında önemlidir. 
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İŞİTME ENGELLİ ÇOCUKLARIN AİLE EĞİTİMİ 

Yrd. Doç. Dr. Zerrin TURAN 
Anadolu  Üniversitesi 

İşitme  Engelli  Çocuklar  Eğitim  ve Araştırma Merkezi  (İÇEM) 

Günümüzde her türden özel gereksinimli çocuğun hayatın ilk yıllarında 
aile eğitimi almasının önemi ve gerekliliği genel kabul görmüş durumdadır. 
Alanda yapılan çeşitli çalışmalar erken dönemde başlayan aile eğitimlerinin 
çocuğun gelişimi üzerinde önemli etkileri olduğunu belirtmektedir. İşitme 
engelli çocukların da erken dönemde aile eğitimi almaları çocuğun dil 
gelişimini olduğu kadar genel gelişimini de olumlu yönde etkilemektedir. 

Aile eğitimi neden gereklidir? 

1. Dil edinimi için en kritik dönem 0-2 yaş arasıdır. Bu zamanı geri 
kazanmak olanaksızdır. 

2. Çocuklar dili ne kadar erken öğrenirlerse dünyayla iletişimleri de o 
kadar zenginleşecek ve işiten yaşıtlarına yaklaşmaları mümkün olacaktır. 

3 . Çok küçük çocuklarda aileye yardımcı olmak çocuğa yardımcı 
olmaktır. Çünkü küçük çocuklar zamanlarının çoğunu aileleriyle geçirirler. 
Eğer aile çocuğuna nasıl yardımcı olabileceğini bilirse bu zaman 
değerlendirilmiş olur. 

Normal İşiten Çocuklar Konuşmayı Nasıl Öğrenirler? 

0-3 yaş arasında normal işiten çocuklarda dil ve iletişim gelişimine 
baktığımız zaman iletişimin kelimelerin ortaya çıkışından çok önce 
başladığını görürüz. 



Günümüzde kabul edilen görüş normal işiten çocuklarda dilin günlük 
yaşam içinde yer alan rutin işler ve oyunlar sırasında ortaya çıkan 
etkileşimler sonucu öğrenildiğidir. Yetişkin ve çocuk arasında yer alan akıcı 
iletişimin özünü linguistik olarak açımlanmış mesajların alış-verişi 
oluşturmaktadır. 

Başarılı bir iletişim için iki önemli eleman gereklidir: 

1. İletici ve dinleyici ortak bir ilgiye sahip olmalı 

2 . Mesaj ilgilenilen şeyle bağlantılı olmalı ve alıcı tarafından 
yorumlanabilir olmalıdır. 

Diğer bir deyişle yetişkin ve çocuk aynı anda aynı etkinlikle uğraşıyor 
olmalı ya da birbirlerine veya aynı objeye bakıyor olmalıdırlar. Bu bağlamda 
yapılan yorum veya sorulan soru anlaşılır olduğu kadar dinleyicinin ilgi alanı 
içinde olmalıdır. İletişimi başlatma girişimi başarılı olduğu anda dinleyici ve 
iletici çabucak rolleri değiştirirler ve böylece iletişim zinciri kurulur. Bu tür 
bir iletişimin ortaya çıkabilmesi için üç önemli özellikten bahsetmek 
mümkün görünmektedir: 

1. Yetişkin çocuk arasında kurulan duygusal bağ 

2. Yetişkinin iletişim becerileri 

3. Yetişkinin konuşma özellikleri 

Duygusal Bağ: Doğumdan başlayarak anne-çocuk arsında kurulan 
duygusal bağın kalitesi çocuğun duygusal, fiziksel,  zihinsel, sosyal yönlerini 
olduğu kadar dil gelişimini de etkiler. Özellikle yaşamın ilk dönemlerinde 
anne ile çocuk arasında kurulan iletişim duygulanımların ifadesidir.  Anne-
çocuk arasında kurulan duygusal atmosferin  niteliği dilin öğrenilmesinde 
önem taşır. 

Yetişkinin İletişim Becerileri: Dil öncesi dönemde yetişkinler 
çocuklarla iletişime girdikleri anda çocuğun ilgisini izlemeye ve bu ilgiye 
yönelik olarak çocukla konuşmaya başlarlar. Çocuğun çıkardığı seslere 
anlam yükleyerek tekrarlarlar ve bunları cevaplandırırlar. Çocuk iki 
kelimelik kombinasyonları kullanmaya başlayıncaya kadar konuşmaların 
içeriğini yakın çevrede görülen olaylar, nesneler, hareketler, insanlar 
oluşturur. İki kelimelik kombinasyonların görülmeye başlamasıyla birlikte 
konuşmalar yakın çevrenin dışına çıkar, daha önceden olmuş olaylar veya o 
anda görünmeyen nesnelerle ilgili konuşmalar başlar. 
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Yetişkinin Konuşma Özellikleri: Doğumdan 3 yaşa kadar 
yetişkinlerin çocuklarıyla olan konuşmalarına bakıldığında bazı belirgin 
özellikler görmek mümkündür. 

1 . Ses Özellikleri: Yetişkinler ve büyük çocuklarla kullanılan ses 
tonundan farklı  olarak daha çok iniş çıkışları olan, daha melodik bir ses tonu 
kullanılır 

2. Anlam ve söz dizimi: Gramer olarak doğru ve basit cümle yapıları 
kullanılır. 

3. Tekrarlar: Aynı iş yapılırken aynı dil tekrarlanır 

Tüm bu özellikler normal işiten ve gelişim gösteren çocukların dili 
kazanmasında önemli etkenler olarak bilinmektedir. 

İşitme Engelli Çocuklarla Yetişkinlerin İletişimi 

İşitme kaybının ortaya çıkışıyla birlikte yukarıda özetlenen normal 
işiten çocuk-yetişkin etkileşiminin bütünlüğü çeşitli şekillerde bozulabilir. 

Her şeyden önce işitme kaybı olan bir çocuk işitsel uyaranları normal 
işiten yaşıtları gibi algılayamamaktadır. İşitme kaybı anlaşıldıktan ve uygun 
cihaz ile cihazlandırıldıktan sonra bile işitsel girdinin kalitesi ve miktarı 
azalmış haldedir. Çünkü işitme cihazları işitmeyi normale çevirmez, sadece 
gelen sesleri yükselterek kulağa iletir. Özellikle çok ileri derecede kayıplarda 
kulağa ulaşan konuşma sesleri hala net değildir ve ses yüksekliği de normal 
işiten bir bebeğin aldığı seviyede değildir. Ayrıca işitme engelli bir bebek 
normal işiten bebeklerden farklı  olarak kendisine yöneltilmeyen konuşmaları 
dinleme/duyma şansına da sahip değildir. 

Bunlar işitme engelli çocuğun dil öğrenmesini zorlaştıran ve dili 
öğrenene kadar uzun bir zaman geçmesini açıklayan fizyolojik  temellerdir. 
Bunun yanı sıra etkileşim içinde işitsel uyaranlara çocuğun uygun cevaplar 
verememesinin anne-babanın beklentilerine uymayışı sonucu yaşanan hayal 
kırıklıkları etkileşimin bozulmasına neden olmakta, işitme kaybı tanısı 
konduktan sonra anne-babaların yaşadıkları duygusal fırtınalar  da bebek ile 
anne-baba arasındaki "normal" etkileşimi değişime uğratabilmektedir. 

Yapılan çalışmalar annelerin işitme engelli çocuklarıyla konuşma 
tarzlarının normlardan saptığını göstermektedir. 

Bu farklılıklar  nelerdir? (videolar) 

• Konuşmanın azalması 
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• Kelime ve kısa cümlelerin ısrarla tekrarlanması 

• Dilin daha az genişletilmesi 

• Daha kısa cümlelerle konuşma 

• Daha çok emir cümlesi kullanma ve buna bağlı olarak 
davranışları kontrol altında tutma 

• Daha olumsuz, reddedici, baskılayıcı dil kullanma ve çocuğun 
açılımlarını görmezden gelme 

• Çocuğun kendi hızında ilerlemesine izin vermeme 

Bu özelliklerin tümü dil gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir. 

Eğitimci Olumsuzlukları Gidermek İçin Neler Yapmalı? 

Aile çocuk etkileşiminde görülen olumsuzlukları giderebilmek için her 
şeyden önce eğitimcinin ailenin zayıf  ve güçlü yönlerini doğru olarak 
saptaması ve bu bilgiyi aile ile paylaşması gereklidir. Bunu yapabilmek için 
ilk önce ailenin çocuk ile nasıl bir etkileşim içinde olduğunu görmesi 
gereklidir. Bu nedenle eğitimlerde aileye çocuğu ile etkileşimde bulunması 
için fırsat  verilmeli ve eğitimci aile-çocuk arasındaki etkileşimi 
gözleyebilmelidir. Aile eğitiminde seansın bir bölümünde mutlaka anne-
baba-çocuk birlikte oyun oynamalı ve eğitimci de bu oyunu izleyerek aileye 
önerilerde bulunmalıdır. 

Anne / Baba - Çocuk Etkileşiminde Eğitimcinin Dikkat Edeceği 
Noktalar 

• Anne/baba-çocuk etkileşimini gerçekleştirebilmek için 
anneyle/babayla çocuğun ortak ilgi kurabileceği, fikirlerini  paylaşabileceği, 
dil kullanma gereksinimi duyabileceği bir etkinliğin hazırlanması gereklidir. 
Bu etkinlik seçilirken ; 

1. Çocuğun gelişimsel özellikleri göz önüne alınmalıdır. Örneğin 14 
aylık bir bebek eşleme gibi kurallı bir oyun oynayamaz, aynı şekilde iki 
buçuk yaşında bir çocuk da sadece çıngıraklarla oynamaktan zevk almaz. 

2 . Ailenin sosyo-ekonomik durumu göz önünde tutulmalıdır. Gelir 
düzeyi çok düşük ailelere alamayacakları pahalı oyuncakları önermek akılcı 
değildir. Eğitimlerde seçilen oyunlar ve oyuncaklar mümkün olduğu kadar 
günlük yaşamda kullanılan ve ailenin temin etmekte zorlanmayacağı 
malzemeler olmalıdır. 
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• Oyun sırasında eğitimci annenin/babanın çocukla nasıl bir etkileşim 
içinde bulunduğunu izlemelidir. Bu sırada dikkat edeceği özellikler: 

1. Çocuğa karşı duyarlılık 

Çocukla olumlu bir ilişki içinde mi? 

Konuşma ve oyun çocuğun hızında mı ilerliyor? Çocuğun ilgilerini 
izliyor mu? 

Oyunu ilginç kılabiliyor mu? 

2. iletişim becerileri 

Çocuğun iletişim girişimlerini fark  ediyor mu? Bu girişimlere karşılık 
veriyor mu? Girişimleri bir yorum veya soruyla geliştirebiliyor mu? 

Çocuğun ses üretimlerini taklit ediyor mu? (özellikle ilk 12 ayda) 

Çocuğun anlatmak istediklerini anlayıp, doğru kelimeler ve 
cümleciklerle ifade  ediyor mu? 

Çocuğun anlattıklarını anlam ve/veya gramer olarak genişleterek ifade 
ediyor mu? 

Kullandığı cümleler çocuğun seviyesine uygun mu? 

Kendi konuşması bittikten sonra çocuğun cevap vermesi için süre 
tanıyor mu? Çocukla uygun hız ve ritimde, ağız hareketlerini abartmadan, 
çocuğun ilgisini çekebilecek bir ses tonuyla konuşuyor mu? 

Dinleme becerilerini geliştirmeye çalışıyor mu? 

3. Ortak ilgi kurabiliyor mu? 

Çocuğun ilgilendiği şeyler hakkında konuşup, çocuğun önerdiği 
biçimde oynuyor mu? 

Çocuğun ilgisini nesneler, olaylar veya kendisine çekmek içini sesini 
kullanıyor mu? Beden dilini uygun kullanıyor mu? 

• Eğitimci aileye geri bildirimde bulunurken mutlaka etkileşim içinde 
olumlu özellikleri vurgulamalı ve sadece en önemli bulduğu bir veya iki 
olumsuz özelliği aileye açıklamalıdır. Aileler çocuklarıyla ilgilenirken 
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başarılı olduklarını da bilmek isterler. Sürekli olumsuz ve başarısız oldukları 
yönlerin aileye söylenmesi ailenin motivasyonunu azaltabilir. 

• Eğitimci eğitimler sırasında çocuk ile oynayarak aileye model 
olmalıdır. Eğitimcinin çocuk ile kuracağı sıcak ve olumlu ilişki ailenin 
morali üzerinde olumlu bir etki yaratacağı gibi, aynı zamanda kendi yanlış 
davranış ve tutumlarını düzeltmelerini de sağlayacak, etkileşim sırasında 
kendi davranışlarının nasıl olması gerektiği konusunda da ipuçları verecektir. 

• Eğitimci eğitimlerde mümkün olduğu kadar yargılayıcı tavır 
sergilemekten kaçınmalıdır. Bu sayede ailenin gerçek tutum ve 
davranışlarını görebilir ve aileye yardımcı olabilir. Eğitimcilerin işi insanları 
yargılamak değil ancak kendi doğruları ve çocuk yetiştirme tarzları içinde 
olabileceğin en iyisini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır. 
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TOPLUMSAL BİR KİMLİK OLARAK ÖZÜRLÜLÜK 

Keziban KARÇKAY 
Özürlüler  İdaresi  Başkanlığı  Özürlüler  Uzman  Yardımcısı 

Özet 

Bu çalışmada,  özürlülük  olgusunun bireyci ve sosyal modeller  çerçevesinde 
anlamlandırılma  biçimlerinin ortaya konulmasına  ve bu süreçlerin  özürlülerin 
kendilerini  tanımlama ve özürlülük  kimliğinin  kurulmasına  etkileri  sosyolojik 
kavramlarla  irdelenmeye  çalışılmıştır.  Bu doğrultuda,  Türkiye'de  özürlülerin  kendi 
kimliklerini  ortaya koyma biçimleri ve bunu etkileyen  toplumsal  yapıların ortaya 
konulabilmesi  amacıyla son yıllarda  sosyal bilimler  alanında  sıkça kullanılmaya 
başlayan sözel tarih (oral  history) yöntemi kullanılmıştır.  Yasal  tanımlar 
çerçevesinde  özürlü olarak  tanımlanan dokuz  kişinin yaşam öyküsü derinlemesine 
mülakatlar  yoluyla alınmıştır.  Bu yaşam öykülerinden  üç temel eğilim ortaya 
çıkmıştır.  Genel eğilim olarak,  görüşmeciler  özürlülüğü  bireyci bir yaklaşımla 
tanımlamakta,  ancak aynı zamanda  çevresel engellere  de  göndermelerde 
bulunmaktadır.  Dolayısıyla  bireyci ve sosyal yaklaşım  arasında  geçiş noktasında 
oldukları  ortaya çıkmaktadır.  İkinci  olarak  da,  özürlülerin  hem pasif  hem de  pozitif 
kimlik  kazanmalarında  ailenin öne çıktığı  anlaşılmaktadır.  Diğeri ise, özürlülere 
yönelik  hizmet veren derneklerin  nitelik  açısından  beklentileri  karşılayamadığıdır. 

Anahtar Sözcükler:  Toplumsal  Kimlik,  Sosyal  Model,  Bireyci Model, 
Özürlülük 

Bedensel farklılık  yüzyıllardır bazı bedenleri norm olarak bunun 
dışındakileri "öteki" olarak tanımlayarak sosyal yapıları belirlemektedir. 
"Öteki" olmanın derecesi toplumsal normdan ne kadar uzaklaştığına bağlı 
olarak belirlenir (Clapton ve Fitzgerald, 1998). İnsanların çoğu, gerek 
görünüşündeki gerek davranışlarındaki gerekse iletişim biçimlerindeki 
farklılıktan  dolayı kişiyi özürlü diye tanımlayabileceklerini düşünmek-
tedirler. Tüm toplumlarda neyin farklı  neyin farklı  olmadığını belirleyen 



çeşitli gelenekler vardır. Kültürel nedenlerle insanlar kendilerini toplumun 
olumsuz tepkileri ve önyargıları karşısında özürlüleştiren durumlarla (in a 
state of  disablement) karşı karşıya kalmaktadırlar (Helander, 1993). 
Özürlülük kavramı kabul edilen normlardan sapmayı ifade  etmek için 
kullanılmaktadır. Özürlü olmanın kişiyi, çeşitli aktiviteleri yerine 
getirmekten alı koyduğu ya da bu aktiviteleri sınırlı bir şekilde yerine 
getirmesine neden olduğu düşünülmektedir. Böylece özürlülüğün toplumsal 
boyutu gözardı edilmektedir (Momm ve Geiecker, 1997). 

Aydınlanma çağından başlayarak batı toplumlarında iki temel yaklaşım 
ortaya çıkmaktadır. Birincisi, bilimsel anlayışın ve tıp biliminin gelişmesiyle 
birlikte ortaya çıkan bireyci model, ikincisi ise 1960'lardan itibaren özürlüler 
hareketinin bireyci yaklaşıma alternatif  olarak geliştirdiği sosyal modeldir. 
Bu modeller ya da özürlülüğün kurgulanış biçimleri bizim özürlülüğe 
bakışımızı belirlemektedir. Bireyci yaklaşımda özürlülük problemi bireyin 
yetersizliğine bağlı olarak ortaya çıkan fonksiyon  sınırlılığına indirgenmekte 
ve özürlülerin toplumsal yaşamda yer alamayışları fonksiyon  sınırlılığına 
dayandırılmaktadır (Barnes, Mercer ve Sheakespeare, 1999; Llewelyn ve 
Hogan, 2000; Priestley, 1998). Buna karşın, sosyal yaklaşım çerçevesinde 
özürlülük bireysel değil toplumsal bir olgu olarak ortaya konulmakta, bireyin 
toplumsal yaşamda yer alamamasının nedeni toplumun örgütlenme biçimi ile 
ilişkilendirilmektedir. Bu yaklaşımda fonksiyon  sınırlılığının varlığı 
reddedilmemekte, ancak özürlülük problemi bireyde değil bireyin ilişki 
içerisinde bulunduğu sosyal ortamda aranmaktadır. Bir başka deyişle, 
özürlülerin toplumsal yaşamda yer alamama nedenleri toplumun önyargıları 
ve çevresel engellerle açıklanmaktadır (Barnes ve ark., 1999; Oliver, 1996; 
Priestley, 1998). 

Bu yaklaşımlar özürlülere yönelik oluşturulan sosyal politikaları da 
etkilemiştir. Bireyci yaklaşımla birlikte tıbbi bakım ve rehabilitasyon temel 
strateji olarak belirlenmekte ve kişilerin bulundukları durumu kabullenmeleri 
ve uyum sağlamaları beklenmektedir. Nitekim batı toplumlarında 1980'lere 
kadar özürlülük salt fonksiyon  sınırlılığına indirgenmiş ve özürlülere yönelik 
alınan tedbirler bireyin topluma uyumunu sağlama amacını taşımıştır 
(Barnes ve ark., 1999). Ancak, özellikle ABD ve İngiltere'de 1960'lardan 
başlayıp 1980'lerde önemli bir baskı grubuna dönüşen özürlüler hareketinin 
ortaya koyduğu yeni anlayış, sosyal politika oluşturma sürecini etkilemiştir. 
Fırsat eşitliği kavramı bunun en önemli göstergelerindendir. Ayrıca, Dünya 
Sağlık Örgütü'nün geliştirmiş olduğu 'Uluslararası Hastalıklar Sınıflaması' 
yeniden düzenlenerek 'Uluslararası Yetersizlik, Özürlülük ve Engellilik 
Sınıflaması'  oluşturulmuştur (WHO, 1999). Bu gelişmeler, gelişmiş 
ülkelerin yasal düzenlemelerine de yansımış ve bu ülkeler, özürlülere 
yönelik politikalarında çevresel etkenleri de dikkate almaya başlamışlardır. 
Bazı ülkeler ayrımcılıkla mücadele konusunda özürlüler yasaları 
oluştururken (Örn. ABD, İngiltere) bazı ülkeler de anayasalarına 
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ayrımcılığın önlenmesini temin etmek üzere ek maddeler koymuşlardır (Örn. 
Almanya). Yasal boyuttaki bu gelişmelerin, uygulamada özürlülerin karşı 
karşıya kaldıkları önyargı ve ayrımcı uygulamaları ortadan kaldırmamış 
olmasına karşın, anlayış değişikliğinin sorunun tanımlanması açısından 
önemli bir adım olduğu düşünülmektedir. 

Türkiye'de de bu gelişmelerin yansımaları olmuştur. 1950'li yıllara 
kadar özürlülük olgusuna tıbbi bakım ve İslam dininin öngördüğü anlayış 
çerçevesinde yaklaşılmıştır (Altan, 1976). Böylece sunulan hizmetler tıbbi 
bakım ve hayır amaçlı kurulmuş vakıfların  sunduğu yardım amaçlı 
hizmetlerle sınırlı kalmıştır. 1950'lerden sonra dünyada ortaya çıkan 
demokrasi ve insan hakları söylemleri ülkemizde de etkilerini göstermiş ve 
çeşitli tedbirler alınmaya başlanmıştır. Bu tedbirlerin asıl amacı, özürlülerin 
topluma uyumunu sağlamak olmuştur. Ülkemizde özürlülerin haklarının 
korunması anayasal bir yükümlülük olarak devlete verilmiştir. Ancak, 
anayasaya dayanılarak çıkarılan yasal düzenlemelere bakıldığında, 
özürlülüğün tanımlanmasında bireyci yaklaşımın etkileri görülmektedir. 
Özürlülük, fonksiyon  sınırlılığı ile tanımlanmakta ve özürlülüğün toplumsal 
boyutu dikkate alınmamaktadır. Ayrıca ülkenin genel sosyo-ekonomik 
gelişmişlik düzeyi dikkate alındığında, bireyci yaklaşımın öngördüğü 
hizmetlerin dahi etkin bir biçimde yürütülebildiğini söylemek mümkün 
olmamaktadır. 

Bu iki farklı  bakış özürlülerin kimlik kazanma süreçlerini de doğrudan 
etkilemektedir. Kimlikler toplumsal pratikte ortaya çıkan ve insanların 
konumlandırıldığı ve kendilerini konumladıkları durumlara verilen 
isimlerdir. Dolayısıyla tarihsel, kültürel, siyasal ve ekonomik koşullardan 
etkilenmektedir (Tepe, 1999). 

Sembolik etkileşimci yaklaşımda özürlülük kategorisinin sosyal 
etkileşim sürecinde oluştuğu öne sürülmektedir. Bu süreçte toplumsal 
normun dışında kalan ve olumsuz olarak algılanan görüntü ve davranışlara 
sahip bireylerin stigmaya maruz kaldığı böylece bir kategori içerisine 
yerleştirildiği ifade  edilmektedir. Özürlülük olumsuz özellikler atfedilen  bir 
kategori olarak toplumsal pratikte yaratılmaktadır. Böylece, özürlüler toplum 
tarafından  değersiz, aşağı, yeteneksiz, işe yaramaz ve bunun gibi kalıp 
yargılarla değerlendirilerek ayrımcılığa maruz kalmakta ve dışlanmaktadır 
(Hahn, 1988). 

Özürlüler, toplum tarafından  kendilerine atfedilen  rolleri 
kabullenebilmekte ve toplumsal yaşamda karşılaştıkları problemlerin çoğunu 
fonksiyon  sınırlılıklarına dayandırarak toplumsal yaşama katılım 
konusundaki beklentilerini düşürebilmektedir. Bu süreç pasif  ve olumsuz bir 
kimlik kazanmalarına neden olabilmekte ve özürlü bireyin benlik imajını ve 
bağımsızlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Diğer taraftan,  toplumsal 
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değersizleştirme sürecinin, özürlülerin politik bir zeminde biraraya gelerek, 
karşı karşıya kaldıkları olumsuzluklarla mücadele etmelerinde olumlu bir 
etkisi olabileceği ifade  edilmektedir (Chadwick ve Morrell, 1997). 

Kuramsal çalışmalar, özürlülerin toplumsal değersizleştirme ve buna 
bağlı olarak da karşı karşıya kaldıkları ayrımcı uygulamalar nedeniyle 
azınlık grup olarak değerlendirilebileceklerini ve batıdaki özürlüler 
hareketlerinin de azınlık grup yaklaşımıyla ortaya çıktığını ortaya 
koymaktadır (Fine ve Asch, 2000). Özürlülerin bir kesimi için, tıp 
bilimindeki gelişmelerle birlikte fiziksel  yetersizlikten kaynaklanan engeller, 
toplumun önyargıları ve fiziksel  engellerin gerisinde kalmaya başlamıştır. 
Böylece özürlülük sorununun salt fiziksel  yetersizlikten değil, toplumun 
ayrımcı ve dışlayıcı tavrından kaynaklandığı yönünde bir anlayış gündeme 
gelmeye başlamıştır. Böylece, özürlü bilim adamlarının öncülüğünde 
başlatılan özürlüler hareketiyle birlikte yeni bir kimlik inşa etme süreci 
başlamıştır (Scotch, 1988). 

Pozitif  özürlülük kimliği, egemen kültürün atfettiği  patolojik etiketleri 
ve rolleri reddetmekte, özürlülüğü bir eksiklik olarak değil farklılık  olarak 
tanımlamaktadır. Karşılaştıkları sorunların fonksiyon  sınırlılıklarından değil 
çevresel etkenlerden ve toplumun örgütlenme biçiminden kaynaklandığım 
vurgulamakta, bireysel tedavi yerine temel haklar öne çıkarılmaktadır 
(Barnes ve ark., 1999). 

Kimlik, özcü yaklaşımların ortaya koyduğu gibi sabit ve değişmez bir 
nitelik değil sosyal etkileşim sürecinde yaratılan bir nitelik olarak ortaya 
çıkmaktadır. Türkiye'de özürlülerin kimlik kazanma süreçleri ve bu süreçte 
etkili olan toplumsal yapıların değerlendirilmesi amacıyla bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir. 

Amaç 

Bu çalışmanın amaçları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

• Özürlülük olgusunun bireyci ve sosyal model çerçevesinde 
değerlendirilmesi ve özürlülerin sosyal bir kimlik olarak kendilerini 
tanımlama biçimlerinin sosyolojik kavramlarla tartışmaya açılması, 

• Özürlülerin yaşamlarına retrospektif  (geriye dönük) bir bakış 
kazandırılması, 

• Yaşam süreçlerinin daha iyi anlaşılması açısından çevresel 
faktörlerin  yaşamlarına etkilerinin ortaya çıkarılması. 
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Bu hedeflere  ulaşmak için resmi makamlarca özürlü olarak tanımlanan 
kişilerin, kendilerini nasıl gördükleri ve tanımladıkları ortaya çıkarılacak ve 
bu kişilerin geçmişlerine ve yaşam deneyimlerine ışık tutulacaktır. 

Bu çalışmanın uzun vadeli amacı, toplumsal grupların hak ve 
özgürlüklerini düzenleyen toplumsal pratikte ortaya konacak sosyal 
politikaların oluşma sürecine katkı sağlamaktır. Bu katkı, özürlü bireylerin 
kendilerini tanımlama ve algılama biçimlerinin sosyal politika oluşturma 
sürecine yeni bir boyut olarak dahil edilmesi ile sağlanabilecektir. 

Varsayımlar 

Sözel tarih yönteminde niceliksel araştırmalarda olduğu gibi 
araştırmaya hipotezlerle başlanmamaktadır. Bu yöntemi kullanmanın temel 
amacı bir hipotezi test etmek değil; bunun aksine görüşmecilerin 
deneyimlerini ve bu deneyimleri nasıl anlamlandırdıklarını anlamaya 
çalışmaktır. Bu nedenle odaklanılan nokta görüşmecilerin öyküleri, 
betimlemeleri ve düşünceleridir (Seidman, 1991; Akt. Türnüklü, 2000). 
Sözel tarih çalışmaları keskin olmayan araştırma sorularının 
oluşturulmasıyla başlamaktadır. Bu araştırma soruları görüşmecilerin 
deneyimleriyle şekillenmekte ve yeni sorulara yol açmaktadır. Araştırma 
kapsamındaki temel soru özürlülerin yaşam deneyimlerinin kendilerini 
tanımlama biçimlerine etkisidir. Bu sorunun çerçevesinde oluşturulan 
varsayımlar aşağıdaki gibidir: 

• Yetersiz bedenler özürlülük olgusunu (ayrımcılık, dışlama, 
merhamet) yaşamıştır. 

• Yetersiz bedenlerin yaşamları zorluklarla geçmiştir. 

Özürlüler, özürlülük deneyimlerinden dolayı özgün baş etme stratejileri 
geliştirmişlerdir. 

YÖNTEM 

Çalışmada özürlülerin kendilerini ifade  etmeleri ve tanımlamalarına 
yönelik son yıllarda sosyal bilimlerde sıkça kullanılmaya başlayan sözel 
tarih yöntemi kullanılmıştır. 

Örneklem 

Yasal tanımlar çerçevesinde fiziksel  özürlü olarak tanımlanan dokuz 
kişinin, derinlemesine mülakat yoluyla yaşam öyküleri (oral  history) 
alınmıştır. Bu kişilerin üçünü görme özürlüler, üçünü ortopedik özürlüler, 
diğer üçünü ise işitme özürlüler oluşturmaktadır. 

Araştırma kapsamında elde edilen bilgiler, işitme özürlü görüşmecilerin 
ikisi dışında, birincil kaynaktan yani kişilerin kendilerinden alınmıştır. Bir 
başka deyişle, belirlenen kişilerin çoğu ile yüz yüze derinlemesine 
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mülakatlar yapılarak elde edilmiştir. Ancak işitme özürlü iki kişi ile yapılan 
mülakatlarda tercüman aracılığı ile iletişim kurulmuştur. Bu kişilerden biri 
hem işitemediği hem de konuşamadığı, diğeri ise dudak okuyabildiği fakat 
çok sınırlı düzeyde konuşabildiği için tercümandan yararlanılmış, üçüncüsü 
ise dudak okuyabildiği ve konuşabildiği için tercümana ihtiyaç 
duyulmamıştır. 

Yeri Toplama 

Görüşmecilerin yaşam öyküleri derinlemesine mülakat yöntemi ile 
alınmış, görüşmenin çerçevesini belirlemek amacıyla bir mülakat yönergesi 
hazırlanmıştır. Mülakat yönergesi aşağıdaki başlıklar çerçevesinde 
oluşturulmuştur: 

• Demografik  bilgiler 

• Özürlülük kavramı 

• Özüre ilk tepki (kendi tepkisi, aile tepkisi ya da eş ve çocukların 
tepkileri ve çevrenin tepkisi) 

• Sosyal etkileşim ağları (aile çevresi, akraba çevresi, arkadaş çevresi, 
iş çevresi, otoritelerle ilişki, sivil toplum örgütleriyle ilişki ve boş zaman 
etkinlikleri) 

• Özürlü olarak yaşam (aile, okul, evlilik, cinsel yaşam ve iş yaşamı 
ile birlikte kendi yaşamının genel değerlendirmesi, devletten ve sivil toplum 
örgütlerinden beklentileri). 

Görüşmelerde bilgiler kayıt cihazı yoluyla toplanmıştır. Yapılan 
görüşmelerde 13 tane 90'lık kaset kullanılmıştır. 

Verilerin Değerlendirilmesi 

Derinlemesine mülakatlar yoluyla elde edilen yaşam öyküleri metne 
dönüştürüldükten sonra araştırma sorusu temel alınarak ortaya konulan 
varsayımlar doğrultusunda dört kategori oluşturulmuştur. Ham veriler 
oluşturulan kategorilere göre tasnif  edilmiştir. Tasnif  sırasında konu ile ilgili 
olan kısımlar alınmış, belirli noktalardaki odaklanmalar tespit edilmiş, 
özetlenmiş ve dönüştürülmüştür. Bu süreçte gereksiz olduğu düşünülen 
kısımlar atılarak işlem dışı bırakılmıştır. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, özürlülerin kendilerini nasıl tanımladıkları, algıladıkları ve 
bu tanımlamalarda etkili olan toplumsal yapılar konusunda ortaya çıkan 
eğilimlere değinilecektir. Bu yaşam öykülerinde politika önceliklerinin 
belirlenmesi açısından üç temel noktanın ortaya çıktığı düşünülmektedir. 

1) Ülkemizde toplumun özürlülere yönelik kalıp yargıları, özürlülerin 
korunmalarına yönelik benimsenen politikalar, yürütülen hizmetlerin ortaya 
koyduğu bireyci yaklaşım ve özürlülere yönelik varolan örgütlerin nitelik ve 
nicelik açısından beklentilere cevap verememesi, özürlülerin kendilerini 
algılama ve tanımlama biçimlerini etkilemektedir. Görüşülen kişiler ele 
alındığında, bireyci yaklaşımla sosyal yaklaşım birbirinden keskin bir 
şekilde ayrılamamaktadır. Görüşmecilerin bir kısmı özürlülüğü bireysel bir 
yaklaşımla anlamlandırsalar ya da bireysel düzeyde yaşasalar da toplumsal 
yapının önlerine koyduğu engellere de göndermelerde bulunmaktadır. 

Görüşmeciler, toplumsal yaşamda gerek bireysel düzeyde gerekse 
toplumsal düzeyde ayrımcılıkla karşı karşıya kalmıştır. Ailede, eğitim 
sürecinde, iş yaşamında ve günlük yaşamda engellerle karşılaşmıştır. 
Bunlara bağlı olarak da çeşitli sorunlar yaşamıştır. Ancak, benzer 
deneyimleri paylaşma anlamında kendilerini, kendi gruplarında yer alan 
özürlülerle ortak tanımlama eğilimi, tüm özürlülerle ortak tanımlama 
eğiliminin önüne geçmektedir. Dolayısıyla görüşmeciler arasında kolektif 
pozitif  özürlülük kimliğinin geliştiğini söylemek mümkün olmamaktadır. 

2) Özürlülük kimliğinin oluşumunda, özürlülerin ilişki içerisinde 
olduğu ve destek aldığı kaynak sistemlerinin de etkili olduğu 
düşünülmektedir. Toplumsal kaynak sistemlerin (eğitim, sağlık, çalışma, 
adalet, sosyal güvenlik, sosyal refah  vb.) aracılığıyla yürütülen hizmetlerin 
bireyci anlayış çerçevesinde örgütlenmesi ve yetersiz olması aile ve yakın 
çevrenin bu sistemlerin sorumluluğunu üstlenmesine neden olmaktadır. 

Görüşmecilerin yaşamında aile ve yakın çevrenin öne çıktığı 
görülmektedir. Aile toplumsal değerlerin aktarımını sağlayan en etkin 
toplumsal yapılardan biri olarak, özürlülerin kimlik kazanımını da 
"olumsuz" bir şekilde etkileyebilmektedir. Ailelerin genel olarak eğitim 
düzeylerinin düşük olması, kırsal kesimde yaşıyor olmaları, destek 
sistemlerinin, bilgi kaynaklarının, sağlık sistemlerinin ulaşılabilir olmaması 
veya bireyci bir yaklaşımla hizmet vermesi ve rol modellerinin olmaması, 
özürlülerin çocuklukta ailenin koruyucu yaklaşımı karşısında pasif  ve 
bağımlı bir kimlik kazanmasına neden olabilmektedir. 

Eğitim düzeyi nispeten daha yüksek olan ailelerde de durum çok fazla 
değişmemektedir. Özürlülük konusunda bilinçli olmayan aileler, suçluluk 
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duygusuyla birlikte yaşamlarını çocuklarına adayabilmektedir. Sağlık 
personeli (doktorlar başta olmak üzere) tarafından  yönlendirilen aileler, 
özürlü çocuklarını özgünlükleri ve yetenekleriyle kabul etmek yerine özürlü 
çocuklarının varlığını bir kayıp olarak görmekte, utanç duymakta ve bu 
olumsuz duygu ve inançlarını çocuklarına da yansıtmaktadır. Ayrıca, 
özellikle kırsal bölgelerde yaşayan aileler çocuklarının özrünü 
kabullenememe nedeniyle sağlık sisteminin yerine ya da sağlık sisteminin 
tıkandığı noktada geleneksel yöntemlere başvurabilmektedir. Aile ortamı, 
diğer taraftan  duygusal desteğin verildiği, güven duygusunun geliştirildiği 
bir yapı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Aile bireylerinin çabalarıyla eğitim 
olanaklarının varlığının ortaya çıkması, çocuklarının geleceğine dair 
karamsarlık duygularının azalmasına neden olabilmektedir. 

Özürlülerin toplumsal yaşamda yer alabilmelerini sağlama yönünde, 
toplumsal kaynak sistemlerinin etkin hale getirilerek ailelerin bilgi 
kaynaklarına erişiminin sağlanması, ailelerin bilinçlendirilmesi, ailelere 
danışmanlık hizmeti verilmesinin ayrıca, aile tarafından  alınan 
sorumlulukların 'sosyal devlet' anlayışı gereği paylaşılmasının önemi 
görüşmecilerin yaşam öykülerinde ortaya çıkmaktadır. 

3) Görüşmecilerin yaşam öykülerinde ortaya çıkan diğer bir sonuç, 
Türkiye'de özürlülere yönelik hizmet veren derneklerin nitelik açısından 
görüşmecilerin beklentilerine cevap vermemesidir. Özürlülerin toplumsal 
yaşamda diğer bireylerle eşit koşullarda yer almalarını sağlamaya yönelik 
olarak örgütlenmenin önemi genel eğilim olarak ortaya konulmuştur. Ancak, 
örgütlenmenin demokratik bir baskı grubu niteliği taşıyamadığı, özürlülere 
yönelik geçici ve bireysel çözümler üretmenin ötesine geçemediği, özürlüleri 
ve toplumu bilinçlendirme hedefinden  uzak oldukları, birlik duygusu yerine 
bireysel çatışmaların yaratıldığı ortamlar olarak yansıdığı ve dolayısıyla da 
özürlülerde güven yaratmadığı dile getirilmiştir. Bunun yanında 
görüşmecilerin yaşam öykülerinde ortaya çıkan diğer bir eğilim ise 
görüşmecilerin yaşadıkları sorunlar açısından özür grupları arasında 
benzerlik yerine farklılığı  öne çıkarmalarıdır. Ancak, işaret diliyle iletişim 
kurabilen işitme özürlülerin örgütlenme anlayışı farklılık  göstermektedir. 
İşitme özürlüler, derneklerini sosyal ve duygusal paylaşımlarda bulunulan 
ortamlar olarak görmektedirler. Toplumsal yaşamın her alanında iletişim 
kurma güçlüğü yaşamaları nedeniyle kendileriyle aynı iletişim biçimini 
kullanan ve benzer yaşam deneyimlerini paylaşan insanlarla birarada 
bulunma ihtiyacı duymaktadırlar. Dernekte yer alma nedenleri, politik bir 
anlayıştan değil sosyal bir ihtiyaçtan doğmaktadır. 

Özürlülere yönelik hizmet veren derneklerin, geleneksel himayeci ve 
korumacı anlayıştan uzaklaşmasının ve özürlülerin karşı karşıya 
bulundukları sorunların ve nedenlerinin bilimsel bir anlayışla ortaya 
konulmasının örgütlenmenin etkin olması açısından önemli olduğu ortaya 
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çıkmaktadır. Bu amaçla tüm derneklerin ortak bir platformda  biraraya 
gelerek ortak çıkarlar etrafında  birleşmeleri ile sosyal politikaların 
oluşturulma sürecinde ihtiyaçlarını ve taleplerini etkili bir taraf  olarak ortaya 
koyabilmeleri mümkün olacaktır. Özürlülere yönelik politikaların 
geliştirilmesinde, özürlülerin kendi örgütlerinin gücünün gözönünde 
bulundurulmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Devletin, özürlülere yönelik politika oluşturma sürecinde geliştirdiği 
özürlülük tanımlarında bireyci bir yaklaşımın benimsendiği, oysa 
özürlülüğün toplumsal bir sorun olduğu, dolayısıyla gelişmiş ülkelerdeki 
gelişmeler ve dönüşümlerden hareketle bireyle toplum arasında bağ kuran 
tanımların geliştirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Özürlülere hizmet veren insan kaynaklarının, geleneksel yaklaşım 
yerine sosyal yaklaşımı benimsemelerinin özürlülerin pozitif  bir kimlik 
kazanmalarında etkili olacağı düşünülmektedir. 

Toplum biliminin (sosyoloji) ilgisinin, özürlüler alanına çekilmesinin 
özürlülerin sorunlarının çözümünde katkısı olacağı düşünülmektedir. 
Türkiye'de toplum bilimi içerisinde özürlülerle ilgili bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Özürlülerin ilişki içerisinde bulunduğu toplumsal yapıların 
sosyolojik açıdan ele alınmasının ve niteliksel (qualitative)  araştırmaların 
yanında temsil gücü olan geniş ölçekli niceliksel (quantitative)  araştırmalar 
yapılmasının, özürlülerin Türkiye koşullarında var olma biçimlerinin ortaya 
konulması açısından önemli görülmektedir. Niteliksel araştırmalarla 
özürlülerin yaşadıkları sorunlar ve bu sorunların nedenleri hakkında daha 
detaylı bilgiler alınabilecek ve niceliksel çalışmalarla da bu konuda 
genellemelere varılabilecektir. 
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Özet 

Araştırmada,  öğretmen  adaylarının  görüşlerine  göre zihinsel engelli 
öğrencilerin  problem davranışları  değerlendirilmiştir.  Değerlendirme  aracı olarak 
Quay ve Peterson'un  Gözden  Geçirilmiş Davranış Problemleri  Kontrol  Listesi 
kullanılmıştır.  Çalışmaya  Bolu ilinde  bir özel eğitim okuluna  ve iki  özel eğitim 
sınıfına  devam  eden  80 zihinsel engelli  öğrenci katılmıştır.  Araştırma betimsel 
olarak  desenlenmiştir.  Bulgularda,  zihinsel engelli  öğrencilerin  Davranım 
Bozukluğu-Hiperaktivite  ve İmpulsivite,  Depresyon-Dikkat  Eksikliği,  Toplumsal-
laşmış Saldırganlık  boyutlarında  gözlenen davranış  problemleri  yer almıştır. 

Engelli çocuklarla birlikte olan bireyler, genellikle onların istenilen bir 
takım becerilerde yetersizliklerinin olduğunun, bunun yanı sıra istenilmeyen 
bazı davranışlara sahip olduklarının farkındadırlar  (Murphy, 1990). Bu 
davranışlar, problem davranış olarak kabul edilen ve çocuğun yeni beceriler 
öğrenmesini, varolan becerilerini kullanmasını, çevresiyle sosyal 
etkileşimini ve toplumsal uyumunu olumsuz yönde etkileyen davranışlardır 
(Sucuoğlu, Gümüşçü ve Pişkin, 1990). Bu tür davranışlar çocuğun kendisine 
ve çevresine zarar verici olabilmektedir. Problem davranışlar tüm diğer 



davranışlar gibi öğrenilmiş davranışlar olarak kabul edilmekte, uygun 
öğrenme ortamları sağlanarak bu davranışların değiştirilebileceği 
vurgulanmaktadır (Murphy, 1990; Coleman, 1992). 

Zihinsel engelli çocuklar, diğer engel gruplarında yer alan çocuklardan 
daha fazla  davranış problemine sahiptirler (Vostanis ve ark, 1996). Russell 
ve Forness (1985), eksik zihinsel kapasite, sınırlı baş etme becerisi, gelişim 
sürecinde yaşanılan sorunlar, organik beyin hasarları, sosyal reddedilme, 
mizaç farklılıkları,  dil engelleri ve okul başarısızlığının problem 
davranışların görülmesinde önemli faktörler  olduğunu belirtmişlerdir. Carr 
(1994), problem davranışın altında yatan temel nedenin; sosyal ve iletişim 
içerikli olduğunu ve bu davranışların genellikle dikkat çekme, istenmeyen 
ortamdan ya da durumdan kaçma ve istenileni elde etme amacıyla ortaya 
çıktığını vurgulamıştır. 

Öğretmenler, anne - babalardan sonra zihinsel engelli çocuklarla en çok 
etkileşime giren, dolayısıyla onları en iyi tanıyan kişilerdir. Çocukların 
davranışları farklı  zamanlarda ve farklı  ortamlarda değişebilmektedir. Ev 
ortamında sergilenen davranışlarla, okul ortamında sergilenen davranışlar 
farklılaşabilmektedir.  (Victor, Halverson ve Wampler, 1988). Öğretmenlerin, 
okul ortamında öğrencilerin özelliklerini objektif  olarak tanımlama, standart 
sosyal çevrede gözlem yapabilme, bireyi diğer bireylerle 
karşılaştırabilmelerinden dolayı, yaptıkları değerlendirmelerin önemli bilgi 
kaynağı olduğu kabul edilmekte, ebeveyn ve öğretmen değerlendirmeleri 
arasında tutarsızlık olduğunda, öğretmen değerlendirmelerinin, ebeveyn 
değerlendirmelerinden daha önemli olduğu ileri sürülmektedir (Çiçekçi, 
2000). 

Campbell, Judith ve Bost (1985), öğretmenlerin problem davranışları 
algılamalarının; çocuğun başarı düzeyi, ırkı, cinsiyeti, özür türü gibi 
değişkenlere bağlı olarak değiştiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin zihinsel 
engelli öğrencilerin davranış problemlerini, aynı davranışı sergileyen 
bedensel engelli ve normal öğrencilerden daha önemsiz buldukları, bu 
davranışların zihinsel özürlü bir çocukta bulunmasını çok normal olarak 
algılarlarken, bedensel engelli ya da normal bir çocuğun bu tip davranışları 
sergiliyor olmasının daha önemli ve ciddi bir sorun olarak algıladıkları 
belirtilmiştir. 

Oliver, Murphy ve Corbett (1987) ve Harris (1983), yaptıkları 
çalışmalarda; saldırganlık, kendini yaralama, uyku problemi, aşırı etkinlik, 
zayıf  dikkat, stereotip davranışlar, çekingenlik ve uygun olmayan seksüel 
davranışların zihinsel engelli yaygın görülen problem davranışlar arasında 
bulunduğunu tesbit etmişlerdir. Bu problem davranışların, hem evde hem de 
okulda görülmekle birlikte, öncelikli sırasının aynı olmadığını 
belirtmişlerdir. Eğitilebilir ve öğretilebilir zihinsel engelli öğrencilerin 
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problem davranışları arasında; gereksiz konuşma, nesneleri fırlatma, 
yerinden kalkma, sınıf  içinde gezinme, gürültü yapma, sözel ve fiziksel 
saldırganlık, kurallara uymama, vurma, itme gibi davranışlar yaygın olarak 
gözlenmektedir (Russell ve Forness, 1985). 

Çifci  ve Tabak (1997), eğitilebilir ve öğretilebilir düzeyde zihinsel 
engelli öğrencilerin okul ortamında sıkça sergiledikleri problem davranışları, 
öğretmenlerin bu davranışları nasıl tanımladıklarını ve bunlarla baş etmede 

, kullandıkları yöntemleri belirlemek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. 
Araştırmanın verileri 40 öğretmenle yapılan görüşmeler yoluyla 
toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretmenler zihinsel engelli 
öğrencilerde en yaygın görülen problem davranışların saldırgan davranışlar 
olduğunu belirtmişlerdir. Cinsel eğilimli davranışlar ve mastürbasyon, 
okuldan ve sınıftan  kaçma, sınıf  içinde gezinme, sınıf  içi etkinliklere 
katılamama, gereksiz konuşma, sallanma, anlamsız ses çıkarma, içine 
kapanıklık ve ağlama davranışlarının zihinsel engellilerde görülen problem 
davranışlar olarak nitelendirildikleri belirlenmiştir. Bu problem davranışların 
özre atfettikleri  de görülmüştür. 

Çimen (2000), zihin özürlü çocuklarla çalışan öğretmenlerin sınıflarında 
karşılaştıkları problem davranışlarla ilgili görüş ve önerilerini incelemiştir. 
Toplam 23 öğretmenle yapılan görüşmeler sonucunda, öğretmenlerin 
sınıflarında  en sık, parmak kaldırmadan konuşma, arkadaşlarını rahatsız 
etme, sınıfta  gezinme, verilen etkinliği tamamlamama gibi problem 
davranışlarla karşılaştıklarını belirtmişlerdir. 

Çiçekçi (2000), 10-15 yaş grubundaki görme engelli, işitme engelli, 
zihinsel engelli ve engelli olmayan çocuk ve ergenlerin davranış 
problemlerini öğretmen değerlendirmelerine göre incelemiştir. Sonuçta, 
zihinsel engelli çocuk ve ergenlerin davranış problemlerinin, diğer gruplarda 
yer alan bireylerden daha fazla  sergiledikleri belirlenmiştir. 

Ülkemizde zihinsel engelli öğrencilerin problem davranışlarını 
belirlemek amacıyla yapılan çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu 
çalışmada, zihinsel engelli öğrencilerin davranış problemlerinin öğretmen 
adayları tarafından  değerlendirilmesi amaçlanmış, bu amaç doğrultusunda şu 
sorulara yanıt aranmıştır: 

1 . Zihinsel engelli öğrencilerin, öğretmen adayları tarafından 
belirlenen davranış problemleri nelerdir? 

l . a Zihinsel engelli öğrencilerin, Davranım Bozukluğu Hiperaktivite 
ve İmpulsivite boyutundaki davranış problemleri nelerdir? 
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l . b Zihinsel engelli öğrencilerin, Depresyon-Dikkat Eksikliği 
boyutundaki davranış problemleri nelerdir? 

l . c Zihinsel engelli öğrencilerin, Toplumsallaşmış Saldırganlık 
boyutundaki davranış problemleri nelerdir? 

2 . Zihinsel engelli öğrencilerin, cinsiyete göre davranış 
problemlerinde fark  var mıdır? 

3. Zihinsel engelli öğrencilerin, eğitim ortamlarına (özel okul/özel 
sınıf)  göre davranış problemlerinde fark  var mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu 

Araştırmaya, Bolu ilinde bulunan bir özel eğitim okuluna ve iki özel 
sınıfa  devam eden zihinsel engelli 80 öğrenci katılmıştır. 33 öğretmen adayı, 
öğrencilerin problem davranışlarını değerlendirmişlerdir. Bu çalışmanın 
verileri 2002 yılı Mayıs ayı sonunda toplanmıştır. Değerlendirmeyi yapan 
öğretmenler, 2001 - 2002 öğretim yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi 
Özel Eğitim Bölümü'nün son sınıf  öğrencileridir. Bu öğrenciler bir yıl 
boyunca değerlendirme yaptıkları öğrencileri gözleme ve onlarla çalışma 
fırsatı  yakalamış öğretmen adaylarıdır. Dolayısıyla değerlendirmeyi yapan 
öğretmen adaylarının, değerlendirdikleri öğrencileri en az sınıf  öğretmenleri 
kadar tanımış oldukları varsayılmıştır. 

Veri Toplama Aracı 

Araştırmada veri toplamak amacıyla, Quay ve Peterson'un (1996), 
Gözden Geçirilmiş Davranış Problemleri Kontrol Listesi (GGDPKL) / 
Revised Behavior Problem Checklist (RBPC) kullanılmıştır. 

Gözden Geçirilmiş Davranış Problemleri Kontrol Listesi 
(GGDPKL): Quay ve Peterson'un (1996) tarafından,  çocukların ve 
gençlerin davranış problemlerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş olan 
ölçek, Davranım Bozukluğu, Toplumsallaşmış Saldırganlık, Dikkat 
Problemleri Toyluk, Kaygı Geri Çekilme, Psikotik Davranış ve Motor 
Gerilim olmak üzere toplam altı boyuttan oluşmaktadır. Orjinal ölçekte 
puanlanmayan, ancak yorumlamada yararlı olduğu düşünülen 12 maddeyle 
birlikte toplam 89 madde bulunmaktadır. Ölçeğin, normal çocuk ve 
gençlerin yanı sıra, zihinsel engellilerde, suçlularda, hiperaktif  çocuklarda, 
duygusal bozukluğu ve dikkat sorunu olan çocuklarda kullanılabileceği 
belirtilmiştir (Kaner ve Uçak Çiçekçi, 2000). 
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Kaner ve Uçak Çiçekçi (2000) tarafından,  orjinal ölçek Türkçe'ye 
çevrilmiş ve geçerlik güvenirlik çalışması yapılmıştır. Çalışma 3647 öğrenci, 
365 öğretmen üzerinde yapılmıştır. 365 öğretmen 7-18 yaşlarındaki 1544 kız 
ve 2103 erkek öğrenciyi davranış problemleri açısından 
değerlendirmişlerdir. Ölçeğin yapı geçerliği çalışmaları sonucunda ölçekte 
yer alan maddelerin üç faktör  altında toplandığı, üç faktör  birlikte toplam 
varyansın %50.1'ini açıkladığı ve 56 maddeden oluştuğu belirlenmiştir. 
Davranım bozukluğu-hiperaktivite ve impuisivite adlı birinci faktörede 
toplam 27 maddenin yer aldığı, buradan alınabilecek en düşük ve en yüksek 
puanın 0-54 olduğu; Depresyon-dikkat eksikliği başlıklı ikinci faktörde  20 
maddenin yer aldığı, buradan alınabilecek en düşük ve en yüksek puanın 0-
40 olduğu; Toplumsallaşmış saldırganlık olan üçüncü faktörde  de 9 
maddenin bulunduğu ve alınabilecek en düşük ve en yüksek puanın 0-18 
olduğu açıklanmıştır. 

Ölçeğin geçerlik çalışmaları Erol ve arkadaşları (1997), tarafından 
ülkemize uyarlama çalışması yapılmış olan Achenbach ve Edelbrook'un 
Çocuk Davranışları Kontrol Listesi Öğretmen Bilgi Formu ile ölçüt geçerliği 
yapılmıştır. Sonuçta, her iki ölçek arasında yüksek korelasyon sonuçları elde 
edildiği görülmüştür. 

Ölçeğin güvenirliği çalışmalarında iç tutarlılık için Cronbach Alfa 
katsayısı hesaplanmış alt ölçeklerin alfa  değerinin sırasıyla. .96, .94 ve .84 
olduğu belirlenmiştir. Test yeniden test güvenirlik değerlerine bakıldığında, 
bu değerlerin .85, .96 ve .91 olduğu, son olarak testi yarılama tekniğiyle elde 
edilen katsayıların ise .94, .92 ve .84 olduğu görülmüştür. Bu çalışmalar 
sonucunda ölçeğin geçerli ve güvenilir bir araç olduğu, eğitim ortamlarında 
ve araştırmalarda bir tanı aracı olarak kullanılabileceği belirtilmiştir. 

Ölçeğin uygulanmasında değerlendiricilerden ölçekte bulunan 
maddelerdeki davranışların hangilerinin bir problem olduğunu belirtmeleri 
istenmektedir. Eğer o davranış bir problem oluşturmuyorsa, gözleme olanağı 
yoksa ya da değerlendirici o davranışla ilgili bilgi sahibi değilse sıfır  (0), 
eğer o davranış orta düzeyde bir problem oluşturuyorsa bir (1), ağır derecede 
problem oluşturuyorsa iki (2) olarak işaretlemeleri istenmiştir (Kaner ve 
Uçak Çiçekçi, 2000). 

BULGULAR 

Bu çalışmada, zihinsel engelli öğrencilerin öğretmen adayları tarafından 
değerlendirilen davranış problemleri belirlenmiş, ayrıca zihinsel engelli 
öğrencinin cinsiyeti ve eğitim ortamlarına göre (özel okul/özel sınıf) 
davranış problemlerinin farklılaşıp  farklılaşmadığı  araştırılmıştır. Toplanan 
veriler SPSS istatistik programıyla analiz edilmiş, bulgular aşağıda 
verilmiştir. 
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Araştırmada, 33 öğretmen adayı, 80 eğitilebilir-öğretilebilir zihinsel 
engelli öğrencide gözlenen problem davranışları değerlendirmişlerdir. 
Değerlendirilen engelli öğrencilerin yaş ortalaması (x= 13), standart sapması 
(SS= 4.134) dür. Zihinsel engelli öğrencilerin 22'si kız (%27.5), 58'i erkek 
(%72.5) olup, bu öğrencilerin 54'ü (%67.5) özel okula, 26'sı (%32.5) özel 
sınıfa  devam etmektedir. 

1. Zihinsel engelli öğrencilerin, öğretmen adayları tarafından 
belirlenen davranış problemleri nelerdir? 

Öğretmen adaylarının Gözden Geçirilmiş Davranış Problemleri Kontrol 
Listesine göre gözlemledikleri zihinsel engelli öğrencilerin davranışlarını 
değerlendirmeleri sonucunda, alt ölçeklerde yer alan maddelere verdikleri 
yanıtların frekans  ve yüzdeleriyle, zihinsel engelli öğrencilerin, alt 
ölçeklerden aldıkları puanların ortalamaları ve standart sapmaları 
hesaplanmıştır. 

1. a Zihinsel engelli öğrencilerin, Davranım Bozukluğu Hiperak-
tivite ve İmpulsivite boyutundaki davranış problemleri nelerdir? 

Zihinsel engelli öğrencilerin Davranım Bozukluğu Hiperaktivite ve 
İmpulsivite boyutundan aldıkları puanların ortalaması (X=9.40), standart 
sapması (ss=9.26) olarak belirlenmiştir. 

Tablo 1: Davranım Bozukluğu  - Hiperaktivite  Alt  Ölçeğinde  Yer  Alan Maddelerin  Frekans  ve 
Yüzde  Dağılımı 

PD ODP ADP 

f  % f  % f  % 
1- Huzursuzdur, yerinde duramaz. 48 60,0 25 31,3 7 8,8 
2- Dikkati çekmek ister, gösteriş yapar. 40 50,0 35 43,8 5 6,3 
4- Huzur bozucudur, başkalarını rahatsız ve 
huzursuz eder. 

50 62,5 22 27,5 8 10,0 

10- Kavga eder. 51 63,8 23 28,8 6 7,5 
11- Öfke  nöbetleri vardır. 65 81,3 10 12,5 5 6,3 
13- Sorumsuzdur, güvenilmezdir. 62 77,5 15 18,8 3 3,8 
14- İtaatsidir, denetlemesi güçtür. 47 58,8 27 33,8 6 7,5 
18- Aşırı hareketlidir, hep bir şeyler yapar. 53 66,3 21 26,3 6 7,5 
19- Kendisinden ve/veya başkalarının 
eşyalarına zarar verir. 

65 81,3 13 16,3 2 2,5 

20- Aksidir, kendisinden istenilenin tam tersi 
yapma eğilimindedir. 

48 60,0 29 36,3 3 3,8 

21- Küstahtır, karşılık verir. 57 71,3 21 26,3 2 2,3 
24- Sinirli, çok asabi, diken üstünde gibidir, 63 78,8 16 20,0 1 1,3 
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kolayca irkilir. 
25. Münakaşa eder, ağız dalaşı yapar. 53 66,3 22 27,5 5 63 
26- Israrcıdır, dediğim dediktir; "hayır"dan 
anlamaz. 

59 73,8 19 23,8 2 2,5 

30- Tepkiseldir, ne olduğunu anlamadan 
durup düşünmeden davranır. 

50 62,5 24 30,0 5 6,3 

31- Başkalarını hakimiyeti altına almaya 
çalışır zorbalık eder, tehdit eder. 

66 82,5 10 12,5 4 5,0 

32. Başka çocukların dikkatini çekmek için 
onlara sataşır, onlarla ilişki kurmayı ister 
gibidir ama bunu nasıl yapacağını bilemez. 

55 68,8 19 23,8 6 7,5 

35- Övünür, yüksekten atar. 73 91,3 4 5,0 3 3,8 
40- Başkalarıyla dalga geçer. 57 713 20 25,0 3 3,8 
44- Bencildir; paylaşmaz, hep en büyük payı 
alır. 

61 76,3 17 21,3 2 2,5 

46- Başkaları tarafından  sevilmez, saldırgan 
davranışları yüzünden yalnızdır. 

65 813 13 16,3 2 2,5 

48- Talimat almayı reddeder; söyleneni 
yapmaz. 

56 70,0 19 23,8 5 6,3 

49- Başkalarını suçlar; kendi hatalarını inkar 
eder. 

57 713 15 18,8 8 10,0 

50- Kaba saba, hoyrat akranlarına hayranlık 
duyar ve onlarla arkadaşlık kurmak ister. 

71 88,8 7 8,8 2 2,5 

51- Ceza, davranışlarını etkilemez. 53 66,3 22 27,5 5 6,3 
52- Kıpır kıpırdır; rahat duramaz. 57 71,3 18 22,5 5 6,3 
53- Başkalarına karşı kasıtlı olarak zalimce 
davranır. 

64 80,0 14 17,5 2 2,5 

Tablo 1 incelendiğinde, "Davranım Bozukluğu - Hiperaktivite" alt 
ölçeğinde yer alan maddeler arasında, öğretmen adaylarının orta derecede 
problem olarak birinci sırada "Dikkat çekmek ister; gösteriş yapar" (%43.8) 
maddesini, ikinci sırada "Aksidir; kendisinden istenilenin tam tersi yapma 
eğilimindedir" (%36.3) maddesini, üçüncü sırada "İtaatsizdir; denetlenmesi 
güçtür" (%33.8) maddesini en çok gözlediklerini belirttikleri görülmektedir. 

Aynı ölçekte yer alan maddelerden zihinsel engelli öğrencilerde ağır 
derecede problem olarak, öğretmen adaylarının ağır derecede problem olarak 
zihin engelli öğrencilerde birinci sırada "Huzur bozucudur; başkalarını 
rahatsız ve huzursuz eder" (%10) ve "Başkalarını suçlar; kendi hatalarını 
inkar eder" maddelerini, ikinci sırada "Huzursuzdur; yerinde duramaz" 
(%8.8) maddesini, üçüncü sırada da "Kavga eder" (%7.5), "İtaatsizdir; 
denetlenmesi güçtür", "Aşırı hareketlidir; hep bir şeyler yapar" ve "Başka 
çocukların dikkatini çekmek için onlara sataşır" maddelerini gözledikleri 
görülmektedir. 
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1. b Zihinsel engelli öğrencilerin, Depresyon-Dikkat Eksikliği 
boyutundaki davranış problemleri nelerdir? 

Zihinsel engelli öğrencilerin Depresyon Dikkat Eksikliği boyutundan 
aldıkları puanların ortalaması (X=8.91), standart sapması (ss=7.40) olarak 
belirlenmiştir. 

Tablo 2: Depresyon ve Dikkat  Eksikliği  Alt  Ölçeğinde  Yer  Alan Maddelerin  Frekans  ve 
Yüzde  Dağılımı 

PD ODP ADP 

F % f  % f  % 
6. Kafası  sürekli bir şeylerle meşguldür; kendi 
dünyasında yaşar gözünü boşluğa dikip bakar. 

51 63,8 18 22,5 11 13,8 

8. Dikkati kısa sürelidir;konsantrasyonu 
zayıftır. 

25 31,3 37 463 18 220 

9. Kendine güveni yoktur. 50 62,5 25 31,3 5 6,3 
12. Genellikle korku doludur:kaygılıdır. 62 77,5 15 18,8 3 8,8 
15. Çökkündür; bezgindir;her zaman üzgün ve 
kederlidir. 

63 78,8 15 18,8 2 2,5 

16. Grup içinde işbirliğine girmez. 50 62,5 24 30,0 6 7,5 
17. Pasiftir;  kolay etki altında kalır, başkaları 
tarafından  kolayca yönlendirilir. 

52 65,0 23 28,8 5 6,3 

22. Uyuşuktur;yavaş hareket eder. 51 63,8 27 33,8 2 2,5 
23.Miskindir, uykuda gibidir. 56 70,0 20 25,0 4 5,0 
27. İnsanlann gözlerinin içine bakmaktan 
kaçınır. 

57 71,3 21 26,3 2 2,5 

28. Kendi başına bir iş yapamaz. 44 55,0 25 313 11 13,8 
36. Yavaştır; bir şeyi olması gerektiği gibi 
yapamaz. 

44 55,0 31 38,8 5 6,3 

37. Etrafındaki  şeylere çok az ilgi gösterir. 49 61,3 24 30,0 7 8,8 
38. Başladığı hiçbir şeyi bitirmez; kolayca 
vazgeçer; sebatkar değildir. 

48 60,0 25 31,3 7 8,8 

39. Etrafında  olup bitenin farkındadır;  ancak 
bunlara karşı ilgisidir ve kayıtsızdır. 

48 60,0 24 30,0 8 10,0 

41. Dalgındır basit şeyleri bile kolayca unutur. 45 56,3 28 35,0 7 8,8 
42. Yönergeleri izlemekte güçlük çeker. 46 57,5 27 33,8 7 8,8 
43. Başansız olmaktan korktuğu için yeni 
şeyleri denemekten korkar. 

62 75,5 15 18,8 3 3,8 

47. İletişim kurmak için dili kullanmaz. 52 65,0 20 25,0 8 10,0 
54. Başarılı olamayacağı duygusu vardır. 58 72,5 17 21,3 5 6,3 
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Tablo 2 incelendiğinde, "Depresyon - Dikkat Eksikliği" alt ölçeğinde 
yer alan maddeler açısından, öğretmen adaylarının zihinsel engelli 
öğrencilerde orta derecede problem olarak gördükleri davranışlar arasında 
birinci sırada "Dikkati kısa sürelidir; konsantrasyonu zayıftır"  (%46.3) 
maddesini, ikinci sırada "Yavaştır; bir şeyi olması gerektiği gibi yapamaz" 
(%38.8) maddesini, üçüncü sırada "Dalgındır; basit şeyleri bile kolayca 
unutur" (%35) maddesini gözledikleri belirlenmiştir. 

"Depresyon - Dikkat Eksikliği" alt ölçeğinde, öğretmen adayları ağır 
derecede problem olarak, birinci sırada " Dikkati kısa sürelidir; 
konsantrasyonu zayıftır"  (%22) maddesini, ikinci sırada "Kafası  sürekli bir 
şeylerle meşguldür; kendi dünyasında yaşar, gözünü boşluğa dikip bakar" ve 
"Kendi başına bir iş yapamaz"(%13.8) maddelerini, üçüncü sırada da 
"İletişim kurmak için dili kullanmaz" (%10) maddesini gözlediklerini 
belirtmişlerdir. 

1. c Zihinsel engelli öğrencilerin, Toplumsallaşmış Saldırganlık 
boyutundaki davranış problemleri nelerdir? 

Zihinsel engelli öğrencilerin Depresyon Dikkat Eksikliği boyutundan 
aldıkları puanların ortalaması (X=0.95), standart sapması (ss=3.23) olarak 
belirlenmiştir. 

Tablo 3: Toplumsallaşmış  Saldırganlık  Alt  Ölçeğinde  Yer  Alan Maddelerin  Frekans  ve Yüzde 
Tablosu 

PD ODP ADP 

F % f  % f  % 
3- Akşamlan geç saatlere kadar dışarıda 
kalır. 

72 90.0 5 6,3 3 3,8 

5- Başkalarıyla birlikte çalar. 73 91,3 5 6,3 2 2,5 
7- Bir çeteye mensuptur. 75 93,8 0 0.0 5 6,3 
29- Başkalarıyla birlikte uyuşturucu 
kullanın. 

75 93,8 1 1,3 4 5.0 

33- Ev halkı dışındaki insanlardan bir 
şeyler çalar. 

73 91,3 4 5.0 3 3,8 

34- Ahlaki değerlere ve yasalara saygı 
duymadığını açıkça ifade  eder. 

76 95.0 0 0.0 4 5.0 

45- Başkalarıyla birlikte içki içer. 75 93,8 2 2,5 3 3,8 
55- Evden kaçar. 75 93,8 0 0.0 5 6,3 
56- Yasadışı işler yapanlara hayranlığını 
açıkça belli eder. 

76 95.0 3 3,8 I 1,3 
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Tablo 3 incelendiğinde, "Toplumsallaşmış Saldırganlık" alt ölçeğinde 
yer alan maddelerin büyük bir bölümünün, öğretmen adayları tarafından 
problem davranış olarak görmedikleri elde edilen yüzdelerde belirlenmiştir. 
Öğretmen adaylarının bu ölçekte yer alan orta derecede problem olarak en 
yüksek yüzdede, "Akşamlan geç saatlere kadar dışarıda kalır" ve 
"Başkalarıyla birlikte çalar" (%6,3) maddelerini gözledikleri belirlenmiştir. 

Ağır derecede problem olarak, öğretmen adaylarının "Bir çeteye 
mensuptur" ve "Evden kaçar" (%6,3) maddelerini en yüksek yüzdede 
gözledikleri belirlenmiştir. 

2. Zihinsel engelli öğrencilerin, cinsiyete göre davranış problem-
lerinde fark  var mıdır? 

Bu alt problemin yanıtı için bağımsız örneklemlerde t testi uygulanmış, 
Tablo 4'de sonuçlar verilmiştir. 

Tablo 4: Kız  ve Erkek  Zihinsel  Engelli  Öğrencilerin  Aldıkları  Alt  Ölçek  Puanları  Ortalama, 
Standart  Sapma ve t Değerleri 

Kız Erkek 
X SS X SS t P 

DB-Hİ 7.64 8.09 10.07 9.64 -1.05 0.29 
D-DE 8.41 7.24 9.10 7.52 -0.37 0.71 
TS 0.77 3.19 1.02 3.26 -0.30 0.76 

Tablo 4'de görüldüğü gibi, zihin engelli öğrencilerin öğretmen 
adaylarının değerlendirmeleri sonucunda, kız ve erkek zihinsel engelli 
öğrencilerin "Davranım Bozukluğu - Hiperaktivite", "Depresyon - Dikkat 
eksikliği" ve "Toplumsallaşmış Saldırganlık" alt ölçeklerinden aldıkları 
puanlar arasında anlamlı bir fark  yoktur (p>0.05). 

3. Zihinsel engelli öğrencilerin, eğitim ortamlarına (özel okul/özel 
sınıf)  göre davranış problemlerinde fark  var mıdır? 

Bu alt problemin yanıtı için bağımsız örneklemlerde t testi 
uygulanmıştır. 

Tablo 5: Özel Sınıf  ve Özel Okulda  Bulunan Zihin  Engelli  Öğrencilerin  Aldıkları  Alt  Ölçek 
Puanlarının  Ortalama,  Standart  Sapma ve t Değerleri 

Özel Sınıf Özel Okul 
X SS X SS t P 

DB-Hİ 10.65 10.59 8.79 8.59 -0.84 0.40 
D-DE 8.30 7.79 9.20 7.27 0.50 0.62 
TS 2.30 5.31 0.29 0.92 -2.72 .008* 

* p < 0 . 0 5 
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Tablo 5'de görüldüğü gibi, zihin engelli öğrencilerin öğretmen 
adaylarının değerlendirmeleri sonucunda, özel sınıf  ve özel okula devam 
eden zihinsel engelli öğrencilerin "Davramm Bozukluğu - Hiperaktivite" ve 
"Depresyon - Dikkat Eksikliği" alt ölçeklerinden aldıkları puanlar arasında 
anlamlı bir farklılık  görülmemiş (p> 0.05), "Toplumsallaşmış Saldırganlık" 
alt ölçeğinden aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık  bulunmuştur 
(p< 0.05). Özel sınıfa  devam eden zihinsel engelli öğrencilerin bu alt ölçek 
puan ortalamalarının, özel okula devam eden öğrencilerin puan 
ortalamalarından daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

TARTIŞMA 

Zihinsel engelli bireylerin problemlerini belirlemek amacıyla çeşitli 
çalışmalar yapılmış (Russell ve Forness, 1985; Campbell, Dobson ve Bost, 
1985; Vostanis ve ark., 1996; Çifci  ve Tabak, 1997; Çimen, 2000; Çiçekçi, 
2000), çalışmalarda öğretmen ya da anne babaların görüşlerine baş 
vurulmuştur. Bu çalışmada da zihinsel engelli öğrencilerin, öğretmen 
adayları tarafından  davranış problemleri belirlenmiştir. 

Araştırmada, ölçekte yer alan 56 maddeye öğretmen adaylarının vermiş 
oldukları [problem değil (0), orta derecede problem (1), ağır derecede 
problem (2)] yanıtların frekans  ve yüzde dağılımlarına bakılmıştır. Öğretmen 
adaylarının ölçekte yer alan maddelere göre zihinsel engelli öğrencileri 
değerlendirirlerken, pek çok maddeyi problem değil (0) olarak ifade  ettikleri 
belirlenmiştir. Bu durum iki şekilde yorumlanabilir. Zihinsel engelli 
öğrencilerde bu davranışlar problem değildir, ikincisi ise öğretmen adayları 
bu davranışları yeterince gözleme imkanı elde edememişlerdir. Bu 
araştırmada öğretmen adayları uygulama çalışmaları içerisinde zihinsel 
engelli öğrencilerle etkileşime girme şansı yakalamış olmalarına karşın, 
etkileşim sürecinin kısıtlı olmasından dolayı onları yeterince tanıyamamış 
olmalarının değerlendirmelerinde etkili olmuş olabileceği düşünülmüştür. 
Ölçeğin "Toplumsallaşmış Saldırganlık" alt ölçeğinde yer alan maddelerin 
hemen hemen tümünün öğretmen adayları tarafından  zihinsel engelli 
öğrencilerde problem davranış olarak görmedikleri belirlenmiştir. Zihinsel 
engelli öğrencilerin bu alt ölçekten aldıkları puan ortalamalarını, Davramm 
Bozukluğu - Hiperaktivite ve İmpulsivite, Depresyon Dikkat Eksikliği 
ölçeklerinden aldıkları puan ortalamalarından daha düşük olduğu görülmüş, 
bu bulgunun Çiçekci'nin (2000) bulgularıyla tutarlılık gösterdiği 
görülmüştür. Toplumsallaşmış Saldırganlık alt ölçeğinde yer alan davranış 
problemlerinin hafif  düzeyde zihinsel engelli gençlerde ya da engelli 
olmayan gençlerde daha yaygın gözlenebileceği düşünülmüştür. 

Öğretmen adaylarının, ölçekte zihinsel engelli öğrencilerde orta 
derecede problem davranış olarak değerlendirdikleri davranışlar içerisinde 
yüzde oranı en yüksek davranışların; öğrencinin dikkat çekmek istemesi, 
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itaatsizlik, aksilik, tepkisellik, münakaşa etme, huzursuzluk, söyleneni 
yapmama, dikkat süresinin kısalığı, kendi başına iş yapamama, dalgınlık, 
başladığı işi bitirememe, yavaş iş yapma, kendi başına iş yapamama olduğu 
görülmüştür. Öğretmen adaylarının ölçekte yer alan maddeler arasından 
zihinsel engelli öğrencilerde ağır derecede problem olarak değerlendirdikleri 
davranış problemlerinden frekans  ve yüzde oranları yüksek olanlar ise; huzur 
bozucu olma, başkalarını suçlama, huzursuz olma, yerinde duramama, dikkat 
süresi azlığı, kendi başına bir iş yapamama, kendi dünyasında yaşama ve 
gözünü boşluğa dikip bakma olduğu görülmüştür. 

Çimen (2000), zihin özürlü çocuklarla çalışan özel eğitim 
öğretmenlerinin sınıflarında  karşılaştıkları problem davranışlarla ilgili 
görüşlerini belirlemiş, bu araştırmada öğretmenlerin sınıflarında  gözledikleri 
en sık problem davranışlar arasında parmak kaldırmadan konuşma, izinsiz 
dışarı çıkma, kapıyı çalmadan içeri girme gibi sınıf  kurallarına uymama, 
yerinde oturmama, sınıfta  gezinme, küfür  gibi kötü sözler söyleme, 
arkadaşlarını rahatsız etme (saldırganlık, vurma, çimdikleme, tükürme, 
itme), olduğunu ifade  ettikleri görülmüştür. Ayrıca bu araştırmada 
öğretmenlerin "diğer davranış" kategorisinde öğrencilerin öğretmenlerin 
sınıflarında  verdiği yönergeleri dikkate almaması, ders sırasında başka 
şeylerle ilgilenmesi ve verilen etkinliği tamamlamama gibi davranışları da 
problem davranış olarak belirledikleri görülmüştür. Alan yazında zihinsel 
engelli öğrencilerde görülen davranış problemleriyle (Russell ve Forness, 
1985; Oliver, Murphy ve Campbell, 1987; Çifci  ve Tabak, 1997) bu 
araştırmanın bulgularının paralellik gösterdiği düşünülmektedir. Ancak, 
belirlenen problem davranışlar arasındaki farklılıkların  öğretmenlerle 
yapılan görüşmeler yoluyla toplanan niteliksel verilerle, bu araştırmada 
olduğu gibi ölçekler aracılığıyla elde edilen nicel verilerden 
kaynaklanabileceği düşünülmüştür. 

Alanyazında gerek engelli gerekse engelli olmayan gruplarla yapılan 
çalışmalardaki ortak nokta, davranış problemlerinde anlamlı derecede 
cinsiyet farkına  rastlanmasıdır. Kızlar içe yönelik davranış problemlerini 
(kaygı, depresyon, geri çekilme v.b) daha fazla  gösterirken, erkekler dışa 
yönelik davranış problemlerini (saldırganlık, öfke  nöbetleri, kavga etme v.b) 
daha fazla  gösterdikleri ifade  edilmiştir (Çiçekçi, 2000). Ancak bu 
araştırmada, kız ve erkek zihinsel engelli öğrencilerin öğretmen adaylarının 
değerlendirmeleri sonucunda aldıkları puanlar arasında anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir. Bu bulgu Vostanis ve arkadaşları (1996) ve Çiçekci'nin 
(2000) çalışmalarında elde edilen bulgularla tutarlılık göstermektedir. 

Vostanis ve arkadaşları (1996), kaynaştırma ve özel okul programlarına 
devam eden zihinsel engelli öğrencilerin ebeveynleri ve öğretmenleri 
tarafından  değerlendirmeleri sonucunda elde ettikleri puanlar açısından, 
anlamlı bir farklılığın  görülmediğini ifade  etmişlerdir. Bu araştırmada ise, 
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özel sınıftaki  zihinsel engelli öğrencilerin, öğretmen adaylarının 
değerlendirmesi sonucunda "Toplumsallaşmış Saldırganlık" alt ölçeğinden, 
özel okuldaki zihinsel engelli öğrencilerden daha yüksek puan ortalamasına 
sahip oldukları ve aradaki farkın  anlamlı olduğu görülmüştür. Bu alt 
ölçekteki yer alan maddelerin yaşları daha büyük ve hafif  düzeyde zihinsel 
engellilerde daha fazla  görülebileceği düşünülmektedir. Araştırmaya katılan 
özel sınıfta  yer alan zihinsel engelli öğrencilerin, özel okula devam eden 
zihinsel engelli öğrencilere göre engel derecelerinin daha hafif  olması, bu 
sonucu ortaya çıkarmış olabilir. 

Sonuç olarak, bu araştırmanın bulgularının zihinsel engelli öğrencilerde 
gözlenen problem davranışlar konusunda yapılacak çalışmalara katkı 
getirebileceği, ileride yapılacak araştırmalarda, hem niteliksel hem de 
niceliksel veri toplama tekniklerinin bir arada kullanılmasının, etkili 
olabileceği düşünülmektedir. 
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OTİSTİK ÇOCUKLARIN ANNE-BABALARI İLE 
NORMAL GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARIN 

ANNE-B ABALARININ DEPRESYON, DURUMLUK-
SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN VE AİLE 

İŞLEVLERİNİN ARAŞTIRILMASI 

Uzman Psikolog Mustafa  SUNGUR 
Özel îlgi  Özel Eğitim  Merkezi 

Otistik çocukların anne ve babalarında görülen kaygı ve depresyonun 
incelenmesi, bu ailelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi; otizmin anne-
baba ve dolayısıyla aile üzerindeki etkilerini anlamak için önemli bir 
başlangıç noktası olabilir. Ayrıca otistik çocuğa sahip ailelerin aile 
işlevlerinin araştırılması, bu çocukların tedavi ve eğitim sürecinde ailelere 
yönelik çalışma alanlarının belirlenmesi açısından yararlı olabilir. 

Otizm, genel olarak sözel-sözel olmayan iletişimde ve sosyal 
etkileşimde yetersizlik; ilgilerin ve davranışların sınırlı ve yineleyici olması 
biçiminde açıklanabilen yaygın gelişimsel bir bozukluktur (APA, 1994). 
Otizm, bireyin dış dünyanın gerçeklerinden uzaklaşıp kendine özgü bir iç 
dünya yaratması olarak da tanımlanabilmektedir. Etiolojisinde heterojen, 
biyolojik ve psikolojik etkenlerin rol oynadığı bildirilmektedir (Öztürk, 
1997). Otizm genellikle üç yaştan önce ortaya çıkmaktadır. Bazı kaynaklarda 
ise 18 aydan itibaren otizm tanısı konabildiği belirtilmektedir. Erkeklerde 
kızlara oranla daha sık rastlanmakta ve onbin çocuktan 4-5'inde 
görülmektedir (Akçakın ve Kerimoğlu, 1993; Akçakın, Polat, Kerimoğlu, 
1993; Gillian, Charman, Baron-Cohen, Cox, Swettenham, Wheelwright ve 
Drevv, 2000; Wenar, 1994). 

Otizmin aile üzerindeki etkilerine ilişkin bir çok araştırma yapılmıştır. 
Temelde otistik bir çocuğu olan aileler, diğer özür gruplarındaki çocukların 
aileleriyle bir çok benzer stres, kaygı ve sorunu yaşamaktadırlar, Ancak 



otizme özgü bazı faktörler,  bu ailelerin diğer özürlü çocuk ailelerinden daha 
yoğun ve farklı  stres yaşamalarına neden olmaktadır. Çünkü, otistik 
çocuğun semptomları ve beraberinde getirdiği sorunlar yavaş yavaş ortaya 
çıkmaktadır. Ayrıca otizm tek başına zihinsel özürden daha karmaşık, az 
anlaşılır ve çok daha yıkıcı bir gelişim bozukluğudur (Kuloğlu-Aksaz, 1992; 
Morgan, 1988; Tomkiewicz, 1987). 

Cohen ve Donnellan (1987), otizmin aile üyeleri üzerinde yüksek 
düzeyde stres verici bir etki oluşturduğunu belirtmektedirler (Akt. Rodrigue, 
Morgan ve Geffken,  1990). Sanders ve Morgan (1997) otistik, down 
sendromlu ve normal gelişim gösteren çocukların anne-babalarının stres ve 
uyum düzeylerini incelemişlerdir. Bu çalışmada otistik çocukların anne-
babaları, genel olarak down sendromlu çocukların anne-babalarından daha 
fazla  aile stresi ve uyum problemleri bildirmişlerdir. Yine otistik çocukların 
annelerinin babalarından daha fazla  stresli oldukları saptanmıştır. Ayrıca 
otistik çocukların anne ve babaları daha az boş zaman bulabildiklerini, boş 
zamanlarını yeterince etkili bir şekilde kullanamadıklarını ve ev dışında 
çocuklarıyla vakit geçirmekten kaçındıklarını bildirmişlerdir. Otistik 
çocukların yoğun bir biçimde sergiledikleri kendine ve çevreye zarar verici, 
kendini uyarıcı davranışlarının, öfke  nöbetlerinin, uyku düzenlerindeki 
farklılıkların  ve aşırı hareketliliklerinin bu ailelerin yaşadıkları stres üzerinde 
etkili olduğu vurgulanmıştır. 

Otistik çocukların anne ve babalarının özel bir stres tipi yaşadıkları ileri 
sürülmektedir. Buna göre bu ailelerin çocuklarıyla ilgili daha fazla  hayal 
kırıklığı ve belirsizlik yaşadıkları, daha fazla  davranışsal problemlerle 
karşılaştıkları ve daha az boş zaman ve eğlenme olanağı bulabildikleri 
belirtilmektedir (Koegel ve ark., 1992). 

Donovan (1988), otistik ve zihinsel özürlü ergenlerin annelerinde aile 
stresini algılama düzeyini araştırmış, otistik ergenlerin anneleri, zihinsel 
özürlü ergenlerin annelerine göre daha fazla  aile stresi bildirmişlerdir. 
Otistik ergenlerin ailelerinde gözlenen stresin daha fazla  olmasının, 
otistiklerde olumlu duygusal ilişki, anlamlı dil ve iletişimin sınırlı oluşuna 
bağlı olabileceği üzerinde durulmuştur. Kasari ve Sigman (1997) otistik, 
zeka özürlü ve normal çocukların aileleriyle yürüttükleri çalışmalarında, 
otistik ve zihinsel özürlü ailelerin yaşadıkları yoğun stresin, anne ve babanın 
kendilerini çocuklarına bakım verici olarak algılamalarıyla ilişkili olduğunu 
belirtmektedirler. Buna ek olarak otistik çocukların anne ve babaları, 
yaşadıkları stres ve sıkıntıları çocuklarının kendileriyle sınırlı iletişim 
kurmalarına bağlamışlardır. 

Otistik, down sendromlu ve normal gelişim gösteren çocukların anne 
babalarıyla yapılan bir çalışmada,otistik çocukların anne babalarının stres 
düzeyi diğer iki gruptan anlamlı olarak daha fazla  bulunmuştur (Fisman, 
Wolf  ve Noh, 1989). Benzer şekilde Wolf,  Noh, Fisman ve Speechly (1989) 
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de otistik çocukların anne ve babalarında normal gelişim gösteren çocukların 
anne ve babalarına oranla daha fazla  stres yaşandığını belirtmektedirler. 

Donovan (1988) özürlülük durumunun, çocuğun gelişimi üzerindeki 
etkisi ne kadar yaygın olursa, çocuğun aileye etkisinin de o kadar stresli 
olacağını bildirmektedir. Bireyin yaşamı boyunca karşılaştığı stres yaratan 
durumlar depresyon, kaygı gibi psikolojik sorunların ortaya çıkmasına zemin 
hazırlamaktadır. Özürlü çocukların anne ve babaları, çocuklarının 
doğumuyla başlayan onun bakımı ve gereksinimleriyle yaşam boyu süren 
yoğun stresli deneyimlerle yüz yüze gelmektedirler. Bu güç ve stresli 
deneyimler nedeniyle özürlü çocukların anne ve babalarının, normal 
çocukların anne ve babalarına göre duygusal açıdan daha fazla  zorlandıkları 
ve genellikle kaygı ve depresyon yaşadıkları bildirilmektedir. (Fishman ve 
ark., 1989; Morgan, 1988, Wolf  ve ark., 1989). 

Wolf  ve arkadaşları (1989), otistik, down sendromlu ve normal gelişim 
gösteren çocukların anne ve babalarıyla yaptıkları araştırmalarında, anne ve 
babalarda stres, depresyon ve sosyal desteğin etkilerini incelemişlerdir. 
Çalışma sonunda otistik çocukların annelerinin, kontrol grubundan anlamlı 
düzeyde yüksek depresyon puanı aldıkları bulunmuştur. Otistik çocukların 
babalarının depresyon puanlarıyla diğer iki grubun depresyon puanları 
arasında fark  bulunamamıştır. Araştırmanın diğer bir sonucu ise annelerin 
yaşadıkları umutsuzluk duyguları ve depresyonun sosyal desteğin varlığında 
azaldığıdır. Herken, Turan, Şenol ve Karaca, (2000) down sendromlu 
çocukların anne ve babalarıyla, ruhsal ve motor özrü olmayan çocukların 
anne babalarının depresyon düzeylerini karşılaştırmışlardır. Sonuçta, down 
sendromlu çocukların anne ve babalarının depresyon puanlarının kontrol 
grubuna oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Yine down sendromlu 
çocukların annelerinin depresyonu babalarından daha yüksektir. Bunun 
özürlü çocuğun bakımının genellikle annesi tarafından  sağlanıyor olmasıyla 
ilişkili olduğu belirtilmiştir. Baving ve Schmidt (2000) 4-9 yaş 10 otistik 
çocuğun anne ve babasıyla çalışmış, anne ve babaların yaşadıkları depresyon 
ve tükenmişlikte otistik çocukların daha fazla  ilgi , bakım ve kontrole 
ihtiyaç duymalarının etkili olduğunu bildirmişlerdir. 

Yapılan bir çok araştırmada küçük yaşta otistik çocuğu olan annelerin, 
sürekli bakım isteyen ve tehlikeleri fark  edemeyen çocuklarının fiziksel 
sağlıklarıyla ilgili kaygı yaşadıkları bildirilmektedir. Otistik çocuk 
büyüdükçe, anne ve babanın kaygıları da verilecek eğitim, uyumsuz ve zarar 
verici davranışların kontrolü ve çocuğun cinsiyetine bağlı etkenlerle 
artmaktadır. Anne ve babanın kaygısını arttıran diğer bir etken ise 
çocuklarının toplum içinde yalnız kalacağına ve kendine yetemeyeceğine 
ilişkin düşünceleridir (Morgan, 1988). Yapılan bir araştırmada, otistik ve 
zihinsel özürlü çocukların anne babalarının kaygı düzeyleri, Kaygı ve Endişe 
Düzeyini Ölçme Aracı ile incelenmiş, iki grubun kaygı düzeylerinin bazı alt 
boyutlar dışında benzer olduğu saptanmıştır. Bağımlılık, kendini yönetme ve 
kişisel ödül eksikliği alt boyutlarında otistik çocukların anne babalarının 
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kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur (Kuloğlu-Aksaz, 1990). 
Akkök (1989), özürlü çocuğa sahip anne-babaların kaygı düzeylerinin 
çocuğun yaşı, cinsiyeti ve özür derecesiyle ilişkisini araştırmıştır. Bu amaçla 
Kaygı ve Endişe Düzeyini Ölçme Aracı kullanılmıştır. Sonuçta bu ölçeğin 
mali kaygılar alt boyutunda babaların kaygı düzeyinin çocuğun yaşı 
ilerledikçe arttığı görülmüştür. Çocuğun cinsiyeti ve özür türünün anne 
babaların kaygılarıyla ilişkili olmadığı bulunmuştur. 

Ülkemizde yapılan bir araştırmada, otistik ve normal çocuğa sahip anne 
ve babaların depresyon ve durumluk-sürekli kaygı düzeyleri incelenmiştir. 
Sonuçta otistik çocuğa sahip anne-babaların, depresyon ve durumluk-sürekli 
kaygıları, normal çocuğa sahip anne babalara göre daha yüksek bulunmuştur. 
Bu sonuçlar otistik bir çocuğun anne babası olmanın getirdiği güçlüklere 
bağlanmıştır (Gündoğdu, 1995). 

Akçakın ve Erden (1995), otistik ve kontrol grubu çocukların anne 
babalarının depresyonlarını Beck Depresyon Ölçeği, kaygılarını ise 
Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri kullanarak değerlendirmişlerdir. Otistik 
çocuğu olan annelerin depresyonları kontrol grubu çocuklarının annelerine 
göre anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Otistik çocukların 
babalarının puan ortalamaları kontrol grubundan daha yüksek olmakla 
birlikte bu fark  anlamlı değildir. Ayrıca her iki gruptaki annelerin depresyon 
puanları babalardan anlamlı ölçüde daha fazladır.  Araştırmacılar, her iki 
gruptaki anne babaların durumluk-sürekli kaygı ortalamaları arasında 
anlamlı bir fark  gözlememişlerdir. Ancak iki gruptaki annelerin durumluk 
ve sürekli kaygıları babalardan daha yüksektir (Akt. Gündoğdu, 1995). 

Akçakın ve Erden (2001) otistik ve kontrol grubu çocuklarının anne 
babalarını depresyon, sürekli-durumluk kaygı, obsesif  ve ruhsal belirtiler 
taşıma yönünden karşılaştırmışlardır. Araştırmada otistik çocukların 
annelerinin depresyon puanları kontrol grubu annelerinden daha yüksek 
bulunmuş; babaların depresyon puanları ise kontrol grubu babalarına oranla 
yüksek olmakla birlikte bu fark  anlamlı bulunmamıştır. Durumluk kaygı 
puanları açısından otistik ve kontrol grubu anne ve babalarında fark 
saptanmamış, ancak her iki gruptaki annelerin durumluk kaygıları 
babalardan yüksek bulunmuştur. Ayrıca otistik çocukların annelerinin 
sürekli kaygılarının babalarından daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Aynı 
araştırmada, çocukların tanı aldıkları süre ve anne babaların ölçek puanları 
karşılaştırılmıştır. Bunun için son altı ay içinde otizm tanısı alan çocuklar 
yeni tanı, bir yıl ve daha önce otizm tanısı konmuş çocuklar ise eski tanı 
olarak belirlenmiştir. Sonuçta tanı süresiyle anne babanın ölçek puanları 
arasında anlamlı bir fark  bulunamamış, ancak eski tanı grubundaki 
çocukların anne ve babalarının yeni tanı grubuna göre depresyon 
puanlarının yükseldiği izlenmiştir. 

Piven ve arkadaşları (1991) otistik ve down sendromlu çocukların anne 
babalarındaki psikiyatrik bozuklukları araştırmışlardır. Otistik çocukların 
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anne babalarında kaygı bozukluğunun yaşam boyu görülme sıklığı, down 
sendromlu çocukların anne babalarına göre anlamlı ölçüde daha fazla 
bulunmuştur. Ayrıca otistiklerin anne babalarında majör depresif 
bozukluğun yaşam boyu görülme oranının, nüfus  oranlarına göre yüksek 
olduğu gözlenmiştir. Piven ve Palmer (1999) araştırmalarında, otistik 
çocukların anne babalarında kontrol grubuna göre yüksek oranda majör 
depresyon ve sosyal fobi  saptamışlardır. Ayrıca otistik çocukların birinci 
derece akrabalarında da yüksek oranda depresyon ve kaygı gözlemişlerdir. 
Bununla tutarlı olarak Lainhard (1999) otistik çocukların anne, baba ,kardeş 
ve birinci derece akrabaları arasında majör depresyon ve sosyal fobinin 
yüksek oranlarda olduğunu bildirmektedir. Ayrıca otistik çocukların anne, 
baba ve kardeşlerinin yaşadığı psikiyatrik sorunlarda etkili olduklarından söz 
etmektedir. Yapılan bir çalışmada otistik çocukların annelerinde görülen 
birinci eksen bozuklukları araştırılmıştır. Sonuçta otistik çocukların 
annelerinde en sık majör depresif  bozukluk, distimik bozukluk ve sosyal 
fobiye  rastlanmıştır. (Demir, Mukaddes, Demir ve Bilge, 2000). 

Fisman ve Wolf  (1991) otistik çocukların aile üyeleri üzerinde anlamlı 
düzeyde etkiler yarattığını bildirmişlerdir. Annelerin depresyon açısından 
önemli bir yatkınlık taşıdıklarını saptamışlardır. Buna göre annelerin 
yaşadıkları depresyon, anne eş rollerini ve aile ilişkilerini etkilemektedir. 
Patterson (1979) aile içindeki tüm ilişkiler gibi karı-koca ilişkisinde de 
karşılıklı bir etkileşim olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle eşlerden birinde 
gözlenen depresif  özellikler diğer eşi etkileyebilmektedir. Bu durum, karı-
koca arasındaki ilişkiyi etkileyebilir ve evlilikteki gerilimin artmasına bağlı 
olarak da eşlerin psikolojik sağlıkları üzerinde etkili olabilir (Akt. Fisman ve 
ark., 1989). Yine Fisman ve arkadaşlarının (1991) yaptıkları bir çalışmada 
otistik çocukların annelerinin yüksek depresyon puanlarıyla eşlerine 
yakınlıklarındaki azalmanın ilişkili olduğu bulunmuştur. 

Otistik bir çocuğa sahip olan aile, otistik çocuklarına ve kendilerine 
yardımcı olacak kaynakların yetersizliğinde, geçici çözümler bulmaya 
çalışır. Böylece ailenin yaşamı yalnızca otistik çocuğun etrafında  odaklanır 
ve ailenin iç ve dış etkileşimleri çocuğun ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde 
değiştirilir. Sonunda aile yavaş yavaş akrabalardan, arkadaşlardan, sosyal 
etkinliklerden uzaklaşır ve kendi içinde "kapalı bir sistem" oluşturur. Bu ise 
ailenin problemlerinin daha çok artmasına yol açar (Helm ve Kozloff,  1986). 

Otistik çocukların ailelerine ilişkin dört farklı  aile örüntüsü 
tanımlanmaktadır. Buna göre, ebeveynlerden biri otistik çocuklarının 
davranışlarından sorumlu tutulamayacağını düşünerek çocuğa sınır koymaz, 
göz yumar. Eşini ve diğer çocukları otistik çocuğuyla kurduğu ilişkiden uzak 
tutar. Tanımlanan ikinci aile örüntüsüne göre, ebeveynler tüm ilgilerini 
otistik çocuklarına yönelterek diğer çocuklarını ihmal ederler. İhmal edilen 
çocuklar, bu duruma genellikle pasif  kalarak ya da depresif  belirtilerle tepki 
gösterirler. Üçüncü aile örüntüsünde, eşlerden birinin otistik çocukla aşırı 
ilgilenmesinin sonucunda eşler arasında çatışmalar yaşanır. Bu anne ve 
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babanın boş zamanlarını paylaşmalarını engeller ve genellikle evlilik 
ilişkilerini olumsuz etkiler. Tanımlanan son aile örüntüsünde ise 
ebeveynlerden biri otistik çocukla aşırı ilgilenirken diğer çocuklardan birini 
de bu ilişkiye çeker. Diğer eş ise otistik çocukla kurulan bu aşırı bağdan 
uzak kalır (Harris 1982, Akt. Morgan ,1988). 

Rodrigue, Morgan ve Geffken  (1990) otistik, down sendromlu ve 
normal gelişim gösteren çocukların anneleriyle çalışmıştır. Sonuçta otistik 
çocukların anneleri diğer iki gruptaki annelere göre daha az ebeveyn 
yeterliliği bildirmişlerdir. Ayrıca evliliklerinde daha az başarılı olduklarını, 
daha az evlilik doyumu hissettiklerini ve evlilik uyumlarının daha az 
olduğunu belirtmişlerdir. Buna karşın aile bağlılıklarının diğer gruplardan 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar, otistik çocukların annelerinin 
aile üyeleri arasında daha yüksek bir duygusal bağlılık algıladıkları, buna 
karşılık durumsal ve çocuğun gelişimiyle ilgili stresörlere karşı daha düşük 
bir aile esnekliğine sahip oldukları şeklinde yorumlanmıştır. Aile bağlılığı 
ayrılmalar ya da iletişim kurma boyutlarını taşırken aile uyumu planlılık ve 
esnekliğe işaret etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, ailedeki bağlılık ve 
uyumun dengeliliğiyle sağlıklı aile işlevleri arasında bir ilişkiden söz 
edilebilir. Aşırı bağlılığın ise ailedeki sağlıklı uyumu engellediği ileri 
sürülmektedir. 

Fisman ve arkadaşları (1989) otistik, down sendromlu ve normal 
gelişim gösteren çocukların anne ve babalarının yakınlık düzeylerini Waring 
Yakınlık Anketiyle değerlendirmişlerdir. Sonuçta otistik çocukların 
babalarının eşlerine yakınlık düzeyi diğer iki gruptaki babalara göre daha 
zayıf  olarak bulunmuştur. Otistik çocukların annelerinin eşlerine yakınlık 
düzeyi ise normal gelişim gösteren çocukların annelerine göre daha zayıf 
olarak değerlendirilmiştir. 

Konstantareas ve Homatidis (1992) otistik, zihinsel özürlü ve normal 
çocukların anne ve babalarının çocuklarına karşı gösterdikleri ilgiyi, anne 
baba bildirimleri aracılığıyla değerlendirmişlerdir. Çalışmada normal ve 
zihinsel özürlü çocukların anne ve babalarının çocuklarına karşı, otistik 
çocukların anne ve babalarından daha ilgili oldukları belirtilmiştir. 

Gündoğdu (1995) otistik çocukların anne ve babalarıyla yaptığı 
araştırmasında otistik çocuk sahibi anne ve babaların evlilik uyumlarını 
incelemiştir. Otistik çocuğa sahip annelerin, Birtchnell Eş Değerlendirme 
Ölçeği'nin yalnızca "güvenilebilirlik" alt boyutunda normal çocuğa sahip 
annelere göre daha yüksek puan aldıkları bulunmuştur. Otistik çocukların 
babalarının ise bu öçeğin yalnızca "kopukluk" alt boyutunda kontrol grubuna 
göre düşük puan aldıkları saptanmıştır. Otistik çocukların anne ve 
babalarının evlilik uyumlarına ilişkin algılarının normal çocukların anne va 
babalarına göre daha olumlu olduğu bildirilmiştir. 
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Akerly (1984) otistik çocukların ailelerinde, boşanma oranının genel 
nüfus  ortalamasından daha düşük olduğunu bildirmiş ve otistik çocuğun 
evlilik ilişkisini güçlendirdiğini belirtmiştir. DeMeyer ve Goldberg (1983) 
otistik çocukların anne babalarını evlilik ilişkilerini araştırmışlar, büyük 
yaştaki otistik çocukların anne babalarının, küçük yaştaki otistik çocukların 
anne babalarına göre evlilik ilişkilerinde daha fazla  zorluklar yaşadıklarını 
bulmuşlardır. ( Akt. Morgan, 1988). 

Otistik, down sendromlu ve normal çocukların anne ve babalarının 
genel aile uyumlarının değerlendirildiği bir çalışmada, Aile Çevresi 
Ölçeğinin, "bağlılık", "anlaşma", "çatışma", "bağımsızlık", "başarı 
yönelimi", "ahlaki-dini güç", "kontrol" ve "organizasyon alt boyutlarında 
aileler arasında fark  bulunmamıştır. Ancak otistik ve down sendromlu 
çocukların ailelerinin daha az entelektüel ve kültürel aktiviteleri tercih 
ettikleri ve eğlenceye daha az zaman ayırabildikleri saptanmıştır. Bu 
sonuçlar, annelerin araştırma sırasında politik, sosyal, ve kültürel uğraşlara 
daha az zaman ayırdıklarını bildirmeleriyle tutarlılık göstermektedir 
(Sanders ve Morgan, 1997). 

Bazı araştırmalarda otistik çocuğu yetiştirmenin getirdiği bir takım 
zorlukların anne baba arasındaki duygusal ilişkiyi zayıflattığı 
belirtilmektedir ( DeMayer, 1979, Akt. Morgan, 1988). Görüldüğü gibi 
yapılan bir çok çalışmada otistik çocukların anne ve babalarının stres, kaygı 
ve depresyon düzeylerinin normal gelişim gösteren çocukların anne ve 
babalarından daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Yine anne-babaların stres, 
kaygı ve depresyon düzeylerinin bazı aile işlevleri üzerinde etkileri olduğuna 
ilişkin araştırma sonuçları bulunmaktadır. Ötistik çocukların aile işlevleriyle 
ilgili araştırmalarda ise tutarlı sonuçlara ulaşılamamıştır. Bazı araştırmalarda 
otistik çocukların aile işlevleri normal çocukların aile işlevlerinden daha 
sağlıklı bulunurken; bazı çalışmalarda ise otistik çocuğa sahip olmakla aile 
işlevlerindeki bozulmalar ilişkili bulunmuştur. 

Bu araştırmanın temel amacı otistik bozukluk tanısı almış çocukların 
anne-babaları ile normal gelişim gösteren çocukların anne-babalarının 
depresyon, durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin ve aile işlevlerini 
karşılaştırarak iki grup arasında fark  olup olmadığını incelemektir. 
Araştırmanın diğer bir amacı ise otistik çocuk sahibi olan anne-babaların 
depresyon, durumluk-sürekli kaygı düzeyleri ile çocukların otizm tanısını 
aldıkları süre ve aile işlevleri arasındaki ilişkileri değerlendirmektir. 

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Araştırma grubu, Ankara'daki üç farklı  özel eğitim merkezinde özel 
eğitim alan otizm tanısı almış çocukların anne-babalarıyla; Ankara 
Üniversitesi Otistik Çocuklar Tanı, Tedavi Uygulama ve Araştırma 
Merkezine başvuran toplam, 55 otistik çocuğun anne-babalarından 
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gönüllülük esas alınarak oluşturulmuştur. Araştırma grubundaki anne ve 
babaların 43'ü birbirinin eşidir. 3 çocuğun annesi ve 9 çocuğun babası 
araştırmaya katılmayı kabul etmemiştir. Araştırma grubundaki annelerin yaş 
ortalaması X=36,21 (Ss 9,09); babaların yaş ortalaması ise X=39,63 (Ss 
7,65)'dür. 

Kontrol grubu ise özel eğitim merkezi personeli ve yakınlarından, 
herhangi bir ruhsal veya motor özrü olmayan 30 çocuğun anne ve babaları 
arasından yine gönüllülük esas alınarak belirlenmiştir. Kontrol grubundaki 
annelerin yaş ortalaması X=34,66 (Ss 7,52); babaların yaş ortalaması ise 
X=38,46 (Ss 7,74) olarak saptanmıştır. 

Araştırma grubundaki annelerin eğitim düzeyi ortalaması X=3,13 (Ss 1, 
22)'ken bu oran kontrol grubu için X=2,80 (Ss 1,12) olarak bulunmuştur. 
Babalar için eğitim düzeyi ortalaması araştırma grubunda X=2,54 (Ss 1,08), 
kontrol grubunda X=2,53 (Ss ,77)'tür.( Eğitim düzeyi: İlkokul 5, ortaokul 4, 
lise 3 üniversite 2, yüksek lisans ve üstü 1 olarak puanlanmıştır.). Araştırma 
ve kontrol grubundaki anne ve babalar, yaş ve eğitim düzeyleri açısından 
eşleştirilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda bu demografik 
özellikler yönünden araştırma ve kontrol grubu arasında anlamlı bir fark 
bulunmamıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma grubundaki anne-babalardan yaş ve eğitim düzeylerini, 
çocuklarının otizm tanısını aldığı yıl ve özel eğitime devam etme süresini 
içeren bilgi formlarını  doldurmaları istenmiştir. Kontrol grubuna ise yaş ve 
eğitim düzeyine ilişkin soruların olduğu bir bilgi formu  verilmiştir. Ayrıca 
iki gruptaki anne ve babalar Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri, Beck 
Depresyon Ölçeği ve Aile Değerlendirme Ölçeği uygulanarak değerlen-
dirilmiştir. 

Durumluk-Sürekli  Kaygı  Envanteri:  Spielberger, Gorsuch ve Lushene 
tarafından  geliştirilmiş, Öner ve LeCompte (1985) tarafından  Türkçe çevirisi 
ve uyarlaması yapılmıştır. 

Envanter her biri 20 maddelik iki ayrı ölçekten oluşmaktadır. 
Durumluk Kaygı Ölçeği, bireyin belirli koşullarda kendini nasıl hissettiğini 
belirler. Sürekli Kaygı Ölçeği ise bireyin içinde bulunduğu koşul ve 
durumlardan bağımsız olarak, genellikle kendini nasıl hissettiğini belirler. 

Güvenirliği:  Test-tekrar test güvenirliği: her iki ölçek 10, 15, 30, 120 ve 
365 günlük aralıklarkla HÜ ve ODTÜ ile Kara Harp Okullarında okuyan 
beş ayrı öğrenci grubuna iki kez uygulanmıştır. Korelasyon katsayıları 
Sürekli Kaygı Ölçeği için .71 ile .86, Durumluk Kaygı Ölçeği için .26 ile .68 
arasında bulunmuştur. Kuder Richardson formülünün  genelleştirilmiş bir 
formu  olan alfa  korelasyonlarıyla saptanan iç tutarlık ve homojenlik 
katsayıları, Sürekli Kaygı Ölçeği için .83 ile .87, Durumluk Kaygı Ölçeği 
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için .94 ile .96 arasında bulunmuştur. Madde-toplam puan güvenirliği 
envanterin bir başka tür madde güvenirliği ya da ölçek iç tutarlığı 
korelasyonları Sürekli Kaygı Ölçeği için .34 ile .72, Durumluk Kaygı 
Ölçeği için .42 ile .85 arasında bulunmuştur(Öner ve LeCompte, 1985). 

Geçerliği:  Ölçüt-bağlantılı geçerlik için normaller, tanı konmuş 
psikiyatri hastaları ile karşılaştırılmış, hastaların Durumluk ve Sürekli kaygı 
düzeylerinin normallerden çok yüksek (p<.01) olduğu bulunmuştur. Sürekli 
ve durumluk kaygı puanı ortalamalarına göre yapılan karşılaştırmalarda 
normallerle fiziksel  hastalığı olanların birbirine benzediği ve bu iki grubun 
psikiyatri hastalarından .01 düzeyinde daha düşük puan aldığı saptanmıştır. 
Durumluk ve Sürekli Kaygı puanlan arasında ortalama .62 civarında ve .01 
düzeyinde anlamlı korelasyonlar bulunmuştur (Öner ve LeCompte, 1985). 

Beck Depresyon Ölçeği:  Beck tarafından  geliştirilen ölçeğin Türkçe'ye 
çeviri ve uyarlaması Tegin (1980) tarafından  yapılmıştır. 

Depresyon belirtilerinin şiddetini ölçen bir araçtır. 21 farklı  depresif 
belirti kategorisi içermektedir. 

Güvenirlik:  Miller ve Seligman test-tekrar test güvenirlik katsayısını üç 
aylık ara ile .74 ularak bulmuşlardır. Tegin, 40 sosyal bilimler öğrencisine 2 
hafta  arayla ölçeği iki kez uygulamış ve test-tekrar test güvenirlik katsayısını 
.65 olarak bulmuştur. Tegin, yarıya bölme güvenirliğini ise öğrenci grubu 
için .78, depresif  hasta grubu için .61 olarak bulmuştur. 

Geçerlik:  Ölçüt bağlantılı geçerlik, Hamilton Depresyon 
Derecelendirme Ölçeği kriter alınarak kullanıldığında korelasyon katsayısı 
.75 olarak bulunmuştur. Batıda üniversite öğrencileriyle yapılan çalışmalarda 
geçerlik katsayılarının .65-68 arasında değiştiği bulunmuştur. Tegin, Beck 
Depresyon Ölçeği ile Depresyonda Bilişsel Tepkiler Ölçeği puanları 
arasındaki ilişkiyi normal, depresif  ve şizofrenik  deneklerle incelemiş, ölçek 
puanları arasındaki korelasyon katsayılarını normal grup için .20, depresif 
grup için .52 ve şizofrenik  grup için .33 bulmuştur (Savaşır ve Şahin, 1997). 

Aile Değerlendirme  Ölçeği:  Epstein, Bolwin ve Bishop Tarafından 
geliştirilen ölçeğin Türkçe'ye uyarlama çalışması Bulut (1990) tarafından 
yapılmıştır. 

Aile işlevlerinin yapısal ve örgütsel niteliklerini, aile içi ilişki ve 
etkileşimleri sağlıklı ve sağlıksız boyutunda değerlendiren bir ölçektir. Ölçek 
7 alt boyuttan oluşmaktadır. Her bir alt boyutta ölçek puanlarının yükselmesi 
sağlıksızlığa işaret etmektedir. A) Problem Çözme (PRC): Ailenin maddi ve 
manevi sorunlarını çözebilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. B) İletişim 
(ILT): Aile üyeleri arasındaki etkili iletişim ve bilgi alış-verişi olarak 
açıklanmaktadır. C) Roller (ROL): Ailenin, çocuklarına bakıp büyütme, 
destekleme, kişisel gelişimlerini sağlama, aile sistemini sağlıklı idare etme 
gibi konulardaki işlevlerini değerlendirilmektedir. D) Duygusal Tepki 
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Verebilme (DTV): Aile üyelerinin olaylar karşısında uygun tepkiler 
verebilme düzeyini tanımlamaktadır. E) Gereken İlgiyi Gösterme (GIG): 
Aile üyelerinin birbirlerine gösterdikleri ilgi, bakım ve sevgi olarak 
tanımlanmaktadır. Buna göre en sağlıklı aileler birbirleriyle orta derecede 
ilgilenen ailelerdir. Bu ilginin az ya da çok olması sağlıksızlık olarak 
değerlendirilmektedir, f)  Davranış kontrolü (DVK): Aile üyelerinin 
davranışlarına ilişkin kural ve sınırları değerlendirmektedir. Bu amaçla 
ailenin psikolojik ya da sosyal tehditler karşısındaki davranışlarına ilişkin 
sorular yer almaktadır, g) Genel Fonksiyonlar (GNF): tüm boyutlardaki 
işlevlerin genel bir değerlendirmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Güvenirlik:  Test-tekrar test güvenirliği korelasyon katsayısı problem 
çözme alt boyutu için .66, duygusal tepki verme alt boyutu için .76 olarak 
bulunmuştur(Öner, 1997) Ülkemizde Bulut (1990) tarafından  yapılan test-
tekrar test güvenirliği çalışmasında her alt boyut için korelasyon katsayıları; 
problem çözme .90, iletişim .84, roller .82, duygusal tepki verme .78, 
gereken ilgiyi gösterme .62, davranış kontrolü .80 ve genel fonksiyonlar  .89 
olarak bulunmuştur. İç tutarlıkta Cronbach alfa  değerleri .72 ile .92 arasında 
değişmektedir. Alt boyutlar için Cronbach alfa  değerleri şöyledir: problem 
çözme .80, iletişim .42, duygusal tepki verme .59, gereken ilgiyi gösterme 
.38, davranış kontrolü .52 ve genel fonksiyonlar  .86'dır. 

Geçerlik:  Yapı geçerliği için ölçek, normal aileler ve psikiyatrik hastası 
olan ailelerden yalnız birer kişiye uygulanmış, normal ailelerin alt boyut 
puan ortalamaları hasta ailelerin puan ortalamalarından daha düşük (p<.001) 
bulunmuştur. Bir başka çalışmada boşanma sürecindeki kadınlara ve normal 
evliliklerini sürdüren çiftlerden  birine uygulanan ölçek puan ortalamaları 
arasındaki fark  t testinde tüm testler için .001 ile .01 düzeyinde anlamlı 
bulunmuştur. Ölçüt bağlantılı geçerlik için evli olan 25 kişiye ADÖ ile 
birlikte Evlilik Yaşam Ölçeği uygulanmış, genel fonksiyonlar  alt boyutuyla 
aralarındaki ilişkinin .66 düzeyinde ve anlamlı(p<.001) olduğu görülmüştür 
(Bulut, 1990). 

İşlem 

Tüm ölçekler araştırmaya katılmayı kabul eden anne ve babalara elden 
verilmiştir. Araştırmanın amacı ve her ölçeğin dolduruluş şekli araştırmacı 
tarafından  açıklanmıştır. Ölçeklerin doldurulması için her aileye bir haftalık 
bir süre verilmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmada katılımcılara uygulanan tüm ölçek puanları, araştırma ve 
kontrol grubundaki anne babalar için ayrı ayrı karşılaştırılmış ve 
ortalamaları, standart sapmaları ve t değerleri Tablo 1 'de özetlenmiştir. 
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Tablo 1: Araştırma ve Kontrol  Grubundaki  Anne-Babaların Ölçek  Puanlarına İlişkin 
Bulgular 

GRUP n X Ss t 
BABA BDO Araştırma 46 11,8913 7,8322 

Kontrol 30 7,5667 5,8879 2,583* 
BABA SK Araştırma 46 42,3261 10,3302 

Kontrol 30 36,1000 6,4826 2,941** 
BABA DK Araştırma 46 42,7174 10,1120 

Kontrol 30 34,2333 7,6369 3,920*** 
ANNE BDO Araştırma 52 17,0192 9,4982 

Kontrol 30 7,9667 6,5836 4 614*** 
ANNE SK Araştırma 52 47,7885 10,3589 

Kontrol 30 40,7667 6,6679 3,331** 
ANNE DK Araştırma 52 45,6154 10,7724 

Kontrol 30 36,3333 6,2386 4 3]4*** 

ADO/GNF Araştırma 55 1,9227 ,4847 
Kontrol 30 1,4900 ,2708 4,513*** 

ADO/PRC Araştırma 55 2,1618 ,6954 
Kontrol 30 1.6067 ,3859 4,040*** 

ADO/ILT Araştırma 55 1,7884 ,5177 
Kontrol 30 1.4400 ,4132 3,173** 

ADO/ROL Araştırma 55 2,0851 ,4932 
Kontrol 30 1,5733 ,3610 4 940*** 

ADO/DVK Araştırma 55 1,8236 ,4635 
Kontrol 30 1,5200 ,3210 3,191** 

ADO/DTV Araştırma 55 1,8944 ,6167 
Kontrol 30 1,5300 ,4829 2,799** 

ADO/G1G Araştırma 55 2,1364 ,8045 
30 1,6633 ,3846 3 031** 

Kontrol 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği 
SK: Sürekli Kaygı 
DK: Durumluk Kaygı 
ADÖ: Aile Değerlendirme Ölçeği 
GNF: Genel Fonksiyonlar 
PRÇ: Problem Çözme 
ILT: İletişim 
ROL: Roller 
DVK: Davranış Kontrolü 
DTV: Duygusal Tepki Verebilme 
GIG: Gereken İlgiyi Gösterme 
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Beck Depresyon Ölçeği puanları incelendiğinde; araştırma grubundaki 
annelerin depresyon ölçeği puan ortalamaları, kontrol grubu annelerinden 
daha yüksek bulunmuştur. (t=4,614, p<0,001). Araştırma grubundaki 
babaların depresyon puan ortalamalarının da kontrol grubu babalarından 
anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. (t=2,583 , p<0,05). 

Araştırma ve kontrol grubunun Durumluk Kaygı Ölçeği puanlarına 
bakıldığında, araştırma grubundaki annelerin durumluk kaygı düzeylerinin 
kontrol grubuna göre daha yüksek olduğu görülmektedir (t=4,314, p<0,001). 
Araştırma grubunda bulunan babaların durumluk kaygı puanları da kontrol 
grubu babalarından anlamlı düzeyde yüksektir. (t=3,920, p<0,001). 

Sürekli kaygı puanları açısından iki grup karşılaştırıldığında araştırma 
grubundaki annelerin Sürekli Kaygı Ölçeği puanlarının, kontrol grubundaki 
annelerden anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (t=3,331, p<0,01). 
Babalar için bu ölçek puanları incelendiğinde yine araştırma grubunun ölçek 
puanlarının, kontrol grubundan yüksek olduğu saptanmıştır (t=2,941, 
p<0,01). 

İki grubun Aile Değerlendirme Ölçeği puanları karşılaştırıldığında; 
araştırma grubundaki ailelerin Aile Değerlendirme Ölçeği'nin tüm alt 
boyutlarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek puanlar aldıkları 
saptanmıştır. Buna göre araştırma grubu ailelerinin Genel Fonksiyonlar 
(ADÖ/GNF), Problem Çözme (ADÖ/PRC), Roller(ADÖ/ROL) alt 
boyutlarındaki puanlarının, kontrol grubuna göre çok daha yüksek olduğu 
bulunmuştur. (GNF t=4,513, p<0,001; PRC t=4,040, p<0,001 ve ROL 
t=4,940, p<0,001). Bu ölçeğin, İletişim(ADÖ/ILT), Davranış 
Kontrolü(ADÖ/DVK), Duygusal Tepki Verme(DTV) ve Gereken İlgiyi 
Gösterme(GIG) alt boyutu puanları da araştırma grubunda kontrol 
grubundan daha yüksektir. (ILT t=3,173, p<0,01; DVK t=3,191, p<0,01; 
DTV t=2,799, p<0,01 ve GIG t=3,031, p<0,01). 

Araştırmada otistik çocuğa sahip ailelerin depresyon, durumluk ve 
sürekli kaygı düzeyleriyle, çocuklarının otizm tanısı aldıkları süre 
karşılaştırılmış, sonuçlar Tablo 2'de sunulmuştur. Çalışmaya katılan anne 
babaların çocuklarının tanı süreleri ortalaması X=5,29'dur (açıklık 1-26 yıl). 
Buna göre sadece babaların durumluk kaygı düzeyiyle çocuğun tanı süresi 
arasında negatif  yönde anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. 
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Tablo 2: Araştırma Grubundaki  Anne-Babaların Beck Depresyon Ölçeği,  Durumluk-Sürekli 
Kaygı  Envanteri  Puanları  ve Çocukların  Tanı  Süreleri  Arasındaki  Korelasyonlar 

Tanı Süresi BABA BDÖ BABA DK BABA SK 
Tanı Süresi r 1,000 -,239 -,453* -,154 

N 55 46 46 46 
ANNE BDÖ r -,143 ,354* ,463** 417** 

N 52 43 43 43 
ANNE DK r -,130 ,438** ,546** 549** 

n 52 43 43 43 
ANNE SK r -,14i ,186 355* ,372* 

n 52 43 43 43 

*p<0,01 **p<001 

BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği 
SK: Sürekli Kaygı 
DK: Durumluk Kaygı 

Araştırma grubundaki anne ve babaların ölçek puanları arasındaki 
ilişkilere bakılmış, annelerin durumluk kaygı düzeyleriyle, babaların 
depresyon, durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunmuştur. Annelerin depresyon düzeyiyle babaların depresyon düzeyleri 
incelendiğinde anlamlı düzeyde yüksek bir ilişki olduğu görülmüştür. Yine 
anne depresyonuyla baba durumluk ve sürekli kaygı düzeyi arasında da 
yüksek bir ilişki saptanmıştır. Annelerin sürekli kaygı düzeyiyle, babaların 
durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri arasında p<0,01 anlamlılık düzeyinde 
bir ilişki vardır. 

Araştırma grubundaki ailelerin Aile Değerlendirme Ölçeği puanlarıyla 
çocuklarının otizm tanısını aldıkları süre arasındaki ilişkiler incelenmiş 
sonuçlar Tablo 3'te özetlenmiştir. Buna göre tanı süresiyle sadece bu ölçeğin 
DTV alt boyutu arasında negatif  yönde bir ilişki olduğu görülmüştür. 
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Tablo 3: Araştırına Grubundaki  Anne-Babalarm Ölçek  Puanları  İle  Aile Değerlendirme 
Ölçeği Alt  Boyutları  Arasındaki  Korelasyonlar 

ILT 
ADÖ/ 
DVK 

ADÖ/ 
DTV GIG 

Tanı Süresi r ,079 -.054 -,143 -,26 i ,083 -,306* -,104 

N 55 55 55 55 55 55 55 
BABA BDÖ r 337** ,119 324** ,349** ,159 ,262* ,244* 

N 46 46 46 46 46 46 46 
BABA DK r ,246* 312** ,280* 5]4*** ,214 ,370** ,300** 

N 46 46 46 46 46 46 46 
BABA SK r ,375** ,196 ,242* ,386** ,187 ,268* ,375** 

N 46 46 46 46 46 46 46 
ANNE BDÖ r 475*** 378*** ,358** ,465*** 401*** ,348** 361** 

N 52 52 52 52 52 52 52 
ANNEDK r 4]]*** 321** ,358** 427*** ,324** ,235* ,277* 

n 52 52 52 52 52 52 52 
ANNE SK r ,288** ,285** ,202 ,320** ,291** ,074 ,223* 

n 52 52 52 52 52 52 52 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. 

BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği 
SK: Sürekli Kaygı 
DK: Durumluk Kaygı 
ADÖ: Aile Değerlendirme Ölçeği 
GNF: Genel Fonksiyonlar 
PRÇ: Problem Çözme 
ILT: iletişim 
ROL: Roller 
DVK: Davranış Kontrolü 
DTV: Duygusal Tepki Verebilme 
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Araştırma grubundaki anne ve babaların ölçek puanlarıyla Aile 
Değerlendirme Ölçeği alt boyutu puanlan arasındaki ilişkilere bakıldığında 
annelerin Beck Depresyon Ölçeği puanlarıyla Aile Değerlendirme ölçeğinin 
GNF, PRC, ROL ve DVK alt boyutu puanları arasında anlamlı düzeyde 
yüksek bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yine anne depresyonuyla ILT, DTV 
ve GIG alt boyutları arasında da anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Babaların 
depresyon düzeyleriyle GNF, ILT ve ROL alt boyutları arasında yüksek bir 
ilişki saptanmıştır. Babanın depresyonuyla DTV ve GIG alt boyutları 
anlamlı düzeyde ilişkili görünürken, DVK ve PRC alt boyutları arasında 
ilişki bulunmamıştır. 

Annelerin durumluk kaygı düzeyleriyle GNF ve ROL alt boyutları 
arasında anlamlı düzeyde yüksek bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yine ailenin 
PRC, ILT, DVK işlevleriyle annelerin durumluk kaygılarının ilişkili olduğu 
saptanmıştır. Annelerin Durumluk Kaygı Ölçeği Puanlarıyla DTV ve GIG 
alt boyutları arasında da p<0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki vardır. 
Babaların durumluk kaygı düzeyiyle ROL alt boyutu arasında anlamlı 
düzeyde yüksek bir ilişki olduğu görülmüştür. Ailedeki PRC, DTV ve GIG 
işlevleriyle, babaların Durumluk Kaygı ölçeği puanlan arasında anlamlı bir 
ilişki gözlenmiştir. Yine babanın durumluk kaygısıyla ailenin GNF ve ILT 
işlevleri ilişkili görünürken, ailenin DVK işlevleri arasında ilişki 
saptanmamıştır. 

Annelerin Sürekli Kaygı Ölçeği puanlarıyla ailenin GNF, PRC, ROL ve 
DVK işlevleri arasında p<0,01 düzeyinde, GIG işlevleri arasında ise p<0,05 
düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ailenin DTV işleviyle annenin 
sürekli kaygısının ise ilişkili olmadığı görülmüştür. Babaların sürekli kaygı 
puanlarıyla aile işlevleri arasındaki ilişkiler incelendiğinde, ailenin GNF, 
ROL ve GIG işlevleriyle babanın sürekli kaygısının ilişkili olduğu 
bulunmuştur. Babanın sürekli kaygı düzeyiyle ILT ve DTV işlevleri arasında 
p<0,05 düzeyinde bir ilişki saptanmış, ancak PRC ve DVK işlevleriyle 
babaların sürekli kaygısının ilişkili olmadığı bulunmuştur. 

TARTIŞMA 

Bu araştırmada, araştırma grubundaki anne ve babaların depresyon 
düzeylerinin, kontrol grubundaki anne ve babalardan anlamlı düzeyde daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Daha önce yapılan bir çok araştırmada da bu 
sonucu destekleyen bulgulara rastlanmaktadır (Akçakın ve Erdem, 2001; 
Akçakm ve Erdem, 1995; Baving ve Schimdt, 2000; Fishman ve ark., 1991; 
Gündoğdu, 1995; Wolf  ve ark., 1989). Araştırma bulguları ve daha önceki 
çalışmalar tutarlı bir biçimde otistik çocuğa sahip ebeveynlerin depresyon 
puanlarının normal çocuğa sahip ebeveynlere göre daha yüksek olduğunu 
göstermektedir. Otizm tanısı konan çocukların anne ve babalarının 
depresyon düzeylerindeki bu yükselmelerin otizme özgü bazı özelliklerle 
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ilgili olabileceği düşünülmektedir. Otizmin dil ve iletişimle ilgili zorlukları 
beraberinde getirmesinin, çocukların yaşı ilerledikçe otizme özgü bazı 
özelliklerin kontrolünün zorlaşmasının (öfke  nöbetleri, kendine zarar verici 
davranışlar vb) ve en önemlisi otizmin yaşam boyu devam eden bir bozukluk 
olmasının anne ve babaların depresyon düzeylerini arttırabileceği 
düşünülmektedir. Yine literatüre bakıldığında otizm tanısı alan çocukların 
anne, baba ve kardeşleri arasında sıklıkla majör depresif  ve distimik 
bozukluğun görüldüğüne ilişkin araştırma bulguları yer almaktadır (Demir 
ve ark., 2000; Lainhard, 1999; Piven ve Palmer, 1999; Piven ve ark., 1991). 
Araştırma grubu anne ve babalarının durumluk ve sürekli kaygı düzeylerinin 
kontrol grubundan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuçla tutarlı 
olarak, Gündoğdu'nun (1995) çalışmasında otistik çocukların anne ve 
babalarının durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri kontrol grubundan daha 
yüksek bulunmuştur. Akçakın ve Erdem'in (1995) araştırmasında ise kaygı 
düzeyleri açısından otizm tanısı alan çocukların ve normal gelişim gösteren 
çocukların anne ve babaları arasında fark  bulunamamıştır. Otistik çocukların 
anne ve babalarının kaygı düzeylerinin otistik bir çocuk yetiştirmenin verdiği 
zorluklarla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Anne ve babalar 
çocuklarının eğitimi, bakımı ve gelecekleri hakkında bir takım kaygılar 
yaşıyor olabilirler. Akkök (1989) araştırmasında otistik çocukların 
babalarının kaygı düzeyinin çocuklarının yaşı ilerledikçe mali konularla 
ilgili olarak arttığını belirtmektedir. 

Araştırma grubundaki anne ve babaların kaygı düzeyleri ortalamaları 
incelendiğinde, anne ve babaların Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri puan 
ortalamalarının, Öner ve LeCompte'nin (1985) bildirdikleri normal yetişkin 
Durumluk ve sürekli kaygı ortalamalarından ( X=33,97-40) daha yüksek 
olduğu dikkati çekmektedir. Bu araştırmada annelerin Durumluk-Sürekli 
Kaygı envanteri ortalamaları sırasıyla X=45,61, X=47,78; babalarınki ise 
X=42,71, X=42,32 olarak saptanmıştır. Literatürde bazı çalışmalarda otistik 
çocukların ailelerinde en çok sosyal fobi  ve kaygı bozukluğuna rastlandığı 
bildirilmektedir (Demir ve ark., 2000; Lainhard, 1999; Piven ve Palmer, 
1999). Yine bir çalışmada kaygı bozukluğunun yaşam boyu görülme 
sıklığının otizm tanısı almış çocukların anne ve babaları arasında daha 
yüksek olduğu bildirilmiştir (Piven ve arkadaşları, 1991). 

Araştırma grubundaki anne ve babaların Beck Depresyon Ölçeği ve 
Durumluk-Sürekli Kaygı envanteri puanları karşılaştırıldığında anne ve 
babaların bu ölçek puanları arasında yüksek düzeyde bir ilişki olduğu 
görülmüştür. Anne ve babaların ölçek puanları arasında gözlenen ilişkilerin; 
çocukları hakkında benzer kaygıları ve zorluklan yaşamalarıyla ilgili 
olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca eşler arasındaki ilişkinin karşılıklı bir 
etkileşim içinde olduğu düşünüldüğünde, eşlerden birinin yaşadığı kaygının 
ya da depresif  eğilimlerin diğer eşi etkileyebilmesi olasıdır. 
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Anne ve babaların kaygı ve depresyon düzeyleriyle çocuklarının otizm 
tanısı aldıkları süre arasındaki ilişki incelendiğinde, anne ve babaların kaygı 
ve depresyonlarıyla çocuklarının tanı süresi arasında dikkate değer bir ilişki 
saptanmamıştır. 

Araştırma grubundaki anne ve babaların Aile Değerlendirme Ölçeği 
puanlarının, kontrol grubundaki ailelerin ölçek puanlarından daha yüksek 
olduğu bulunmuştur. Aile Değerlendirme Ölçeği puanlarındaki yükselmeler, 
aile işlevlevlerindeki bozulmalara ve sağlıksız aile işlevlerine işaret 
etmektedir. Buna göre otistik çocuğu olan ailelerin, genel fonksiyonlar, 
problem çözme, iletişim, roller, davranış kontrolü, duygusal tepki verme ve 
gereken ilgiyi gösterme işlevlerinin kontrol grubu ailelerine göre daha 
sağlıksız olduğu söylenebilir. Literatüre bakıldığında otizm tanısı almış 
çocukların anne ve babalarının evlilik uyumu, eşler arası yakınlık düzeyleri 
ve bazı aile işlevleriyle ilgili çalışmalara rastlanmaktadır. Bu çalışmaların 
bulguları birbirlerinden oldukça farklıdır.  Gündoğdu'nun (1995) 
çalışmasında otistik çocukların anne ve babalarının evlilik uyumları 
değerlendirilmiş, sonuçta bu ailelerin evlilik uyumlarını normal gelişim 
gösteren çocuklara sahip ailelere göre daha olumlu algıladıkları saptanmıştır. 
Buna karşın yapılan bir başka çalışmada ise otistik çocukların aile üyeleri 
arasındaki bağlılığın normal gelişim gösteren çocukların ailelerinden daha 
yüksek olduğu, ancak daha az evlilik uyumu bildirdikleri belirtilmektedir 
(Rodrique ve ark., 1990). Aile işlevlerinde gözlenen bu bozulmaların, anne 
ve babaların kaygı ve depresyon düzeyleriyle ilişkili olabileceği 
düşünülmektedir. Bu amaçla, anne ve babaların Durumluk-Sürekli Kaygı 
Envanteri ve Beck Depresyon Ölçeği puanlarıyla, Aile Değerlendirme 
Ölçeği puanları arasındaki ilişkiye bakılmış, genel olarak tüm aile 
işlevlerindeki bozulmaların, anne ve babaların kaygı ve depresyon 
düzeyleriyle ilişkili olduğu saptanmıştır. Buna göre, ailenin rollerle ilgili 
işlevleri en fazla  annelerin depresyon ve durumluk kaygı düzeyleriyle 
babaların durumluk kaygı düzeylerinden etkilenmektedir. Yine ailenin genel 
fonksiyonları  da en çok annelerin depresyon ve durumluk kaygı 
düzeyleriyle ilişkili bulunmuştur. Problem çözme ve duygusal tepki verme 
işlevlerindeki bozulmalarla en fazla  annelerin depresyon düzeylerindeki 
yükselmeler ilişkilidir. 

Araştırmada otistik çocukların tanı süreleri ve aile işlevleri arasındaki 
ilişkiler incelenmiş, ailenin duygusal tepki verme işlevlerinin tanı süresi 
uzadıkça daha sağlıklı işlediği gözlenmiştir. Bunun ailenin otistik bir çocuğa 
sahip olmayı ve bunun beraberinde getirdiği duyguları kabul edip 
birbirleriyle paylaşabilmeleriyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 

Araştırmada, otizm tanısı almış çocukların, tanı aldıkları sürelerin 
birbirinden oldukça farklı  olması, bu araştırmanın sınırlılıklarından biridir. 
Yine otistik çocukların yaş, zeka ve kardeş sayılarının dengelenmemiş 
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olması da bu sınırlılıklar içinde yer almaktadır. Bu araştırmanın bir diğer 
sınırlılığı ise otizm tanısı almış çocukların özel eğitim dışında başka bir 
okula gitme durumlarının kontrol edilmemiş olmasıdır. Araştırmada kontrol 
edilemeyen tüm bu değişkenlerin, anne-babaların ölçek puanları üzerinde 
etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Otizm tanısı alan çocukların anne ve babalarının kaygı ve depres-
yonlarının ne tür etkenlerle ilişkili olduğunu aydınlatacak araştırmaların, bu 
ailelere yönelik çalışmalar açısından yararlı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca 
bu ailelerin işlevleriyle ilgili araştırmaların hem otizm tanısı almış 
çocukların tedavi ve eğitimine hem de anne ve babalarla yapılan çalışmalara 
yardımcı olabileceği düşünülmektedir 
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GÖRME ENGELLİ OKUL ÖNCESİ ÇAĞI 
ÇOCUKLAR İÇİN OYUNCAK TASARIMLARI: 

HEDEFLER, SÜREÇ VE SONUÇ 

Naz A.G.Z. EVYAPAN 

Giriş 

Akademik çalışmalarda, ve özellikle pratiğe yönelik araştırmalarda 
disiplinlerarası işbirliğinin önemine inanan bir tasarımcı olarak, bugün 
sizlerle tez çalışmalarımı paylaşmak istiyorum. Tanıtacağım çalışmalar, 
doktora tezim için geliştirdiğim oyuncak tasarımlarıdır. Doktora 
çalışmalarım 1998'de başlamış ve dört yıl sürmüştür. Tez konum tasarım 
metodolojileri üzerine olup, sonucunda tasarlama sürecinde uygulanabilecek 
bir model önermiş bulunmaktayım. Ele aldığım süreç, özellikle kullanıcı 
grubunu yakından tanımayı gerektiren, tasarım problem alanını tasarımcının 
izleyeceği süreçte kendinin belirleyeceği, kullanıcı grubunu tasarım sürecine 
sıkça dahil edeceği ve özellikle, yeni tasarım yaklaşımları ve kavramları öne 
sürebileceği bir modeli öngörmekteydi. Tez çalışmaları tasarım sürecinin 
üzerine bir derin literatür taramasıyla başlayıp sürecin yeniden yorumunu 
getirmiş, bu yorum üzerine tezin temelini oluşturan bir tasarım süreç modeli 
önerilmiş, ve uygulamalı çalışma olarak bu süreç modeli görme engelli okul 
öncesi çağı çocukları için, eğitim amaçlı bir oyuncak geliştirmek üzere 
kullanılmıştır. Bugün tanıtacağım oyuncak fikirleri  iki-üç yıllıktır, bazı fikir 
ve görüşlerim değişmiş ve gelişmiş olabilir. Tasarım süreci de tasarımın 
doğası gereği yanlı bir yaklaşım gerektirdiği için, bugünkü bilgi ve 
deneyimim ışığında, farklı  düşündüğüm noktalar olabilmekte ve çoğu fikre 
daha eleştirel yaklaşabilmekteyim. Bunu önceden belirtmeyi uygun 
görüyorum. 



Öncelikle tasarım sürecini kısaca tanıtıp, asıl tasarlama aşamasında . 
geliştirilen ön fikirleri,  bu fikirlerin  eleştirilerini, ve ardından sürecin sonucu 
olarak önerilen final  kavramsal projeyi ve, bu esnada kullanıcı grubuyla 
gelişen ilişkileri ve tasarım sürecindeki rollerini deneyimlerim doğrultusunda 
aktaracağım. Son olarak da bu süreç esnasında karşılaşılan kaygı ve 
problemleri paylaşmak istiyorum. 

TASARIM  SÜREÇ  MODELİNİN  KISA  TANITIMI 

Tasarım süreç modeline bu kongre kapsamında değinmemin nedeni, 
ürün tasarım disiplininin teorik sonuçlar yanısıra, pratikte 
uygulanabilirliğinde önemli sosyal etkiler doğuruyor olmasıdır. Dolayısıyla 
bu dal, farklı  disiplinlerle ortak çalışmaları gerektirmektedir. Yaratıcı bir 
etkinlik olan tasarımın, kendi disiplin tarihi boyunca bir süreçle 
tanımlanmaya çalışılması da bu yanlı ve yaratıcı etkinliğin kontrollü bir 
yaklaşımla ele alınması gerekliliğinden kaynaklanmıştır. Özellikle süreç 
sonucu ortaya çıkacak ürünlerin kullanıcıyla olan ilişkisinin sağlam 
temellere dayanabilmesi ancak böyle mümkün olabilmektedir. 

Önerdiğim model: 

• tasarım sürecinin sistematik ve kontrollü ele alınabilmesini; 

• dolayısıyla birikime dayalı ve yapıcı bir süreç izleyebilmesini; 

• kullanıcı grubunun araştırmalar, gözlemler ve özellikle iletişim 
kurularak yakından tanınıp sürece sıkça dahil edilmesini, 

• tasarım problem alanının böylelikle tanımlanıp belirlene-
bilmesini ve 

• özellikle de tasarım probleminin daha önce ele alınmadığı bir 
şekilde ve yeni bir kavramsal yaklaşım getirerek çözümlenmesini 
öngörmektedir. 

İzlediğim süreç, problem alanının irdelenmesi, yani kullanıcı grubunun, 
bulunduğu yerin, ürünün kullanılacağı mekanın, çözüm bekleyen alanların 
ya da davranışların irdelenmesiyle başladı. Hem literatür taraması hem de 
okul ve evlere yapılan ziyaretleri gerektiren kapsamlı bir araştırma izlenerek, 
problem alanı tanımlandı; tasarlanacak ürünün özellikleri nokta nokta 
belirlendi. Tasarım  özellikleri  göz önünde bulundurularak, fikir  geliştirme 
aşamasında skeçler ve modeller üretildi. Özellikle bu aşamada, kullanıcı 
grubuna yaptığım ziyaretlerle bu fikirleri  denedim, eleştirdim, değiştirdim, 
geliştirdim, elimine ettim, ya da bazı özelliklerini sürecin ileriki aşamasında 
kullanmak üzere sakladım. 
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Asıl tasarlama süreci bu fikir  geliştirme aktivitesiyle başladı. Özellikle 
bu aşamada kullanıcı grubu ile yakın temas ve iletişim tasarımcı için 
önemlidir. Geliştirilen bir takım fikirler  arasından asıl projeyi seçebilmek 
süreç modelinin can alıcı noktasını oluşturdu. Bu, üretilen fikirler  arasından, 
önceden belirlenen tasarım özelliklerine en uygununu seçmek, ya da 
kullanıcı grubuyla en sağlıklı ilişkiyi kurabilen fikri  seçmekle olabilirdi. Bu 
yaklaşım tasarımcıdan tasarımcıya değişebilir. Ancak benim yaklaşımım bu 
aşama sonucu tüm fikirlerden  vazgeçerek bambaşka bir proje üretmek oldu. 
İlk geliştirdiğim fikirler,  kullanıcı grubuyla aramda bir ortak dil 
geliştirmeye, birbirimizi tanımaya yönelik bir süreç olarak gelişip, bu ortak 
dil geliştikten sonra da, birden bire, yaratıcı sürecin sonucu olarak ani bir 
fikrin  ortaya çıkmasıyla süreç sonlandı ve son konsept  şekillendi. 

Son konseptle  oluşturulan  final  tasarım kararlarım  detaylarıyla 
projelendirdim, ve çalışan modelini  öğrenim gördüğüm enstitüde ürettik. 
Daha sonra çalışma yapmamı kabul eden bir yuvada dört çocukla ikişer kere 
öğretmen eşliğinde oyuncağı denedim. Bu denemeler sonucu, ve veliler ve 
öğretmenlerle fikir  paylaşımında bulunarak tasarımda düzeltilebilecek, ya da 
daha çok vurgulanması gerekli olabilecek yanları saptadım. Tasarım 
sürecimin sonunda da kullanıcı grubuyla deneyimim doğrultusunda değişen 
tasarım özellikleri  ile geliştirilen  son projeyi elde ettim. 

PROBLEM  ALANININ  SAPTANMASI 

Problem tanımı aşamasında belirlenen noktalar şöyleydi: 

Kullanıcı  grubu: Görme engelli okul öncesi çağı çocuklar. Görme 
engelinin yanısıra başka zihinsel, fiziksel  ve duygusal problemleri olan 
çocukların da bu grupta olmaları beklenebilir. 

Ürünün  kullanılacağı  yer: Eğitim amaçlı olarak yuvalarda, ve kapalı 
mekanlarda. 

Problem alanı: Gören çocuklara kıyasla, doğuştan görmeyen çocukların 
gelişim süreçleri genellikle farklı  bir çizgi izleyebilmekte, ve bu çocuklar 
fiziksel,  zihinsel ve duygusal gelişimlerinde gecikmeler yaşayabilmekteler. 
Bu durum oyun davranışı gelişimine de yansıyacağından, görme engelli bir 
çocuğun oyun davranışlarını gözlemleyerek gelişiminin hangi sürecinde 
olduğu saptanabilmektedir. Görme engelli çocukların kendi istekleriyle 
nadiren oyun oynamaya yanaştıkları ya da oyuncakları ellerine aldıkları 
gözlenmektedir. Oysa görmeyen çocukların nesnelerle ilişki kurmaları, 
nesnelerin sürekliliğini  anlamaları, benlik  anlayışı geliştirmeleri, ve böylece 
ileriki aşamalarda mekansal  kavramları  edinebilmeleri bakımından büyük 
önem taşır. Dolayısıyla, bu üç kavramı pekiştirebilecek bazı oyuncak 
fikirleri  geliştirmeyi hedefledim. 
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Diğer yaklaşımlar:  Final  tasarım kararlarım  belirlerken, kullanıcı 
grubunun özel ihtiyaçları, oyun davranış özellikleri, ilgi alanları, ve ürün 
güvenliğinin sağlanması gibi noktaların dikkate alındığının vurgulanmasına 
gerek duymuyorum. Eğitim amaçlı oyuncak fikri  üretileceğinden, bazı yuva 
aktiviteleri, örneğin sayma, eşleştirme, gruplama, sıralama, sökme, takma, 
boşluğu doldurma, gibi, ürün özellikleri arasında olabilir diye belirledim. 

Ev ve okul ortamlarında çocuklarla yaptığım gözlemler sonucunda 
literatürde geçen tanımlarıyla, genellenebilirliğin zor olduğunu, çünkü çoğu 
çocuğun sadece görme engelli olmadığını, dolayısıyla her çocuğun kendine 
özgü problemleri, ama bunların yanısıra kendine özgü yetenekleri ve ilgi 
alanları, ve çevresiyle kurduğu ilişkilerde kendine özgü yaklaşımları 
olduğunu anladım. Bu farklılaşmaların  dikkate alınmasının çocuklarla 
kurulacak ilişkilerde ve onlara hazırlanacak eğitici oyuncak tasarımında bir 
çıkış noktası olabileceği görüşüne vardım. İlk aşamada benimsediğim 
strateji, her çocuğa ayrı oyun malzemesi fikirleri  geliştirmek yönünde oldu. 
Bu yaklaşım başta çocukları yakından tanımada gerekli bir süreci yaşamamı 
sağladı. Başta göreceğiniz örnekler de, ayrı ayrı çocuklarla yaptığım 
ziyaretler sonucu birebir ilişkilerle ortaya çıkmış fikirlerdir. 

FİKİR  ÜRETME  AŞAMASINDA  GELİŞTİRİLEN  ÖN  FİKİRLER 

Çocuklara yönelik oyuncak tasarlarken çocukların dokunma duyularına 
hitap edecek, ve özellikle ellerini incelemek amaçlı bir arada kullanmalarını 
teşvik edecek örnekler ilk aklıma gelenler oldu. Bir takım ufak  yumuşak 
formlar  geliştirerek sayı sayma ve belli bir alan içine yerleştirme oyuncağı 
yaptım. Hepsi bir arada bulunan formlar  önce kendi aralarında özelliklerine 
göre ayırt edilip gruplanıyor, sonra da sayılıyorlar. Her grupta kaç tane 
varsa, ait oldukları sayı kartlarının siyah kabartma sınırla belirlenen 
alanlarının içine yerleştiriliyorlar. 

Öğrenme zorluğu çeken çocuklara etki-tepki ilişkisini, bir başka deyişle 
kendi hareketlerinin sonucu olarak nesnelerden de bir karşılık gelebileceğini 
anlatabilmek için dokunulunca bir elektronik devre yardımı ile yanıp sönen 
ışık, ses, titreşim gibi efektler  yaratan oyuncaklar diğer bir denemeydi. Bu 
fikri  özellikle tekerlekli sandalye kullanan ve fiziksel  hareketi çok sınırlı 
çocuklar için geliştirdim; sandalye önündeki tepsi üzerinde kullanılabilecek, 
ve çocuk kolunu ya da başını dayadığında bir tepki alabilecekti. 

Çocuğun iki elini birden bir amaç için bir araya getirmesine yönelik 
olarak siyah-beyaz kavunu düşündüm. İki parçadan oluşan kavunun içi dışa 
gelecek şekilde ters çevrilebiliyor. İki parçayı bir araya getirmek ve 
tutturmak için de mesela düğme ve iliklerin, kanca ve karşılıklarının, 
çıtçıtların iki parçasının karşılıklı denk getirilmesi ve tek tek bağlanması 
gerekiyor. 
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Küp form  olarak ilginç bir yapı ve, yüzey, kenar ve köşeleriyle üçüncü 
boyutu tanımaya yönelik önemli kurgusal özelliklere sahip. Bir örnekte zıt 
renkler kullanarak her yüzeye incelenecek farklı  dokular ve detaylar 
ekledim. Formun kendi içindeki tutarlılığını anlamaya yönelik, ve 
malzemenin, yumuşak bile olsa ancak belli bir yere kadar şeklinin 
bozulmaya müsaade edeceğini anlatmaya çalışan bir deneme olarak, sert, 
biraz daha yumuşak ve çok yumuşak yüzeyler arasında sertten yumuşağa 
geçişi ifade  etmeye çalıştım. Bu fikir  de az gören, konuşamayan üç yaşındaki 
bir çocuk için geliştirildi. Çocuk yumuşak nesnelere dokunmayı 
reddediyordu. Elindeki sert oyuncakları da etrafa  atma eğilimli olduğu için, 
etrafındaki  çocukları yaralayacağı gerekçesiyle yuvaya başlayamıyordu. O 
sırada ailesi ve özel öğretmenleri onu yumuşak nesnelerle temasa alıştırmaya 
çalışmaktaydı. 

Daha sonra her küpü bir bütünün parçası yapıp, parça-bütün ilişkisini 
ifade  edebilecek düşüncelere yöneldim. Ölçülendirme kullanarak yarım, üçte 
bir, dörtte bir, merkez, diagonal gibi kavramları ifade  edebilecek küpler 
hazırladım. Bir diğer öneride, küplerin her yüzeyindeki farklı  dokular önce 
ayırt edilip, sonra yap-boz gibi belirlenmiş bir kurguda ilişkilenerek bir araya 
geliyorlar. 

Matematiğe giriş derslerinde kullanılmak üzere, üç temel şeklin 
prizmalarını, altı kart üzerinde bu şekillerin izdüşümlerini ve formların  içine 
yerleşebileceği çerçeveleri hazırladım. Çocukların parmaklarıyla çizgileri 
izlemeleri, kenar ve köşeleri saymaları, üç boyutlu formların  iki boyutta 
nasıl yansıdığını anlamaları için bir fikirdi  bu. Ayrıca kenarları ve köşeleri 
sayarken izleyebilecekleri bazı ipuçları da yerleştirdim. Mesela köşelerdeki 
noktalardan biri diğerlerinden büyük, böylece çocuk tekrar o noktaya 
geldiğinde daha önce onu incelediğini fark  edip köşe saymayı bırakabilsin 
diye. Çocuk formu  alıp inceliyor ve çerçeveye yerleştiriyor. Tekrar 
çerçeveden çıkarıp siyah ile tanımlı alana yerleştiriyor. Daha komplike bir 
hale getirmek için kartlar karışık da yerleştirilebilir. 

Bir diğer fikir  de ölçek anlayışını vurgulamak için geliştirildi. Çocuk 
önce bir beş yapraklı çiçek şekli ve onun ortasındaki yuvaya oturabilecek beş 
yapraklı ufak  çiçek ile tanışıyor. Yaprakların kıvrımlarını, formların  girinti 
ve çıkıntılarını inceliyor. Küçük çiçeğin, öbürünün ortasındaki yuvaya 
yerleştiğini keşfediyor.  Sonra verilen daha da büyük çiçek, ikisini de 
kapsayabiliyor, ayrıca büyük çiçeğin her yaprağında birer ufak  çiçek daha 
var. Bir sonraki aşamada çiçekler farklılaşıyor.  Bu sefer  orta boy çiçeğin 
yapraklarının üzerinde saymak için kabarık benekler var. Bu iki çiçek yine 
en büyüğün içine yerleşiyor; ancak bu sefer  farklı  olarak, her ufak  çiçek, 
yapraklara sadece belli bir yönde yerleşiyor: hangi ufak  çiçeğin hangi 
yaprağa yerleşebildiğini anlamak için önce üzerilerindeki kabartma şeklin 
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eşleşmesi, sonra da yönlerinin karşılıklı gelecek şekilde ayarlanması 
gerekiyor. 

ÖN FİKİRLERİN ELEŞTİRİSİ VE HEDEFLERİN YENİDEN 
TANIMI 

Bu oyun malzemeleri, bazı fikirleri  vurgulasa da, aslında ulaşmak 
istediğim noktaya yöneltmedi. Bunlar statik, çocuğu masa önünde tutan, ve 
üzerine başka serbest oyunlar kurgulanması zor fikirlerdi.  Oysa, 

• sürecin başında problem alanı olarak tanımlanan şekilde 
nesnelerin sürekliliği-benlik  anlayışı gelişimi-mekansal  kavram 
gelişimi  sürecini aktarabilecek; 

• oyun malzemesinin varlığını, ve oda içindeki konumunu çocuğun 
kendi başına anlayabileceği ve keşfedebileceği; 

• parça-bütün, etki-tepki, gibi kavramları anlamlı bir şekilde 
verebilen; 

• oynanması açısından esnek, yani nasıl oynanacağının belli bir 
tanımı ve kuralları olmayan, çocuğun yapabileceği değişik 
aktiviteleri içeren, ve bir aktiviteyi tamamlamadan öbür 
aktivitelere de geçiş imkanı tanıyan; 

• çocuktan sürekli birşeyler talep etmeyen; ve çocuğun kendini 
değerlendiriliyor hissetmediği; 

• çocuğun isterse yerinde oturarak, isterse fiziksel  olarak aktif  bir 
şekilde oyun malzemesini manipüle edebileceği; 

• uzun bir sürece yayılan ve çocukla birlikte gelişebilen 
karmaşıklık derecelerine sahip; bir oyun malzemesi olması daha 
anlamlı olacaktı. 

FİNAL KAVRAMSAL PROJE 

Tanıtacağım oyun sisteminde amaç, çocuğun oyuncağın parçalarının 
varlığını kendi başına keşfedebileceği,  bu parçaların bir araya geliş şeklini 
anlayarak ilişkilendirebileceği ve çocuğu bu süreçte tanımlı bir mekan içinde 
hareketli tutabilecek bir malzeme sunmaktı. Dolayısıyla oyun sistemi birkaç 
aşama üzerine kurgulanmakta: 

1 . Modüler yapı elemanlarıyla kurgulanabilecek tanımlı bir ortam 
içinde bir takım nesneler dağılmış durumda. Her nesnenin kendine özgü (ses, 
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ışık, hareket, titreşim, gibi) uyarıları biçimleri var. Çocuk aktif  olmasa da, bu 
uyarıları algılayarak, ortamda kendisinden bağımsız bazı nesneler olduğu 
bilincine varıyor. 

2 . Çocuk kendini hazır hissettiği zaman ortam içinde dolaşarak, 
uyarıların kaynaklarını yani nesneleri yerlerinde buluyor. Bulundukları 
yerlerde veya ellerine alarak nesneleri inceliyor. 

3. Nesneler fiziksel  özellikleri ve uyarılarıyla tek başlarına da birer 
oyun malzemesi olabileceği gibi, çocuk bunları ya da bir kısmını toplayarak 
ortamın içinde bulunan taburenin yanına geliyor. Taburenin deliklerinden 
uygun formları  atabiliyor, nesnelerin kaybolmasını izliyor. Ancak, taburenin 
içi açılarak nesneler tekrar çıkarılabileceğinden, kaybolsalar da nesnelerin 
hala varlıklarını sürdürdüklerini biliyor. 

4. Ortamda taburenin yanısıra bir oyuncak köpek bulunuyor. Çocuk 
tabureyi ters çevirerek içindeki nesneleri çıkarıyor, bacakların üzerinde ait 
oldukları yuvaları bulup yerleştiriyor. Ya da ortamdan topladığı nesneleri 
getirip köpeğin bacaklarındaki yuvalarla ilişkilendiriyor. Her nesnenin 
ortamda yeri olduğu gibi, bacaklarda da bir yuvası var. Ancak bu yeni 
yuvalarda, taburede olduğu gibi nesneler kaybolmayıp, bacağın yapısının ve 
dokusunun bir parçası olarak yeni bir anlam, ve mekan içinde yeni bir tanım 
kazanıyorlar. 

5. Öğretmeniyle birlikte çocuk, bacakların üzerindeki çeşitli anaokulu 
aktivitelerini yapabiliyor. Mesela aktiviteleri oluşturan nesnelerin genel 
özelliklerini keşfederek  tartışma, sayı sayma, gruplama, eşleştirme, arayıp 
bulma, yerleştirme, yerinden çıkarma, sıraya dizme, gibi. 

6. Çocuk, kendi başına ya da yalnız olarak oyuncak köpekle hayali 
oyunlar oynayabiliyor. 

7. Çocuk başka arkadaşlarıyla bir arada sosyal oyunlar oynayabiliyor. 

PROJENİN  DENENMESİ,  SONUÇLAR  VE  DEĞİŞTİRİLEN 
TASARIM  ÖZELLİKLERİ 

Bu oyun sistemi kavramsal olarak çözümlenmiş bir projeydi. Tümünün 
yapılıp denenmesi zordu. Bu nedenle sadece köpeği ve üzerine yerleşen 
nesneleri yaparak yaşlan 3 ila 3, 5 arasında değişen dört çocukla denedim. 
Ancak uzun dönemli bir çalışma olmadığından ve çok çocukla 
denenmediğinden projenin kapsamayı umduğu tüm aşamaları kısa zamanda 
gözlemlemek mümkün olmadı. O yüzden temel amaçlar çocuklara hoşça 
vakit geçirtebilmek, masa önünden koparmak, ders aracı olarak da 
kullanılabilecek farklı  bir oyun malzemesi sunmakla sınırlanmak durumunda 
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kaldı. Bilimsel bir çalışma olmadığı ve sonuçların istatistiki olarak 
değerlendirilip genel yargılara varılamayacağı için çalışmanın detaylarına 
girmeyi uygun bulmuyorum. Özetle, çocuklarla oyun malzemesi arasında üç 
aşamalı bir ilişki gözledim. 

Çocuk-nestıe  ilişkisi.  Her çocuk oyuncakla karşılaştığı zaman 
rastlantısal ya da bilerek, oyuncakla bir ilk  temas kurdu. Bu ilk temas yeri 
kimi seanslarda başı, kiminde toplu boynuzu, gövde ya da kuyruk idi. 
Öncelikle bu ilk temas nesnesi incelendi, üzerinde konuşuldu, ve oyuncakla 
ilişkinin devamının nasıl seyredeceği de buna bağlı oldu. 

Çocuk-nesne-mekan  ilişkisi.  İlk temas nesnesi iyice tanınıp 
tüketildikten sonra, çocuğun da ilgisi doğrultusunda oyuncağın farklı 
yerlerine geçilerek farklı  bölgeleri incelendi. Bunun için bir takım arama 
stratejileri kullanan çocuklar oldu, mesela bir elini oyuncak üzerinde tutarak 
etrafında  dolaşmak, daha önceden tanıdığı detayları referans  alarak farklı 
bölgelere geçmek, oyuncağın parçalarını referans  alarak diğer parçaları 
bütünle ilişkilendirmeye çalışmak, gibi. 

Çocuk-nesne-öğretmetı  ilişkisi.  Öğretmenin tanıtımı ve teşviki olmadan 
çocuklar oyun oynamaya yeltenmediler. Öğretmen bu yeni oyuncak ve 
çocuk arasında, çocuğun güveninin kazanılması ve kendini rahat hissetmesi 
için bir aracı oldu. Öğretmen ayrıca çocukların oyun davranışları için bir 
model teşkil etti, gerektiğinde sevgi ve teselli kaynağı oldu. Neyin nerede 
olduğunu, ne işe yaradığını, çocuğun yaptığı bir hareketin nasıl sonuç 
verdiğini açıklayan bir bilgi kaynağı idi. Ayrıca gerektiğinde çocuk için 
oyun arkadaşı ve çocuğun ona verdiği hayali rolü yerine getiren kişi oldu. 

Denemeler sonunda tasarım kararlarına yönelik bir takım öneriler 
getirmek mümkün oldu, mesela gövdeyi yaylanır yapmak, kimi çocuklar 
önünde vakit geçirerek yakından baktıkları için, üzerinde incelenebilir 
değişik desenler bulundurmak, boynuzun toplarından birini de sağ ve sol 
ayırımını iyice vurgulamak üzere doku olarak farklılaştırmak  gibi. Ayrıca 
köpeğin belli aralıklarla ses çıkartarak, çocuğa mekan içindeki varlığını 
hatırlatması, ve yerinin tespitini kolaylaştırması düşünülebilir. 

KARŞILAŞILAN  PROBLEMLER 

Tasarım süreç modeli, sürecin çeşitli aşamalarında disiplinlerarası 
işbirliğini öngörmüştür. Maalesef  bu süreci paylaşacak farklı  disiplinlerden 
başka kişiler bulunamadığı için, sürecin neredeyse her aşamasında, gerekli 
görülen farklı  alanlarda yapılan araştırmalar ve literatür taramalarıyla bu 
durum telafi  edilmeye çalışılmıştır. Dolayısıyla, süreç, tez çalışmaları 
kapsamında fazlaca  uzun bir süreye yayılmak durumunda kalmıştır. 
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Maddi olarak destek görmeyen bir araştırma olduğu için, model 
oyuncak minimum imkanlarla hazırlanmış, ve ürün güvenliği açısından test 
ettirilememiştir. 

Bir eğitmen, ya da psikolog olarak değil de bir tasarımcı olarak 
çocukların okullarıyla ve aileleriyle temasa geçmem ise, şüpheyle 
karşılanmış, ve yuvadaki çocukların ailelerinin bir kısmının çocuklarını bu 
çalışmaya katılmaktan alıkoymalarına neden olmuştur. Bu, tasarım 
disiplininin henüz tanınmamış olmasından, ya da akademik ortamlarda 
tasarımcılarla disiplinlerarası çalışmaların yapılmamakta olmasından 
kaynaklanmış olabilir. Bir diğer neden, elbette ki okulların ve ailelerin daha 
önce çocuklarıyla yapılmış çalışmaların sonuçlarından haberdar 
edilmemeleri, ve dolayısıyla kendilerini kullanılmış hissetmeleriyle ilgili 
olabilir. Nitekim böyle bir durumla karşılaştım, ve bir okul öğretmeni 'size 
kobay mı bulmamızı istiyorsunuz?' diye sorarak tepkisini dile getirmiştir. 
Dolayısıyla, oyuncağın denenmesi de sınırlı kalmış, ve genellenebilir ve 
bilgi olarak aktarılabilir değerlendirmelere imkan tanımamıştır. 

SONUÇ 

Bu bildiriye ilişkin olarak iki aşamalı bir sonuç toparlanabilir. Öncelikle 
bir nesne olarak oyuncak, kendi başına varlığıyla ve getirdiği oyun değeriyle 
özel ihtiyaçları olan çocukların çevreleriyle iletişimlerini sağlamak için 
yeterli değil; ancak sevgi ve ilgi ile beraber çocuğun çevresini zengin kılan 
bir faktördür.  Bu noktada ailenin ve eğitmenlerin önemi büyüktür. Oyun 
malzemesinin tek amaçlı olmak yerine, sunduğu oyun değerinde esneklik 
sağlaması oyunu tekdüzelikten, oyuncağı da sadece terapi amaçlı 
kullanılmaktan uzaklaştıracaktır. Böylesine, yani serbest fakat  anlamlı ve 
çocuğun güven içinde hissederek yaşayacağı oyun deneyiminin çocuğun 
fiziksel,  zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkısı da büyük olacaktır. 

İkinci olarak, bildirinin de özellikle vurgulamak istediği gibi, bu tür, 
yani tasarım dalının teori ve pratiğiyle katkıda bulunabileceği araştırmalarda 
sistematik ve disiplinlerarası yaklaşımın gerekliliği mutlaktır. Tasarım 
disiplininin sosyal açıdan sorumluluk gerektiren ürünlerin gelişiminde büyük 
rol oynayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu tür ürünlerin 
geçerliliği ve kullanıcı grubuyla kurduğu ilişkinin niteliklerinin saptanması, 
tek bir disiplinin yanlı yaklaşımıyla mümkün olamaz. Hem işbölümünün 
hem de yapılacak finansal  yatırımın paylaşılması, araştırma sürecinin 
yaratıcı fakat  kontrollü gelişmesi, sonuçlarının yansız ve doğru olarak 
değerlendirilebilmesi, ve onlardan faydalanmak  isteyebilecek tüm 
disiplinlere sağlıklı bilgi olarak aktarılabilmesi için, disiplinlerarası 
çalışmaların desteklenmesi taraftarıyım.  Bugün de sizlerle yaptığım 
çalışmaları paylaşarak tasarım dalının akademik işbirliğinde neler 
önerebileceğini aktarmak istedim. Teşekkür ederim. 
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TÜRK, AMERİKALI VE JAPON ÖĞRETMENLERİN 
ÖZEL ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİNİ 

DEĞERLENDİRMELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI 

Doç. Dr. Oya Güngörmüş OZKARDEŞ 
Marmara  Üniversitesi 

Ed. D. Charles HAYNES 

Özel Öğrenme Güçlükleri Türkiye de iyi bilinen bir konu olmasına 
karşın ÖÖG olan çocuklarla ilgili yapılmış çalışmalar oldukça azdır. 
Yapılan literatür çalışmasında ÖÖG ile ilgili olan çalışmaların çoğunda 
doğrudan çocukların incelendiği görülmüştür (Razon,1976; Razon,1980; 
Korkmazlar, 1993; Şenel, 1998, Erden ve ark.,2002; Akçin, 2002). ÖÖG nü 
öğretmenlerin değerlendirmesi ile ilgili olarak ise yalnızca bir çalışmaya 
rastlanmıştır (Akçin ve Kırcaali-İftar,1995). 

Öğretmenin çocuk hakkındaki algıları hem çocuğun davranışlarını 
doğrudan gözlemleyerek hem de kültürel değerler yoluyla oluşmaktadır. 
Kültürel değerler öğretmenin çocuklardaki sorunlarını algılamalarını ve 
aileleri tanı için yönlendirmelerini etkileyebilen önemli bir faktördür 
(Haynes, Hook, Macaruso, Muta, Hayashi, Kato ve Sasaki, 2000; Hammill 
ve Bryant, 1998; Shaywitz, Fletcher ve Escobar, 1990). Bu nedenle farklı 
kültürlerden gelen öğretmenlerin sınıflarında  bulunan ÖÖG li çocukları 
değerlendirmelerini karşılaştırmak anlamlı olabilir. 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı Türk, Japon ve Amerikalı öğretmenlerin ÖÖG 
olduğunu düşündükleri çocukları değerlendirmelerini karşılaştırmak ve üç 



farklı  kültürden gelen öğretmenlerin algılamalarındaki benzerlik ve farklılığa 
dikkat çekmektir. 

YÖNTEM 

Katılanlar 

Çalışmaya 471 Türk, 292 Japon ve 118 ABD'li öğretmen olmak üzere 
toplam 881 kişi katılmıştır.İstanbul ili içinde yaşayan 590 ilkokul birinci 
kademe öğretmenlerine değerlendirme formu  yollanmış ancak 471 
katılımcının formları  çalışmaya alınmıştır. Çalışmaya alınmayan 119 
değerlendirme formu  ya araştırmacıya geri yollanmamış ya da yanlış 
doldurulmuştur. 132 ABD li öğretmene form  yollanmış %89'u (118) formu 
doldurarak geri yollamıştır. Japonya da ise 357 öğretmenden %82'si (292) 
formu  yanıtlamıştır. 

Ölçekler 

Bu çalışmada Haynes ve arkadaşlarının 2000 yılında DSM IV 
kriterlerine dayandırarak oluşturdukları değerlendirme formu  kullanılmıştır. 
Değerlendirme formu  2 bölümden oluşmaktadır. 

I. Bölümde öğretmen ve çalıştığı kurum hakkında bilgi almak için 
oluşturulan sorular, ayrıca ÖÖG olduğunu düşündükleri öğrencileri 
ayıklamalarını sağlayacak sorular vardır. II. Bölüm ise ÖÖG olduğunu 
düşündükleri çocuğun dinleme, konuşma, okuma ve yazma, muhakeme, 
matematik, çalışma ve sosyal beceri alanlarındaki özelliklerini 
değerlendirmeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 

Öğretmenin öğrencinin becerilerini 1 zayıf,  2 ortalama, 3 iyi olmak 
üzere 3 lü bir derecelendirme sistemi üzerinden değerlendirmeleri 
istenmiştir. Ayrıca dördüncü bir seçenek olarak bu beceri hakkında fikrim 
yok eklenmiştir. Değerlendirme formunun  Türkçe çevrisi Özkardeş 
tarafından  2002 de yapılmıştır. 

Prosedür 

İstanbul'un çeşitli semtlerindeki okullarla tesadüfi  olarak görüşülmüş ve 
okulun 1. sınıfından  5. sınıfına  kadar olan tüm öğretmenlerine formlar 
dağıtılmış, 1 hafta  sonra alınmıştır. 

Öğretmenlerden önce ÖÖG olduğunu düşündükleri çocukları 
ayıklamaları sonra bu çocukların daha önce sayılan 7 alandaki becerilerini 
değerlendirmeleri istenmiştir. Bu formlar  sınıflarındaki  öğrenciler hakkında 
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fikir  sahibi olmalarını sağlamak amacıyla okul açıldıktan 6 ay sonra 
öğretmenlere dağıtılmıştır. 

İstatistik 

Çalışmada SPSS paket programı kullanılmıştır. Üç ülkenin sonuçlarını 
karşılaştırmak için ki kare, Annova testleri kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 
0.01 olarak kabul edilmiştir. 

Sonuçlar 

I bölüme verilen yanıtların değerlendirilmesi 

I bölüme verilen yanıtlar karşılaştırıldığında şunlar dikkati çekmektedir; 

Türk öğretmenlerin çalıştığı yıl ortalaması 19. 05, ABD'li 
öğretmenlerin 19.74, Japon öğretmenlerin ise 18.14 dür. Bu açıdan 
bakıldığında ülkeler arası bir farklılığın  olmadığı görülmektedir. 

Sınıf  büyüklüklerine bakıldığında Türkiye'de bir sınıftaki  öğrenci sayısı 
ortalamasının 35, Japonya'da 33, ABD'nde ise 24 olduğu görülmüştür. Bu 
sonuç istatistiki açıdan anlamlı bir farklılıktır.  Bir başka deyişle ABD'li 
öğretmenler daha az kalabalık olan sınıflarda  öğretim çalışmalarını 
sürdürürken Japon ve Türk öğretmenler daha kalabalık sınıflarda  ders 
yapmaktadırlar. 

Öğretmenlerin çalışma saatlerine bakıldığında üç ülkede de benzerlik 
olduğu görülmektedir. Ortalama olarak üç ülkede de haftalık  çalışma saati 
yaklaşık 27'dir. 

Öğretmenlerin cinsiyetlerine bakıldığında Türkiye de erkek öğretmen 
oranın %29, Japonya'da %26, ABD'de ise %10 olduğu görülmektedir. ABD 
de erkek öğretmen sayısının diğer iki ülkeye oranla daha düşük olduğu ve bu 
farkın  da istatistiki açıdan anlamlı bir fark  olduğu dikkati çekmektedir. 

Türkiye'deki öğretmenlerin %4'ü özel eğitim ile ilgili çeşitli kurslar 
aldığını belirtmiştir. Japon öğretmenlerde bu oran %10, ABD'li 
öğretmenlerde ise %21'dir. ABD de diğer iki ülkedekine oranla daha fazla 
sayıda öğretmenin özel eğitimle ilgili kurs aldığı dikkati çekmektedir. 

Öğretmenlerin okullarında bulunan eğitim kaynaklarını 
değerlendirmeleri istendiğinde Japon öğretmenlerin %78'i, Türk 
öğretmenlerin % 44'ü, ABD'li öğretmenlerin ise %23'ü sınırlı kaynaklara 
sahip olduklarını belirtmişlerdir. Yine buradaki fark  istatistiki açıdan anlamlı 
düzeydedir. 
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Yine benzer şekilde Japon öğretmenlerin %54'ü, Türk öğretmenlerin ise 
%50 si personel kaynağının sınırlı olduğunu söylerken, ABDli öğretmenlerin 
%28 i sınırlı personel kaynağı olduğunu söylemiştir. Buradaki sonuçlar da da 
ABD lehine istatistiki açıdan anlamlı düzeyde fark  bulunmuştur. 

ABD ki öğretmenlerin sınıfta  daha fazla  sayıda öğrencinin ÖÖG 
olduğunu düşünürlerken bu oran Japon ve Türk öğretmenlerinde daha düşük 
bulunmuştur. ABD de bu oran 4, Japonya'da 1.5, Türkiye'de ise l'dir. 

II: Bölüm değerlendirme sonuçları 

II Bölümde öğretmenlerin yaptıkları derecelendirmeler (zayıf  ve 
orta/iyiler olmak üzere) iki grupta toplanmıştır. 

Genel olarak bakıldığında itemlerin %35'inde üç ülkeden gelen 
öğretmenler benzer değerlendirme yapmışlardır. İtemlerin %32'sinde ABD 
li ve Japon öğretmenlerin değerlendirmeleri örtüşmektedir. 

Beceri alanlarına bakıldığında ABD'li öğretmenlerin öğrencilerini daha 
çok dinleme, yazma, okuma, konuşma alanında zayıf  olarak belirlerken 
Japon ve Türk öğretmenlerin daha çok sosyal alanlardaki becerilerde 
çocukları zayıf  olarak değerlendirdikleri görülmüştür. 

Dinleme Becerileri 

Tablo l'de görüldüğü gibi Türk öğretmenlerin 4 alanda zayıf  olarak 
belirledikleri öğrenci yüzdesi düşüktür. Bu beceriler öğretmeni dikkatle 
dinleme,pasif  kelime bilgisi ,yönergeleri izleme ve öyküyü anlama 
becerileridir. Sesteki vurgulara tepki verme ve işitsel ayrımlaştırma 
becerilerini ise Japon öğretmenler daha az sayıda çocukta zayıf  olarak 
değerlendirmişlerdir. 

Tablo 1. Dinleme Becerilerinde  Zayıf  Olarak  İşaretlenen  Öğrencilerin  Yüzdesi 

iteni Tanım ABD Japonya Türkiye 

Al Öğretmene dikkat etme 71 72 46 * 
A2 Ses vurgularına tepki 38 16 27 * 
A3 İşitsel ayrımlaştırma 45 14 24 * 
A4 Pasif  kelime bilgisi 39 46 19 * 
A5 Yönergeleri izleme 83 59 36 * 
A6 Öyküyü anlama 52 58 31 * 

*p<.01 
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Konuşma Becerileri: 
Sesleri telaffuz  etme ve gramer kurallarına uygun cümle kurma becerileri 

dışındaki kemlerde 3 ülkede farklılıklar  bulunmuştur. Bilgilen tekrar etme,isimleri 
hatırlama ve hikayenin sırasını bilme becerilerinde Türk öğretmenler daha az sayıda 
öğrenciyi zayıf  olarak değerlendirmişlerdir. 

ABDli öğretmenler konuşmada uygun vurgu kullanma ve sese dayalı oyunlar 
oynamada daha çok sayıdaki öğrenciyi zayıf  olarak değerlendirdikleri dikkati 
çekmektedir. Bu iki itemde Japon öğretmenler ise daha az sayıda öğrenciyi zayıf 
olarak değerlendirmişlerdir. 

Tablo 2. Konuşma  Becerilerinde  Zayıf  Olarak  İşaretlenen  Öğrencilerin  Yüzdesi 
iteni tanım ABD Japonya Türkiye 
B1 Heceleri telaffuz 27 20 29 
B2 Intonasyon ve vurgu 37 18 29 * 
B3 Bilgiyi tekrar etme 57 44 33 * 
B4 İsimleri doğru hatırlama 56 56 32 * 
B5 Ses oyunlarını oynama 60 25 43 * 
B6 Gram.düzgün cümle kurma 51 40 40 
B7 Öykü sırası 59 69 50 * 

*p<.01 

Okuma A" azma becerileri: 

Bu bölüm karşılaştırılabilen ve daha az karşılaştırılabilen beceriler 
olarak iki kısımda değerlendirilmiştir. 

A bölümüne bakıldığında kompozisyon yazma ve fikirleri  doğru sırada 
dizme dışındaki bütün itemlerde fark  bulunmuştur. Yine Türk öğretmenler 
okuduğunu anlama,metni doğru okuma,kelimeleri doğru kopya etme ve 
dikte etme becerilerinde daha az sayıda öğrenciyi zayıf  olarak 
değerlendirmişlerdir. Japon ve Türk öğretmenler ABD'li öğretmenlerin 
aksine yazarken uygun kelimeleri kullanmada zorluk iteminin daha çok 
çocuk da iyi olduğunu belirtmişlerdir. Kompozisyon yazma ve fikirlerin 
ardışıklığı ise her üç ülkede de çok sayıda öğrencide zayıf  olan beceri olarak 
belirtilmiştir. 

B bölümünde bütün itemlerde ülkeler arasında fark  bulunmuştur. ABDli 
öğretmenler daha çok sayıda çocuğu zayıf  olarak değerlendirmiştir. Türk 
öğretmenler tanıdığı kelimeleri doğru okuma becerilerinde daha az sayıda 
öğrencinin zayıf  olduğunu düşünürlerken, bilmediği kelimeleri doğru okuma 
becerisinde ise hem Türk hem de Japon öğretmenler daha az sayıda 
öğrenciyi zayıf  olarak değerlendirmişlerdir. 
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Tablo3. Okuma/Yazma  Becerilerinde  Zayıf  Olarak  İşaretlenen  Öğrencilerin  Yüzdesi 

BölümA: Karşılaştırılabilen beceriler 

Item Tanım ABD Japonya Türkiye 

C5 Metni doğru okuma 80 65 45 * 
C6 Okuduğunu anlama 75 72 57 * 
D8 Kelimeleri/cümleleri kopya 50 54 34 * 
D9 Dikte 90 73 42 * 
D10 Yazarken uygun kelimeleri kul. 86 53 57 * 
Dil Kompozisyon 87 86 78 
D12 Fikirlerin ardışıklığı 85 86 74 

BölümB: Daha az karşılaştırılabilen beceriler 
Item Tanım ABD Japonya Türkiye 

Cl, C3 Bilmediği kelimeleri doğru okuma 72 51 57 * 
C2.C4 Tanıdığı kelimeleri doğru okuma 66 72 22 * 
D5.D2 Harf  şekil kopye etme 56 68 24 * 
D6.D3 Kelimeleri doğru yazma 74 54 38 * 

*p<.01 

Muhakeme Becerileri 

Yalnızca olayları yorumlama ve olaylardan sonuç çıkarma becerilerinde 
Türk öğretmenler daha az sayıda öğrenciyi zayıf  olarak değerlendirmiştir. 
Diğer itemlerde ise üç ülke açısından anlamlı bir fark  bulunmamıştır. 

Tablo 4. Muhakeme  Becerilerinde  zayıf  olarak  işaretlenen  öğrencilerin  yüzdesi 

İtem Tanım ABD Japonya Türkiye 
El Gerçek olan ile hayal olanı ayırt 14 26 29 
E2 Anafikirden  detayları ayırt 72 75 61 
E3 Neden sonuç ilişkisi 75 60 59 
E4 Olayları yorumlama 78 72 55 * 
E5 Olaylardan sonuç çıkarma 76 70 56 * 

*p<.01 
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Matematik Becerileri 

Matematik becerilerini değerlendirmede genel olarak üç ülkenin 
öğretmenlerinin değerlendirmelerinde anlamlı bir fark  bulunmamıştır. 
Geometrik kavramları öğrenmede yine Türk öğretmenler daha az sayıdaki 
öğrencilerin becerilerini düşük olarak değerlendirmiştir. 3 ülkede 
öğrencilerin %80'ini problem çözme becerilerinde zayıf  olarak 
değerlendirilmiştir. Yine % 60'ın üzerinde çocukların işlem becerilerinde ve 
en,boy,alan gibi birimleri öğrenmede yetersiz oldukları düşünülmektedir. 

Tablo 5. Matematik  Becerilerinde  zayıf  olarak  işaretlenen  öğrencilerin  yüzdesi 
İtem Tanım ABD Japonya Türkiye 

Fİ Objeleri sayma 21 13 21 
F2 Yer değerini anlama 52 39 37 
F3 Çok basamaklı sayılan oku.ve yaz. 59 50 54 
F4 Aritmetik iş.Fonk.bilme 61 54 51 
F5 işlemleri hızlı ve doğru şekilde yap. 79 73 70 
F6 Problemleri çözme 91 85 81 
F7 Objelerin sayısını doğru tahmin ede 52 38 46 
F8 Zaman kavramının bilme 53 50 41 
F9 Geometrik kavramları bilme 73 73 46* 
F10 En,boy alan gibi birimleri bilme 71 75 64 

*p<.01 

Çalışma ve Sosyal Beceriler 

Sınıf  tartışmalarına katılma ve duruma uygun yüz ve mimik kullanma 
itemlerinin dışında bütün itemlerde 3 ülkede istatistiki açıdan anlamlı farklılık 
bulunmuştur. ABD'li öğretmenler çalışma becerilerinde daha çok sayıda öğrenciyi 
zayıf  olarak değerlendirirken benzer şekilde Japon ve Türk öğretmenler de sosyal 
becerilerde daha çok sayıda öğrenciyi zayıf  olarak nitelemiştir. 

Türk öğretmenler sırasını bekleme, konuşmayı başlatma ve konuya sadık 
kalma becerilerinde daha çok sayıda öğrenciyi zayıf  olarak nitelemişlerdir, Japon 
öğretmenler ise akran ilişkileri, sosyal mesafeyi  ayarlama, otoriteye uyma 
becerilerinde daha çok sayıda öğrenciyi zayıf  olarak değerlendirmişlerdir. Diğerleri 
ile işbirliği becerisinde ABD li öğretmenler daha az sayıda çocuğu zayıf  olarak 
değerlendirirken Türk ve Japon öğretmenler öğrencilerin yaklaşık % 60'ında bu 
becerinin zayıf  olduğunu söylemişlerdir. 
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Tablo 6. Çalışına  Ve  Sosyal  Becerilerde  zayıf  olarak  işaretlenen  öğrencilerin  yüzdesi 
İtem Tanım ABD Japonya Türkiye 
Çalışma Becerileri 

G1 Sınıfta  öde.yap.konsantre olma 78 73 60 * 
G2 Organizasyon becerileri 74 69 57 * 
G4 Sınıfta  verilen görevleri tamam. 68 49 47 * 

Sosyal Beceriler ABD Japonya Türkiye 

G3 Diğerleri ile işbirliği 42 60 63 * 
G5 Sınıf  tartışmalarına katılma 60 65 72 
G6 Akranları ile iilşki kurma 41 58 32 * 
G7 Sosyal mesafeyi  kurma 25 56 43 * 
G8 Uygun mimik ve yüz ifadesi. 32 42 31 
G9 Sosyal otorite 19 52 15 * 
G10 Sırasını bekleme 35 55 65 * 
Gll Konuşmayı başlatma 48 36 76 * 
G12 Konuşmanın başlığına sadık kaim 48 53 74 * 

*p<.01 

Tartışma 

Bu araştırma da Türk, Japon ve ABD'li öğretmenlerin ÖÖG olduğunu 
düşündükleri öğrencilerinin becerilerini değerlendirmeleri karşılaştırılmıştır. 

Sonuçlara bakıldığında sınıftaki  çocuk sayısı açısından Japonya ve 
Türkiye'de ki sonuçların benzerlik gösterdiği görülmektedir. Sınıftaki 
ortalama öğrenci sayısı yaklaşık 30 olarak görülmektedir. Ancak 
Türkiye'den alınan örneklem içinde hem devlet hem de özel okullardan 
öğretmenler bulunmaktadır. Ülkemizde ki devlet okullarında sınıflarda  daha 
kalabalık sayıda öğrenci bulunduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bu 
ortalamaların özel okullarında bu çalışma kapsamı içine alınması nedeniyle 
daha düştüğü düşünülmektedir. 

Personel ve kaynak açısından yine Türk ve Japon öğretmenler benzer 
değerlendirme yapmışlardır. ABD'li öğretmenlerin hem personel hem de 
materyal kaynağı açısından daha iyi koşullarda çalıştığı çalışma sonucunda 
ulaşılan bilgilerden biridir. 

Öğretmenlerin özel eğitim ile ilgili bir eğitime katılıp katılmadıklarına 
bakıldığında daha az sayıda Türk öğretmenin bu tarz bir eğitimden 
geçtikleri görülmektedir. Ayrıca ABD'li öğretmenler sınıflarındaki  daha 
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fazla  sayıda çocuğun ÖÖG olduğunu düşünürlerken Türk ve Japon 
öğretmenler daha az sayıda çocuğun ÖÖG gibi bir sorununun olduğunu 
düşünmektedirler. 

ÖÖG Japonya ve ülkemizde eğitim sistemi içinde yeni yeni varlığı 
kabul edilen sorun alanıdır. Ülkemizdeki Öğretmen yetiştirme programlarına 
bakıldığında çoğunda ÖÖG ve dikkat eksikliği derslerinin yer almadığı 
bilinmektedir. Programlarda yer alan özel eğitim derslerinde ise hem bu iki 
alana ilişkin bilgi yeterince verilmemekte hem de öğretmen adaylarının bu 
alanlarda yeterince uygulama yapma olanakları bulunmamaktadır. 
Japonya'da da benzer bir durum söz konusudur. Bunun olası sonucu olarak 
Türk ve Japon öğretmenler çocuklarda ÖÖG gibi bir sorunun olma 
olasılığını daha az sıklıkta akıllarına getirmektedir. 

Beceriler açısından bakıldığında 3 ülkede itemlerin %35'inde fark 
bulunmamıştır. Japon ve ABD öğretmenlerin değerlendirmelerine bakıl-
dığında bu oran %70'e çıkmaktadır (Haynes ve ark, 2000). 

3 ülkede öğretmenler 4 alanda (işlem yapma,problem çözme, 
kompozisyon yazma ve fikirlerin  ardışıklığı) öğrencilerin %70 ve üstünü 
zayıf  olarak değerlendirmişlerdir. İşlem yapabilme becerisi dışında bu 
becerilerin çoğunluğu yüksek düzeyde düşünme ve dil becerileri ile 
ilişkilidir. 

Yalnızca ABD'li ve Japon öğretmenlerin değerlendirmeleri dikkate 
alındığında ise 13 alanda öğrencilerin %70'inin zayıf  olarak değerlendirildiği 
görülmektedir. Bu sonuç Türk öğretmenlerin ÖÖG'nün karakteristikleri ile 
ilgili farkındalık  düzeylerinin daha düşük olmasından kaynaklanıyor olabilir. 
Dikkati çeken bir başka nokta Türk öğretmenlerin okuma ve yazma ile ilgili 
becerilerde daha az sayıda öğrenciyi yetersiz olarak değerlendirmeleridir. 
Bunun nedenlerinden biri yukarıda ifade  edildiği gibi öğretmenlerin bu 
konuda yeterince donanımlı olmamaları olabileceği gibi bir diğer neden de 
Türkçe'nin yazıldığı gibi okunan bir dil olmasından kaynaklanıyor olabilir. 
Ancak daha kesin şeyler söyleyebilmek için Türk öğrencilerin okuma ve 
yazmaya ilişkin yaşadıkları zorlukların ne boyutta olduğunun daha çok 
araştırmalarla ortaya konması ve kültürler arası karşılaştırılmaların 
yapılmasına gereksinim vardır. 

Okuma ,yazma,dinleme ve çalışma becerilerindeki değerlendirmelerinin 
tersine sosyal becerilerde Japon ve Türk öğretmenler daha çok sayıda 
öğrenciyi zayıf  olarak değerlendirmişlerdir. Bunun nedeni her iki toplumda 
da sosyal kurallara uyma ile ilgili beklenti düzeyinin yüksek olması ayrıca 
sınıfların  kalabalık olması olabilir. Türk öğretmenler konunun başlığına 
sadık kalma, konuşmayı başlatma ve konuşmaya katılırken sırasını bekleme 
gibi sosyal becerileri daha zayıf  olarak nitelemiş, Japon öğretmenler ise 
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akranlarla ilişki kurma,sosyal mesafeyi  ayarlama ve sosyal otoriteyi kabul ile 
ilgili olarak daha çok sayıda öğrenciyi zayıf  olarak nitelemişlerdir. Diğerleri 
ile işbirliği ise her iki ülkedeki öğretmenlerce daha fazla  sayıda çocukta 
zayıf  olan beceriler olarak değerlendirilmiştir. Hem Türk toplumunda hem 
de Japon toplumunda sosyal kurallar daha iyi tanımlanmış olduğundan 
öğretmenlerin bu becerileri daha kolay gözlemleyebildikleri düşünül-
mektedir. 

Bu çalışma ülkeler arasında anlamlı düzeyde benzerlik ve farklılıkların 
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda farklı  tipte olan 
okullarda (özel ve devlet okulları gibi) ve farklı  coğrafi  bölgelerde çalışan 
öğretmenlerin değerlendirmelerinin karşılaştırılması yararlı olacaktır. Aynı 
zamanda farklı  kültürlerden gelen ve ÖÖG olan çocukların özelliklerinin 
karşılaştırılması ÖÖG'nün doğası hakkında bize daha çok bilgi verecektir. 
Aynı zamanda öğretmen değerlendirmelerinin güvenirliğinin de sınanmasına 
olanak tanıyacaktır. 
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Giriş 

Sorunlu çocuğa sahip olan ailelerde teşhisten sonra oluşan aşamalar 
(Darıca ve diğ., 1992): 

A. Birincil Tepkiler 

1. Şok 
2. Reddetme 
3. Acı çekme ve depresyon 

B. ikincil Tepkiler 

1. Suçluluk duyma 
2. Kararsızlık 
3. Kızgınlık duyma 
4. Utanma 

C. Üçüncül Tepkiler 

1. Uyum sağlama, kabullenme 
2. Yeniden başlama 



• Griffith  ve Griffith'e  (1987) göre aileler için en kaygı verici 
tecrübelerden biri, kronik hastalığı bulunan bir çocuğu yetiştirmektir 
(Akt. Bouma ve Schvveitzer, 1990). 

• Otizm, diğer kronik hastalıklardan ayrı olan özellikleri ile 
ebeveynlerin sorunla baş etmesini daha çok zorlaştırmaktadır 
(Norton ve Drew, 1994). 

• Otistik çocuk ebeveynleri, önemli derecede stres ve psikiyatrik 
sorunlar açısından risk altında bulunmaktadır (Milgram ve Atzil, 
1998; Rodrigue ve diğ, 1992). 

Mc Cubbin ve Patterson'a (1983) göre sorunlu çocuğun ailesinin 
katlandığı zorluklar şunlardır (Akt. Tunali ve Power, 1993): 

1. Maddi Zorluklar 
2. Duygusal Zorluklar 
3. Günlük Yapılan Etkinliklerde Karşılaşılan Zorluklar 
4. Sosyal Yaşamda Karşılaşılan Zorluklar 
5. Zamanla İlgili Zorluklar 
6. Tıbbi Tedavi İle İlgili Zorluklar 
7. Okulda Karşılaşılan Zorluklar 
8. Psikolojik Sorunlardan Kaynaklanan Zorluklar 

• Sorunlu çocuğa sahip ailelerle, aile hayatı, stres ve zorluklarla ilgili 
yapılan araştırmalarda çelişkili bulgular olduğu görülmektedir. 

• Bulguların çoğunluğu, kontrol grubu içermeyen klinik 
çalışmalardan oluşmuştur. 

• Araştırmaların çoğunluğu, babaları ikinci planda bırakmıştır. 

• Genel olarak bütün özürlerle ilgili araştırmalar çok kısıtlıdır. Bu 
durum otizm konusunda da aynıdır. 

• Otizm teşhisinin aile üzerindeki etkilerinin araştırılması için daha 
fazla  sistematik araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Yukarıda açıklanmaya çalışılan nedenlerden dolayı bu araştırmada, 
"otistik  olan ve otistik  olmayan normal çocukların  anne babalarının ayrı 
ayrı kaygı  düzeyleri  ve depresyon  düzeyleri"  nin incelenmesi düşünül-
müştür. 

Amaç 

• Bu araştırma ile, otistik olan ve otistik olmayan normal çocuğa 
sahip anne ve babaların kaygı düzeyleri ve depresyon düzeyleri 
incelenerek, aralarındaki ilişkiler açıklanmaya çalışılacaktır. 

204 



• Aynı zamanda, tanısı yeni konmuş otistik çocukların ebeveynleri 
ile tanısı daha önceden konmuş ve tanıdan sonra belirli bir süre 
geçmiş olan otistik çocukların ebeveynlerinin kaygı düzeyleri ve 
depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiler incelenecektir. 

Yöntem 

Araştırmada, karşılaştırma türü ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. 

"Evren",  İstanbul Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
A.B.D.'na gelen tanısı yeni konmuş otistik çocukların ebeveynleri ile tanısı 
daha önceden konmuş ve tanıdan sonra belirli bir süre geçmiş olan otistik 
çocukların ebeveynleri ve çevre ilköğretim okullarına giden (anaokul ve 
ilkokul) normal çocukların ebeveynlerini kapsamaktadır. 

"Örneklem",  100 çocuğun anne ve babası olmak üzere toplam 200 
kişiyi içerir. 

Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri SPSS programında 
yapılmıştır. Ki-kare ve Student's t-testi kullanılmıştır. 

Araştırmada üç grup bulunmaktadır: 

1. Grup: İstanbul Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
A.B.D.'na gelen, otizm teşhisi önceden konmuş (DSM-IV'ün tanı ölçütlerine 
göre) ve teşhisten sonra en az üç yıldır takip edilen 30 otistik çocuğun anne 
ve babası olmak üzere toplam 60 kişiyi içerir. 

2. Grup: İstanbul Üniversitesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
A.B.D.'na gelen, otizm teşhisi yeni konmuş (DSM-IV'ün tanı ölçütlerine 
göre) ve teşhisten sonra en fazla  üç aydır takip edilen 30 otistik çocuğun 
anne ve babası olmak üzere toplam 60 kişiyi içerir. 

3. Grup: Karşılaştırma grubu olarak seçilen, çevre ilköğretim 
okullarına giden, (anaokul ve ilkokul) normal 40 çocuğun anne ve babası 
olmak üzere toplam 80 kişiyi içerir. 

Karşılaştırma  grubunun seçiminde  dikkat  edilen  özellikler: 

• Hastane çevresinde oturan çocukların ebeveynleri alınmıştır. 

• Ebeveynlerin eğitim durumu, meslekleri ve gelir düzeyleri otistik 
grupla benzerdir. 

• Çocukların cinsiyeti ve kardeş sayısı otistik grupla benzerdir. 
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Araştırmada Kullanılan Ölçekler 

1. Anket: 

Geliştiren:  Araştırmacı tarafından  geliştirilmiştir. 

İtem  Sayısı:  32 

Ölçtüğü  Özellikler:  -Çocuk ve aile ile ilgili demografik  bilgiler 

-Sorunla ilgili bilgiler 

2. Beck Depresyon Envanteri (BDE): 

Geliştiren:  Beck, Rush,Shawve Emery (1978) 

Türkçeye  Uyarlayan:  Hisli (1989), (Savaşır ve Şahin, 1997). 

İtem  Sayısı: 21 

Ölçtüğü  Özellikler:  Depresyonda görülen somatik, duygusal, bilişsel ve 
motivasyona dayalı belirtileri ölçmektedir. 

3. Durumluluk-Sürekli Kaygı Envanteri: 

Geliştiren:  Spielberger, Gorsuch ve Lushene (1970) 

Türkçeye  Uyarlayan:  Öner ve LeCompte, (1983) 

İtem  Sayısı:  40 

Ölçtüğü  Özellikler: 

Durumluk kaygı, bireyin içinde bulunduğu duruma ilişkin duygularını 
ölçmektedir. 

Sürekli kaygı, bireyin genellikle nasıl hissettiğini ölçmektedir. 

Bulgular ve Tartışma 

1 . Tanısı yeni konmuş otistik çocukların annelerinin depresyon 
düzeyleri ile durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin tanısı önceden konmuş 
otistik çocukların annelerine göre daha yüksek olduğu, aynı zamanda otistik 
çocuk annelerinin otistik olmayan normal çocuklara sahip annelere göre 
depresyon düzeyleri ile durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir (Bkz. Tablo 1,2,3,4) . 
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Tablo 1: Grup 1 ve Grup 2 annelerinin Beck Depresyon ve Durumluk-Sürekli  Kaygı 
envanteri formlarından  aldıkları  ortalama  puanların karşılaştırılması. 

Anne 

Grup 1 
n=30 

M  S 

Grup 2 
n=30 

M  S 
t P 

Beck 13.46 4.03 20.33 6.32 -5.01 0.000 

Stail 

Durumluk  Kaygı 

41.23 6.09 48.9 7.4 -4.36 0.000 

Stai II 
Sürekli  Kaygı 

47.4 5.48 50.83 6.48 -2.21 0.03 

Tablo2: Grup 1 ve Grup 3 annelerinin Beck Depresyon ve Durumluk-Sürekli  Kaygı  envanteri 
formlarından  aldıkları  ortalama  puanların karşılaştırılması. 

Anne 

Grup 1 
n=30 

M  S 

Grup 3 
n=40 

M  S 
t P 

Beck 13.46 4.03 A.21 1.58 13.15 0.00 

Stail 

Durumluk  Kaygı 

41.23 6.09 29.92 4.89 8.61 0.00 

Stai II 
Sürekli  Kaygı 

47.4 5.48 34.52 4.58 10.68 0.00 
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Tablo 3 : Grup 2 ve Grup 3 annelerinin Beck Depresyon ve Durumluk-Sürekli  Kaygı 
envanteri formlarından  aldıkları  ortalama  puanların karşılaştırılması. 

Anne 

Grup 2 
n=30 

M  S 

Grup 3 
n=40 

M  S 
t P 

Beck 20.33 6.32 4.27 1.58 15.45 0.00 

Stail 

Durumluk  Kaygı 

48.9 7.4 29.9 4.89 12.85 0.00 

Stai II 
Sürekli  Kaygı 

50.83 6.48 34.52 4.58 12.33 0.00 

Tablo 4: Grup 1 ve Grup 2 'nin Grup 3 anneleri ile Beck Depresyon ve Durumluk-Sürekli 
Kaygı  envanteri formlarından  aldıkları  ortalama  puanların karşılaştırılması 

Anne 
Grup 1 +Grup 2 

;1=60 
M  S 

Grup 3 
n=40 

M  S 
t P 

Beck 16.9 6.29 4.27 1.58 12.4 0.00 

Stail 
Durumluk  Kaygı 

45.06 7.77 29.9 4.89 10.95 0.00 

Stai II 
Sürekli  Kaygı 

49.11 6.2 34.52 4.58 12.73 0.00 

2. Otistik çocuk babalan arasında depresyon ve kaygı düzeyleri 
açısından anlamlı bir farklılığın  olmadığı görülmüştür. Fakat otistik çocuk 
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babalarının otistik olmayan normal çocuklara sahip babalara göre depresyon 
düzeyleri ile durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin daha yüksek olduğu 
görülmüştür (Bkz. Tablo 5,6,7, 8). 

Tablo 5: Grup 1 ve Grup 2 babalarının Beck Depresyon ve Durumluk-Sürekli  Kaygı 
envanteri formlarından  aldıkları  ortalama  puanların karşılaştırılması. 

Baba 
Grup 1 
n=30 

M  S 

Grup 2 
n=30 

M  S 
t P 

Beck 9.93 2.51 10.23 5.17 -0.29 0.77 

Stail 
Durumluk  Kaygı 

39.46 7.42 42.1 8.2 -1.3 0.19 

Stai II 
Sürekli  Kaygı 

41.23 7.47 43.86 6.87 -1.42 0.16 

Tablo 6: Grup 1 ve Grup 3 babalarının Beck Depresyon ve Durumluk-Sürekli  Kaygı 
envanteri formlarından  aldıkları  ortalama  puanların karşılaştırılması. 

Baba 
Grup 1 
n=30 

M  S 

Grup 3 
n=40 

M  S 
t P 

Beck 9.93 2.51 3.72 1.89 11.78 0.00 

Stail 
Durumluk  Kaygı 

39.46 7.42 30.75 4.84 5.94 0.00 

Stai II 
Sürekli  Kaygı 

41.23 7.47 33.52 4.79 5.25 0.00 
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Tablo 7: Grup 2 ve Grup 3 babalarının Beck Depresyon ve Durumluk-Sürekli  Kaygı 
envanteri formlarından  aldıkları  ortalama  puanların karşılaştırılması. 

Baba 
Grup 2 
n=30 

M  S 

Grup 3 
n=40 

M  S 
t P 

Beck 10.23 5.17 3.72 1.89 7.34 0.00 

Stai I 
Durumluk  Kaygı 

42.1 8.2 30.75 4.84 7.24 0.00 

Stai II 
Sürekli  Kaygı 

43.86 6.87 33.52 A19 7.42 0.00 

Tablo 8: Grup 1 ve Grup 2'nin Grup 3 babaları ile Beck Depresyon ve Durumluk-Sürekli 
Kaygı  envanteri formlarından  aldıkları  ortalama  puanların karşılaştırılması. 

Baba 
Grup 1 +Grup 2 

n=60 
M  S 

Grup 3 
n=40 

M  S 
t P 

Beck 10.08 4.03 3.72 1.89 9.30 0.00 

Stai I 
Durumluk  Kaygı 

40.78 7.87 30.75 4.84 7.2 0.00 

Stai II 
Sürekli  Kaygı 

42.55 7.24 33.52 4.79 6.93 0.00 

3. Anne ve babalar arasında yapılan karşılaştırmalarda, tanısı önceden 
konmuş otistik çocukların annelerinin depresyon ve sürekli kaygı düzeyleri 
babalara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Tanısı yeni konmuş otistik 
çocukların annelerinin depresyon düzeyleri ile durumluk-sürekli kaygı 
düzeylerinin babalara göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Normal 
çocuklara sahip anne ve babalar arasında depresyon ve kaygı düzeyi 
açısından bir farklılık  görülmemiştir (Bkz. Tablo 9, 10, 11, 12). 
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Tablo 9 : Grup 1 anne ve babalarının Beck Depresyon ve Durumluk-Sürekli  Kaygı  envanteri 
formlarından  aldıkları  ortalama  puanların karşılaştırılması. 

Grup 1 
Anne 
n=30 

M  S 

Baba 
n=30 

M  S 
t P 

Beck 13.46 4.03 9.93 2.51 5.25 0.001 

Stail 
Durumluk  Kaygı 

41.23 6.09 39.46 7.42 8.27 0.25 

StaiII 
Sürekli  Kaygı 

47.4 5.48 41.23 7.47 8.38 0.00 

Tablo 10: Grup 2 anne ve babalarının Beck Depresyon ve Durumluk-Sürekli  Kaygı  envanteri 
formlarından  aldıkları  ortalama  puanların karşılaştırılması. 

Grup 2 
Anne 
n=30 

M  S 

Baba 
n=30 

M  S 
t P 

Beck 20.33 6.32 10.23 5.17 7.63 0.00 

Stail 
Durumluk  Kaygı 

48.9 7.44 42.1 8.2 10.08 0.001 

StaiII 
Sürekli  Kaygı 

50.83 6.48 43.86 6.87 9.21 0.00 
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Tablo 11 : Grup 1 ile Grup 2 anne ve babalarının Beck Depresyon ve Durumluk-Sürekli 
Kaygı  Envanteri  formlarından  aldıkları  ortalama  puanların karşılaştırılması. 

Grup 1 + Grup 
2 

Anne 
n=60 

M  S 

Baba 
n=60 

M  S 
t P 

Beck 16.9 6.29 10.08 4.03 7.29 0.00 

Stail 
Durumluk  Kaygı 

45.06 7.77 40.78 7.87 9.49 0.001 

Stai II 
Sürekli  Kaygı 

49.11 6.2 42.55 7.24 8.74 0.00 

Tablo 12 : Grup 3 anne ve babalarının Beck Depresyon ve Durumluk-Sürekli  Kaygı 
Envanteri  formlarından  aldıkları  ortalama  puanların karşılaştırılması. 

Grup 3 
Anne 
n=40 

M  S 

Baba 
n=40 

M  S 
t P 

Beck 4.27 1.58 3.72 1.89 1.75 0.08 

Stai I 
Durumluk  Kaygı 

29.92 4.89 30.75 4.84 -1.00 0.32 

Öneriler 

1. Otistik çocukların ergenliğe geçiş döneminde ebeveyn kaygıları ve 
bunlarla baş etme yöntemlerine ağırlık veren çalışmalar yapılmalıdır. Aynı 
zamanda sorunlu çocuğa sahip ebeveynlerin özel ihtiyaçlarının belirlenmesi 
ve buna göre bu ihtiyaçların karşılanması ebeveynlerin çocuklarına uyumunu 
kolaylaştırabilir. 

2. Otistik çocuğa sahip aileler ve problemle başa çıkabilme stratejileri 
hakkında daha fazla  bilgi edinebilmek amacıyla özellikle gelişimin ilk 
yıllarından başlayarak zamana bağlı değişiklikleri içeren açıklayıcı 
araştırmalar yapılmalıdır. Boylam yöntemleri bu amaç için uygun olabilir. 
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3. Farklı özürleri olan çocukların ailelerinin karşılaştırmasını ele alan 
daha fazla  araştırmalar yapılmalıdır. 

4. Otistik çocuğun aile üyelerinin bireysel fonksiyonlarını,  evlilik 
ilişkilerini ve bir bütün olarak aile fonksiyonlarını  değerlendirecek 
araştırmalara ihtiyaç vardır. Otistik çocuğun, kardeş-ebeveyn ve kardeş-
kardeş etkileşimi üzerindeki etkisi de değerlendirilmelidir. 

5. Ailelerin otistik çocuğa daha etkili bir şekilde uyum sağlamasını 
kolaylaştıran aile içi ve dışı faktörleri  belirleyecek araştırmalara ihtiyaç 
vardır. Akrabalar, arkadaşlar, diğer sorunlu ebeveyn grupları, sosyal 
yardımlar gibi aile dışındaki resmi ve gayri resmi destek sistemlerinin aile 
adaptasyonu üzerindeki etkilerini belirleyecek araştırmalara ihtiyaç vardır. 
Böylelikle bu karmaşık gelişim bozukluğu ile mücadelede ailelerin daha 
bilinçli ve başarılı olmalarına yardımcı olunabilir. 

6. Otizmin ailede neden olduğu sorunlarla baş edebilmek ve aile 
birliğinin korunması amacıyla ailelere sosyal destek sağlanmalıdır. 

7. Babaların daha aktif  olarak grup ve terapilere annelerle beraber 
katılımları sağlanmalıdır. Böylelikle babalar eşlerine desteklerini 
arttırabilirler. Babalara daha fazla  sorumluluğun verilmesini sağlayarak 
eşlerin özürlü çocuklarını yetiştirmede birbirlerine destek olmaları ve aile içi*" 
birliğin sağlanması açısından önerilebilir. 

KAYNAKÇA 

Bouma, R., & Schweitzer, R. (1990). The impact of  chronic childhood illness on family 
stress: A comparison betvveen autism and cystic fibrosis.  Journal  of  Clinical 
Psychology,  46(6):  722-730. 

Darıca, N„ Gümüşçü, Ş., & Pişkin, Ü. (1992). Otizm ve Otistik  Çocuklar.  H.Ü. Çocuk Sağlığı 
ve Eğitimi Bölümü, Ankara. 

Milgram, N.A., & Atzil, M. (1988). Parenting stress in raising autistic children. Journal  of 
Autism and  Developmental  Disorders,  18(3),  415-424. 

Norton, P., & Drew, C. (1994). Autism and potential family  stressors. The  American Journal 
of  Family  Therapy,  22(1), 67-76. 

Öner, N., & LeCompte, A. (1983). Durumluk-sürekli  kaygı  envanteri el kitabı.  Boğaziçi 
Üniversitesi Yayınları No. 333: İstanbul. 

Rodrigue, J.R., Morgan S.B., & Geffken,  G.R. (1992). Psychosocial adaptation of  fathers  of 
children with autism, down syndrome, and normal development. Journal  of  Autism and 
Developmental  Disorders,  22(2),  249-263. 

213 



Savaşır, I. & Şahin, N.H. (1997). Bilişsel-davramşçı  terapilerde  değerlendirme:  Sık 
kullanılan  ölçekler.  Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları. 

Tunali, B., & Power, T. G. (1993). Creating satisfaction:  A psychological perspective on 
stress and coping in families  of  handicapped children. Journal  Child  Psychology  and 
Psychiatry,  34(6),  945-957. 

214 



SOSYOLOJİK AÇIDAN ÖZEL EĞİTİMİN 
İNCELENMESİ 

Pınar İRDEM 
Özürlüler  İdaresi  Başkanlığı 
Özürlüler  Uzman  Yardımcısı 

Özel eğitim süreci tüm sosyal süreçler gibi karmaşık bir süreçtir. Özel 
eğitim teorileri ve uygulamaları bir çok disiplin ve yaklaşımla şekillendirilir. 
Ancak sosyoloji bunlardan biri değildir. Tıbbi, psikolojik, eğitimsel, yönetsel 
ve teknik yaklaşımlar özel eğitimi hem oluşturur hem de bu süreci etkiler 
(Tomlinson, 1982). 

Özel eğitim sistemiyle ilgili sosyolojik yaklaşımlar ve sosyologların bir 
inceleme alanı olarak özel eğitime duydukları ilgi oldukça yenidir. Ancak, 
özel eğitim sürecinin işleyişi, özel eğitim sistemi içerisinde yer alan 
grupların özelliklerinin saptanması ve özellikle de özel eğitim politikalarının 
belirlenmesinde etkili olacağı için özel eğitim sistemi içerisinde yer almayan 
ama dış gözlemci olarak var olan bilim dallarına ihtiyaç vardır. Sosyoloji de 
bu bilim dallarından birisidir. 

Özel eğitim alanının incelenmesine yönelik tek bir sosyolojik yaklaşımı 
tercih etmenin olası olmadığı, ancak özel eğitim sürecinin ve bu sürecin 
içinde yer alan faktörlerin  değişik yaklaşımlar doğrultusunda hem teorik hem 
de uygulamaya yönelik olarak ele alınmalarının özel eğitim alanına daha çok 
katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Özürlülük ve özel eğitimin sosyolojik açıdan incelenmesinin temelleri 
Barton, Tomlinson, Franklin ve Fulcher gibi bilim adamları tarafından 



atılmış olup (Bines, 1993) konu olarak kimlik ve okullardaki farklılıklar, 
diğer bir deyişle eşitsizlikler üzerine yoğunlaşmıştır (Slee, 1997). 

Özürlülük ve özel eğitimle ilgilenen tüm bilim dallan gibi sosyoloji için 
de eşitlik temel kavramdır. Özellikle de toplum yapısı içerisinde diğer 
gruplar kadar baskın olmayan gruplardan biri olan özürlülerle ilgili 
sosyolojik çalışmalar söz konusu olduğunda eşitlikler ya da eşitsizlikler daha 
da önem kazanmaktadır. 

Özel Eğitim Teorileri 

Riddel özel eğitim teorileriyle ilgili beş bakış açısı önermiştir. Bu bakış 
açıları esasici (essentialist), sosyal inşacı, materyalist, post-modern ve özürlü 
hareketi bakış açılarıdır. 

1. Esasici Bakış Açıları 

Özel eğitim teorileri açısından bakıldığında ise bu bakış açısı, 
özürlülüğü, bireyin patolojik bozuklukları ya da eksiklikleri olarak belirler. 
Bu bakış açısının öncelikli olarak kabul ettiği nokta bireysel bozukluğun 
(defekt)  tanılanmasından yola çıkarak müdahale ve yardımın özel eğitim 
teorileri için elde var bir kabul edilmesidir. Amaç normalizasyon süreci ile 
farklılıkların  minimalize edilmesidir (Slee, 1997). 

Esasicilik konum olarak işlevselci konumu temsil eder (Slee, 1997). 
Toplum düzenli ve uyumlu bir bütündür. Bu bütünün parçaları yani 
toplumsal kurumların her biri düzenli olarak işlevlerini yerine getirir. Eğitim 
de bir toplumsal kurumdur ve hedeflerini  yerine getirmelidir. Aksi takdirde 
tüm toplum yapısında bozukluklar ortaya çıkacaktır. Bireyin sahip olduğu 
bozukluğun tanılanması ile başlayan sürecin o bireyin normalizasyonu ile 
minimalize edileceği düşünülmektedir. Bu nedenle de bozukluk bireysellikle 
sınırlandırılmıştır. Eğitim hedefleri  yerine getirilip bireyin sosyalizasyon 
süreci gerçekleştiğinde eğitim kurumu da toplumdaki diğer kurumlarla 
beraber işleyişini sürdürecek ve toplumsal bütünlük bozulmamış olacaktır. 

2. Sosyal İnşacı Bakış Açısı 

Bu akıma göre insanlığın yok olmaması, daha tutarlı bir uygarlığa 
geçilebilmesi için çatışan değerlerden kurtulmak gerekmektedir. Bunun için 
ırkların, ulusların, renklerin, cinslerin, farklı  grupların ortak bir bayrak 
altında toplanması gerekmektedir (Sönmez, 1993). 

Özel eğitim teorileri temel alındığında da bu bakış açısı özürlülüğü, 
azınlıklara uygulanan sosyal marjinalizasyona karşı zorlayıcı ve normatif  bir 
yapı olarak tanımlar (Slee, 1997). 
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3. Materyalist Bakış Açısı 

Eğitim de dahil tüm alanlarda elde edilecek hakların, tüm özürlülerin bir 
araya gelip mücadele etmesi sonucunda elde edileceği düşüncesi hakimdir 
(Slee, 1997). 

4. Post-modern Bakış Açısı 

Post-modernist analiz, özürlülüğün tanımlanmasında ve ifadesinde 
farklı  anlatım ve görüşlere yer verir. Politika, kimlik ve farklılık 
konularındaki yapıları çözme eğilimindedirler (Slee, 199). 

5. Özürlü Hareketi Bakış Açısı 

Özürlü hareketi bakış açısı için önemli olan sosyal değişme ve genel 
politika içerisinde özürlü haklarının oluşumudur. Özel eğitimi de bu çerçeve 
içerisinde değerlendirmektedirler (Slee, 1997). 

ÖZEL EĞİTİMLE İLGİLİ SOSYOLOJİK YAKLAŞIMLAR 

Yapısal-işlevselci yaklaşıma göre toplum bir bütündür. Toplumun 
bütünlüğünü sağlamak için her bir toplumsal kurum kendi işlevini yerine 
getirmelidir. Bu yaklaşımın temel görüşü (Tomlinson, 1982) özürlü 
bireylerin toplumla bütünleşmesini, sosyalizasyonunu sağlamaktır. Bunu 
gerçekleştirecek kurumlar da eğitim ve aile kurumlarıdır. 

Özürlüler, çocuk ya da yetişkin olsun topluma uyumlandırılmalılardır. 
Toplumun temel işlevi bütünleşmeyi sağlamaktır, dolayısıyla özürlülerin 
toplumla bütünleşmelerini sağlamak gereklidir. 

Bu yaklaşımda sosyolojinin kullandığı iki şey ayırt edilmelidir. 
Bunlardan biri sosyal surveydir. Sosyal survey özürün ya da özel 
gereksinimin tipi ve yayılımının dokümantasyonu ile ilgilenir (Tomlinson, 
1982). Survey geleneği kaynakların yeterli dağılımı ve buna bağlı tedbirlerin 
alınmasının sağlanması amacı ile özürlülerin durumunun yayılımının tespit 
edilmesi konusunda ısrar eder (Tomlinson, 1982). 

Diğeri ise sosyal problem yaklaşımıdır. Sosyal problem yaklaşımı ise 
özürlü ya da özel gereksinimi olan çocuğun organizasyonu, idaresi, alınacak 
tedbirler ve yönelimi ile ilgilenir (Tomlinson, 1982). Başka bir deyişle 
çözülmesi gereken sorunları belirler. 

Işlevselci ya da yapısal işlevselci açıdan bakıldığında özel eğitim 
alanında ya da bu alanla ilgili çalışan herkesin çocukların iyiliği için çalıştığı 
varsayılır. Profesyoneller  ve çeşitli gruplar arasındaki ilişkinin pürüzsüz bir 
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takım çalışması olduğu düşünülür. Bu yaklaşıma göre çatışma ve değişme 
yoktur (Bines, 1993). 

Çatışmacı perspektifi  benimseyen sosyologlar tüm sosyal kurumlarda 
çatışmanın var olduğunu, özel eğitimin de bu sürecin dışında olmadığını 
savunurlar. Özel eğitim alanında çeşitli çatışmalar vardır. Meslekler, 
profesyoneller,  aileler, özel okullardaki profesyoneller,  kaynaştırma ve özel 
eğitim okulları. Bunlar aynı zamanda özel eğitim alanındaki güç ve baskı 
çatışmalarının çözümlenmesinde önemli yer tutarlar (Tomlinson, 1982). 

Weber'e (1973) göre toplum, ekonomik ve toplumsal güçler tarafından 
etkilenir ve belirlenir. Eğitim de bu güçlerce biçimlenir. Eğitim kendi başına 
biçimlendirici etmen değildir (Tezcan, 1985). 

Bir grubun diğeri üzerindeki dominasyonunun çeşitli şekilleri vardır. Bu 
konudaki anahtar kavram da otoritedir. Burada tam bir zorlamayla otoritenin 
kabul edilmesi ve bir grubun diğerine itaat etmesi söz konusudur. Bu durum 
ailelerin profesyonellerin  yargı ve görüşlerini çocukları için "en iyisi" olarak 
kabul etmelerini açıklayan önemli bir noktadır (Tomlinson, 1982). 

Baskın ilgi grupları eğitim yapılarını nasıl kendi isteklerine göre 
şekillendirebilirler. Bu nedenle sosyologlar çatışmacı bakış açısıyla özel 
eğitimin gelişimini ve değişimini hükümet, meslek sahipleri ve profesyonel 
gruplar arasındaki çatışma ile analiz edebilirler. 

Özel eğitim sisteminin analizinde üzerinde durulması gereken 
belirteçlerden birisinin de toplumun genelinin demokrasi ve eşitlik 
konularındaki tavrıdır. Eğitim politikalarının belirlenmesi ve değişimi 
sürecinde toplum içerisinde varolan ideolojik çatışmalar belirleyicidir 
(Helldin, 2000). 

Çatışmacı yaklaşımın ışığında ortaya çıkan, temelde kazanılmış 
profesyonel  hakların sonucu olarak kaynaştırma sektöründeki öğretmenlerin 
daha fazla  gereksinimi olan ve ayrıştırma gerektiren çocukların dışarıda 
tutulması eğiliminde olduğu ifade  edilmektedir. Çocukların eğitimiyle ilgili 
diğer eğilimler ise doktorlar, eğitim psikologları ve özel eğitim okulu 
öğretmenleri arasındaki güç savaşı sonucunda belirlenmektedir (Barnes ve 
ark., 1999). 

Özel eğitim sektörü gün geçtikçe vasıflı  ve vasıfsız  işgücü piyasasına 
dönüşmekle birlikte, genel eğitimin dışında kalmış bireylere uygun eğitim 
programları önerdikleri için bir anlamda emniyet sübabı başka bir deyişle 
tampon kurum görevi görmektedir (Slee, 1997). 
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Bu kurumlar sistemin parçalanmadan bir çatışma durumundan 
çıkmasını sağlarlar. Ancak, tampon kurumlar çatışmayı düzenleyerek pozitif 
işlevini yerine getirirken, bir sorunu da beraberinde getirir. Tampon 
kurumlar temel yapısal değişiklikleri sağlamak amacı ile tasarlanmamış veya 
amaçlanmamış olduğundan asıl sorun çözümlenmemiş olarak kalır. Bunlar 
potansiyel çatışmayı düzenleyecek ve çatışma yoluyla değişmeye neden 
olabilecek çatışma gruplarının gelişmesini dolaylı olarak önleyecek 
mekanizmalar olarak hizmet verirler. Bu noktada ayrıştırılmış bir özel eğitim 
anlayışının da genel eğitim sistemi içerisinde bir emniyet sübabı görevi 
gördüğü düşünülmektedir (Poloma, 1993). 

Neo-Marxist sosyolojik teorilere katkıda bulunan Bowles ve Gintis 
(1977) sosyal işbölümünün yeniden inşasında eğitimin rolü üzerinde 
durmuşlardır. Özellikle de özel eğitimin analiziyle ilgili olarak 
değerlendirme sürecinde IQ'yu bireyin entelektüel kapasitesini belirleyen bir 
göstergeden çok eşitsizliği destekleyen bir mekanizma olarak 
görmektedirler. 

Benzer şekilde Barton (1995) psikolojik olarak zeka ve zeka testi ile 
ilgili görüşlerin ve "yetenek" ve ihtiyaç kavramsallaştırmasının özürlü 
öğrencilerin statülerinin düşmesine neden olduğunu belirtmiştir (Akt. Barnes 
ve ark., 1999). 

Eğitsel yeterliliğin sadece görünürdekini test etmeye dayalı olduğunu, 
sistemin toplumdaki bir çok aile tarafından  sahip olunmayan bir kültürel 
bilgiyi sorguladığını ifade  etmişlerdir. Bu bakış açısına göre zihinsel özürlü 
ya da öğrenme güçlüğü olan çocukların toplumda alt sınıf  olarak 
görülmektedirler. Aynı zamanda alt sosyal sınıfların  eğitsel açıdan geri 
kalma eğilimlerinin olduğu düşünülmektedir. 

Sapma ve etiketleme teorileri özel eğitim gereksinimi olanların genel 
eğitime uygun davranış donanımlarından ayrılmış, kategorize edilmiş ve 
etiketlenmiş olduklarını ifade  ederler (Becker, 1963; Downes, 1966). 

Eğitim söylemi içerisinde eğitim araştırmaları ve uygulamalarına da 
yansıyan çeşitli kategoriler vardır. Özürlülük, özel gereksinim ve öğrenim 
güçlüğü bunlara sadece örnektir. Her ne kadar eğitim sistemi içerisindeki 
öğrenciler, onlara daha adil davranılması ve onlara gerekli olanakların 
sağlanması amacıyla kategorize edilseler de sosyolojik olarak bakıldığında 
bu kategorizasyonların etiketleme ya da negatif  stereotip etkisi yapabileceği 
söylenebilir (Willson, 2000). Stereotip kavramı Lipman (1922) tarafından  bir 
grup kişiye atfedilen  özellikler bütünü olarak tanımlanmıştır (Akt. Bilgin, 
1996). Stereotipler basit kişilik özellikleri değildir, bireylerin dahil olduğu 
gruplara ait özelliklerdir. Aynı zamanda stereotipler nötr değildir. Gruplara 
atfedilen  özellikler negatif  ya da pozitif  olabilir (Bilgin, 1996). 
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Diğer bir deyişle gerek özel eğitim sistemiyle gerekse toplumun 
genelindeki özürlülerle ilgilensin bu yaklaşımların temel noktası özürlü 
bireylerin daha iyi hizmet alabilmeleri için yapılan kategorizasyonun toplum 
içerisinde bu bireylerin etiketlenmelerine ve onlara negatif  stereotiplerin 
atfedilmesine  neden olmaktadır. 

ÖZEL EĞİTİM SÜRECİNDE VAR OLAN FAKTÖRLER 

Profesyoneller 

Larson'a (1977) göre profesyoneller  diye nitelendirilen kişilerin temel 
karakteristiği sosyal olarak baskın grupların üyeleri olmalarıdır (Akt. 
Tomlinson, 1982). Profesyonellerin  diğer çalışan sınıfının  üyelerinin dışında 
ve üzerinde olduğu kabul edilir. Ayrıca üstün yetenek ve rasyonel bilgiye 
sahip oldukları düşünülür. 

Özel eğitim süreci içerisinde yer alan ve profesyoneller  olarak 
nitelendirdiğimiz grup doktorlar, sosyal çalışmacılar, çocuk gelişimi ve 
eğitimciler, psikologlar, fizyoterapistler,  özel eğitimcilerden oluşmaktadır. 

Profesyoneller  özel eğitim sürecinin işleyişinde güç sahibi insanlar 
olarak kabul edilmektedir. Genel olarak bakıldığında profesyonellerin  sahip 
oldukları yetkinin ve süreç üzerindeki etkilerinin yasalardan kaynaklandığı 
görülmektedir. Ancak bu kesimin asıl gücü hizmet verdikleri grubun onları 
yeterli görmesinden kaynaklanmaktadır (Tomlinson, 1982). 

Özel eğitim okullarındaki çocuklar adına söz sahibi olacak güçlü baskı 
grupları yoktur. Bu çocukların bir çoğu birliklere ya da gruplara 
kendiliğinden dahil olmayan ailelerden gelmektedirler (Mittler, 1988). 
Profesyonellere  göre özel eğitim alan çocukların ailelerinin çoğu alt sosyal 
sınıflara  dahildir (Tomlinson, 1982). Bir çoğunun aileleri işsiz, düşük gelirli, 
sosyal güvenlik sistemine muhtaç, kötü koşullarda barınan ve sağlık 
problemlerine sahip bireylerdir. Bu aile üyelerinin bir kısmı da çocukları gibi 
düşük başarı deneyimine sahiptir (Mittler, 1988). 

Bu nedenle de aileler profesyonellerin  üstünlüğünü, yeterliliklerini, 
dolayısıyla da çocuklarının geleceği ile yargılarını kabul edip onlara 
inanmaktadırlar (Tomlinson, 1982). 

Özürlü çocukları da içeren özür ve özürlülükle ilgili araştırmaların 
birçoğu özürlü insanların kendileriyle ilgili deneyimlerini ve görüşlerini çok 
fazla  dikkate almamaktadır. Özürlü olmayan insanlar özürlülüğü araştırır ve 
kendi bakış açılarını ortaya koyar. Ayrıştırılmış okullar için de aynı şey 
geçerlidir. Özürlü olmayan insanlar ve profesyoneller  özel eğitimle ilgili 
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politika belirlemelerine ve değişimlerine karar veririler (Cook, Swain ve 
French, 2001). 

Aileler ve Çocuklar 

Güçlü gruplar diğer insanlarla ilgili aldıkları kararları meşrulaştırmak 
için ideoloji geliştirirler. Özel eğitim alanında da güçlü grupların yani 
profesyonellerin  geliştirdikleri ideolojiler sonucu çocukların iyileştirilmesi 
için aldıkları kararlar tartışılması zor bir hale gelir. Ailelerin çocuklarının 
ihtiyaçlarını tam olarak bilmedikleri düşünülür ve bu aileler başarısız ya da 
sorunlu aileler olarak etiketlenir. Bu nedenle de özel eğitim sistemi 
içerisindeki çocuklarının geleceği ile ilgili süreçlerde karar alma 
mekanizması olarak çok fazla  yer alamazlar (Tomlinson, 1982). 

Diğer taraftan  özel okullaşmanın fark  edilir sayıda özürlü çocuk ailesi 
ve bazı özürlü çocuklar tarafından  desteklenmesi önemlidir. Saunders'e 
(1994) göre bu destek grubunun tezi kaynaştırma okullarının özürlü çocuğun 
eğitim, bakım ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olduğudur (Akt. 
Barnes ve ark., 1999). 

Ancak, özürlü çocukların ailelerine verilen söz hakkı baskı gruplarına 
verilen haklar yanında yetersiz kalmaktadır. 

Özel eğitimde okul-aile ilişkilerinde ailelerin sadece okulla ilgili bilgi 
edinmesinin yeterli olmadığı, ailelerle işbirliğine gidilerek onların da eğitim 
sürecinin bir parçası haline getirilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

Sadece özel eğitim alanında değil, genel eğitim de söz konusu 
olduğunda çocukların ailelerinin dahil olduğu sosyal sınıflar  ile çocukların 
okul başarıları arasında doğru orantılı bir korelasyon görülmektedir. Bu 
nedenle sosyal olarak dezavantajlı çocuklar diğer çocuklara göre özel 
gereksinime sahip olarak nitelendirilmeye daha açıktırlar .Zihinsel 
kabiliyetler değişmediğinde bile eğitimdeki başarı açısından toplumsal 
gruplar arasında önemli değişiklikler olduğu bulgulanmıştır (Mittler, 1988). 

Özürlü çocuklara verilen eğitim, iş becerilerinden çok yaşam becerileri, 
sosyal çalışma, dudak okuma ve Braille dersleri gibi özürlülere özgü 
becerilere dayanmaktadır. Özel okul ve kolejler özürlü bireylerin ikinci 
derecede kalmasına süreklilik kazandırmaktadır. 

Bazı araştırmacılar (Oliver, Barton ve Tomlinson) bir paradoks olsa da 
özel eğitimin genel eğitim için bir ödül olduğunu ileri sürmektedirler, çünkü 
onlara göre bu sistem içerisinde eğitilemeyen, zor, istenmeyen ve davranış 
sorunlarına sahip olarak nitelenen öğrencilerin eğitimi üstlenilmektedir. 
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Bütün bunlar nedeniyle de, özel eğitimin sosyal kontrolün önemli bir 
mekanizması olduğunu düşünmektedirler (Akt. Barnes ve ark., 1999). 

Öğretmenler 

Özel eğitim alanındaki öğretmenler de normal eğitim alanındaki 
meslektaşlarına göre daha farklı  ve zor durumdadırlar. Öğretmenler üzerinde 
bir çok araştırma yapılmış olmasına rağmen, özel eğitim alanındaki 
öğretmenlerle ilgili araştırma sayısı azdır (Tomlinson, 1982). 

Tarihsel olarak bakıldığında bir meslek grubu olarak ele alınan 
öğretmenlerin içersinde özel eğitim öğretmenleri düşük statülü bir alt grup 
olarak görülmektedir. 

Ancak özel eğitim okulu öğretmenleri, diğer öğretmenlere göre 
çocuklar ve aileleri üzerinde zorlanmadan etkili olmaktadırlar (Tomlinson, 
1982). Aynı şekilde Özyürek (1988), özürlü çocukların eğitimine yönelik 
eğitim görmüş ve onlarla yaşantıları olmuş öğretmenlerin tutumlarının bu 
çocuklara karşı daha olumlu olduğunu vurgulamıştır (Akt. Bıyıklı, 1997). 

Bu çerçevede ortaya çıkan olumlu tutumların da etkisiyle özel eğitim 
öğretmenleri öğrencileri üzerinde zorlamasız ve doğal bir güce sahip 
olmuşlardır. Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin öğrenciler ve aileleri 
üzerindeki bu etkili güçleri hümanist bir ideoloji ile meşrulaştırılmıştır. Bu 
nedenle toplum tarafından  da özel eğitim öğretmenlerinin faaliyetleri  çocuk 
için "en iyisi" şeklinde görülerek sorgulanmadan kabul edilmektedir. 

Müfredat  Programları 

Müfredat  programını eğitimin merkezine koymak özürlü çocukların 
eğitimi hakkındaki tartışmanın odak noktasını değiştirmektedir. 
Hükümetlerin açıkladığı ulusal eğitim programları tüm öğrencilere uygulanır 
ve özürlü çocukların da bu programa uyması beklenir. Bu programın 
temelinde herkesin yurttaş olarak eğitilmesi vardır. Ancak müfredat 
programları özel eğitim okullarının çoğu için uygulama açısından 
elverişsizdir. 

Özürlü çocukların eğitimi büyük ölçekli eğitim çalışmalarının ve yasal 
düzenlemelerin konusu olsa da, özürlü öğrencilerin bir çoğunun özel eğitim 
okullarına devam ettiği ve diğer çocukların eğitsel olarak altında oldukları 
görülmektedir (Oliver, 1996). 

Üstelik müfredat  programının gereklerine uyamayanlar 
etiketlenmektedir. Bu öğrencilerin eğitim fırsatları  kısıtlanmakta ve sosyal 
olarak düşük statüde olma duyguları güçlenmektedir (Oliver, 1996). 

222 



Özel eğitim uygulamalarıyla ortaya çıkan sayıltılar araştırıldığında, 
eğitim uygulamaları sırasında okullarda çoklu kimlik fırsatları  yaratılmasının 
gerekliliği ortaya çıkmıştır. Tek bir öğrencinin, tek bir toplumsal kimliği 
olmadığı birçok özelliği bir arada taşıdığı noktasından hareketle bu 
uygulama sayesinde bütünleştirilmiş eğitim kültürleri ile ilgili önemli 
noktaların ortaya çıkartılabileceği, sonuç olarak da eğitim sistemi 
içerisindeki tüm öğrenciler için faydalı  olacağı vurgulanmıştır (Oliver, 
1996). 
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Özet 

Bu çalışmada  Konya  içinde  Milli  Eğitim  Bakanlığına  bağlı  İlköğretim 
okullarının  anasınıfında  çalışan öğretmenlerin  kaynaştırma  (entegrasyon)  eğitim 
programı  içerisinde  yer alan engellilere  yönelik  tutumları  çeşitli  değişkenler 
açısından  incelenmiştir.  Katılımcılara  araştırmacılar  tarafından  geliştirilmiş  bir 
anket  Berryman ve Neal  (1980)  tarafından  geliştirilen  Atay (1995)  tarafından 
dilimize  çevrilen ve araştırmacılar  tarafından  geçerlik,  güvenirlik  çalışması yapılan 
Entegrasyona  karşı  tutum ölçeği (EKTÖ)  (The  Attitude  Towards  Mainstreaming 
Questionnaire) uygulanmıştır.  Uygulama  sonucunda,  katılımcıların  genel olarak 
kaynaştırma  eğitimine olumlu tutum içinde  bulundukları  ancak öğretmenlerin  engel 
türlerine  ve çeşitli  değişkenlere  göre engellilere  yönelik  tutumlarının  farklılaştığı 
saptanmıştır. 

Anahtar kelimeler:  Okulöncesi  eğitim, Engelli  Çocuk,  Öğretmen  tutumları, 
Kaynaştırma  eğitimi. 

Key  Words:  Preschool  Education,  Handicapped  Children,  Teachers  Attitudes, 
Integration  Education 



Giriş 

Okul öncesi eğitim doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan 
dönemde çocukların tüm gelişmelerini sağlayan eğitim sürecidir 
(Oğuzkan,1991). Kırcaali-İftar  (1998) erken çocukluk eğitim hizmetlerinin 
amaçlarını şöyle belirtmektedir. 

1. Özel gereksinimli çocuğun tüm ailesini desteklemek. 
2. Özel gereksinimli çocuğun tüm gelişim alanlarındaki gelişimini 

desteklemek. 
3. Özel gereksinimli çocuğun çevreyle etkileşimini kolaylaştırmak. 
4. Özel gereksinimli çocuğu toplumun bir parçası yapmaktır. 
Akçamete (1998) de özel gereksinimli çocuklara yönelik erken eğitim 

ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin önemine değinerek, bu hizmetlerden 
umulan yararları şöyle sıralamaktadır. 

1. Özel gereksinimli çocuğun tüm gelişim alanlarındaki gelişimini 
hızlandırmak. 

2. Özürlü çocuğun okul yaşına geldiğinde normal eğitim ortamlarından 
yararlanma olasılığını arttırmak. 

3. Özel gereksinimi olan çocuğa sahip ailelerin yaşadığı duygusal ve 
toplumsal sorunlan azaltmak. 

Özel eğitime gereksinim duyan öğrenciler kaynaştırılmış bir ortamda 
diğer çocuklar tarafından  kabul görebileceklerdir. Böylece sınıfın  bir üyesi 
olarak değerli olduklarını hissedebilecek ve olumlu benlik gelişimleri 
desteklenebilecektir. Olumlu benlik gelişimlerinin desteklenmesiyle 
toplumda sağlıklı bir şekilde yer alabileceklerdir (Ataman, 1996). 
Entegrasyon sadece özürlü çocuğun gelişimine katkıda bulunan bir eğitim 
modeli olarak değerlendirmemelidir. İletişimin iki yönlü olmasına özen 
gösterilmesi, özürlü çocuğa sağlayacağı yararların yanı sıra normal çocuğa 
sağlayacağı yararlarında dikkate alınması, bu tip uygulamada temel amaç 
olmalıdır (Darıca, 1992). 

Özel eğitimin başarısı ve gelecekteki uygulamalar birincil derecede 
önemli faktörlerden  birisi olan, özel eğitime ve kaynaştırma programlarına 
karşı öğretmen tutumlarının açığa çıkarılmasına bağlıdır. Çünkü 
"kaynaştırma programlarının başarısı öğretmen tutumlarıyla tehlikeye 
düşebilir "tezi bugün geçerliliğini korumaktadır (Atay, 1995). Ülkemizde 
özürlü çocukların kaynaştırılması iki aşamada gerçekleşmektedir. Bunlardan 
birincisi okul öncesi eğitim döneminde, diğeri ise temel eğitim döneminde 
verilen eğitimdir (Kayaoğlu, 1998). Engelli çocukların eğitilmelerinde ve 
sosyalleşmelerinde en büyük sorumluluk öğretmenlerindir (Rizzo, 1985). 

Dünyada yüzyıl kadar önce başlayan kaynaştırma eğitimi ülkemizde 
1983 yılı 2916 sayılı Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yasası'nın dördüncü 
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maddesi gereğince ilköğretimin her basamağında uygulamaya konmuştur. 
Gerçekte özürlü bireyler yaşamlarını her dönemlerinde normal bireylerle 
kaynaştırılabilir. Ancak okul öncesi dönemi önemine değinen araştırmalar 
mevcuttur (Healey, 1978; Pellack ve Emest, 1973; Bıyıklı, 1988). 

Metin (1997) kaynaştırma eğitiminin ana hedefinin  engelli çocukların 
çocukluk döneminden başlayarak devam edecek şekilde sosyal kabulünü ve 
topluma kazandırmayı amaçladığını belirtmektedir. Özürlü çocukların 
normal gelişim gösteren akranlarından çok okul öncesi eğitim fırsatlarına 
ihtiyaçları vardır (Ataman, 1996). Kaynaştırmanın başarılı olup olmaması, 
bu çocukların eğitiminde doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunan 
herkesin özelliklede öğretmen tutumlarının pozitif  yönde olması 
gerekmektedir (Sarı, 2002; Atay, 1995). 

Tutum, psikolojik bir sürecin, herhangi bir değer yargısı ile 
damgalanmış, bir nesne ya da duruma ilişkin olarak bireyin olumlu mu, 
olumsuz mu duygusal tepki göstereceğini tayin eden, çok az sürekliliği olan 
bir hazır olma durumudur (Turgut, 1987). 

Öğretmenlerin olumlu tutumları ve engelli bireylere yönelik bakış 
açıları, toplumdaki diğer bireylerin olumsuz tutumlarının değişmesinde ve 
toplumun duyarlılığının artmasında önemli bir etkiye sahiptir (Kayaoğlu, 
1999). Başarılı bir entegrasyon, önemi ölçüde öğretmenin mesleğe pozitif 
bakışına bağlıdır. 

Problem 
Yapılan bu çalışma ile ülkemizde uygulanan kaynaştırma eğitim 

programlarının okul öncesi dönemi ele alınmış ve bu dönemde öğretmen 
tutumlarının kaynaştırma eğitim programlarına ve engel türlerine göre çeşitli 
değişkenler açısından (yaş meslekte memnuniyet, özel eğitime ilgi, 
engellilere yönelik ders alma, sınıfında  özürlü çocuk bulunması) 
belirlenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırma ana sınıf  öğretmenlerinin yaşlarına, mesleklerini sevmelerine, 
özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine ilgi duyup duymamasına, 
sınıflarında  engelli çocuk bulunup bulunmamasına ve engellilere yönelik 
ders almaları noktasında tutumlarını ortaya koyması açısından önemlidir. 

Araştırmanın temel beklentisi çeşitli değişkenlere göre kaynaştırma 
eğitim programlarına ve tüm engelli çocuklara yönelik tutumların 
farklılaşmayacağı  yönündedir. 

Yöntem 
Yapılan bu çalışmada Survey (Betimleyici) yöntem kullanılmıştır. 

Katılımcılar olarak, çalışma kapsamına Konya ilinde M.E.B'na bağlı 
ilköğretim okullarının anasınıfı  öğretmenleri alınmıştır. Bu okullarda toplam 
112 anasınıfı  öğretmeni görev yapmaktadır. Araştırmaya 110 anasınıfı 
öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların tamamı kadındır. 
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Ölçme Araçları 
Çalışmada Berryman ve Neal (1980) tarafından  geliştirilen (AktAtay 

1995) ve Atay (1995) tarafından  da dilimize çevrilen Entegrasyona Karşı 
Tutum Ölçeği (EKTÖ) kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik 
çalışması araştırmacılar tarafından  yapılmış, Cronbach oc güvenirliği 0.86 
bulunmuştur. 

Kişisel Bilgi Formu 
Çalışmada araştırmaya katılan deneklere ilişkin ayrıntılı bilgi edinmek 

amacıyla araştırmacılar tarafından  geliştirilmiş bir bilgi formu  (anket) 
uygulanmıştır. 

İşlem 
Bu çalışmada Entegrasyona Karşı Tutum Ölçeği (EKTÖ) ve 

araştırmacılar tarafından  geliştirilen kişisel bilgi formu,  gönüllü ve bu 
konuda eğitim almış bir grup Anaokulu Öğretmenliği ABD son sınıf 
öğrencileri tarafından  okullara gidilerek öğretmenlere yüzyüze 
uygulatılmıştır. Toplanan verilerin analizinde, Ağırlıklı Ortalama, Kruskal-
Wallis H., Mann Whitney U ve bağımsız t testi kullanılmıştır. 

Ortaya çıkan ağırlıklı ortalama değerlerini yorumlamak için standart bir 
aralık kriteri geliştirilmiştir. Bu da aşağıdaki şekilde formüle  edilmiştir. 

En Yüksek Puan-En Düşük Puan 

a = 
Grup sayısı 

Bu çalışma için aralık katsayısı 

5-1 

a = 
5 

=0,80 olarak bulunmuştur 

Bu aralık katsayısına bağlı olarak aşağıdaki şekilde gruplandırma 
yapılmıştır. 

1 -1.80 - Hiç katılmıyorum 

1.81-2.60 - Katılmıyorum 
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2.61 -340 - Kararsızım 
3.41-4.20-Katılıyorum 
4.21-5.00 - Tamamen katılıyorum 

Bulgular 
Bu bölümde çalışmadan elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Tablo 1. Kaynaştırma  Eğitimi  ve Engellilere  Yönelik  Öğretmen  Tutumları  Puan Ortalamaları 

Tutum Cümleleri Ağırlıklı 
Ortalama 

Std. 
Sapma 

1. Genel olarak özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin, normal 
yaşantıları ile kaynaştırılması, arzu edilen bir eğitim uygulamasıdır. 3,746* 1,295 
2. Bütün öğrenciler özürlü olup yada olmadıkları gözetilmeksizin 
normal ilkokullarda eğitim hakkına sahip olmalıdır. 3,418* 1,128 
3. Aynı sınıfta,  üstün, normal ve zihinsel özürlü öğrencilere eğitim 
vermek mümkündür. 2,500** 1,124 
4. Eğitilebilir derecede zihinsel özürlü bulunan öğrenciler normal 
sınıflarda  eğitilmelidir. 3,624 1,238 
5. Standart basılmış materyalleri okuyabilen görme özürlü 
çocuklar, normal okullarda eğitilmelidir. 3,131 1,260 
6. Standart basılmış materyalleri okuyamayan görme özürlü 
çocuklar, normal okullarda eğitilmelidir. 2,789 1,155 
7. Biraz işitme kalıntısı olan işitme özürlü çocuklar, normal 
okullarda eğitilmelidir. 3,409 1,183 
8. Hiç işitme kalıntısı olmayan, işitme özürlü öğrenciler, normal 
okullarda eğitilmelidir. 2,891 1,191 
9. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan, fiziksel  özürlü öğrenciler 
normal okullarda eğitilmelidir. 3,459* 1,431 
10. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olmayan, fiziksel  özürlü 
öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir. 3,611* 1,324 
11. Bir ya da daha fazla  uzuv kontrol edemeyen cerebral palsy'li 
(beyin felci)  olan öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir. 2,57** 1236 
12. Kekeme olan öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir. 3,679* 1,319 
13. Konuşmasının anlaşılmasında güçlük çekilen öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir. 3,609* 1,271 
14. Epilepsi'li (Sara hastalığı) olan öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 3,582* 1,259 
15. Şeker hastalığı olan öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir. 3,909* 1,324 
16. Davranışlarını kontrol edemeyen duygusal ve davranışsal 
problemleri olan öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir. 3,361* 1,242 
17. Disipline olmakta problemler çıkaran öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir. 3,570* 1,289 
18. Entegrasyon (kaynaştırma) istenilen bir eğitim uygulaması 
olarak ele alınırsa, yeterli derecede başarıya ulaşacaktır. 3,593* 1,305 

*Öğretmenlerin olumlu görüşünü yansıtan ifadeler. 
**Öğretmenlerin olumsuz görüşünü yansıtan ifadeler. 
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Tablo 1 'e göre öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine ilişkin görüşleri şu 
şekilde açıklanabilir; 

Katılımcıların genel olarak, 'özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin 
normal yaşıtlarıyla kaynaştırılması arzu edilen bir eğitim olmasıdır', 'bütün 
öğrencileri özürlü olup ya da olmadıkları gözetilmeksizin normal 
ilkokullarda eğitim hakkına sahip olmalıdır' ve 'kaynaştırma istenilen bir 
eğitim uygulaması olarak ele alınırsa yeterli derecede başarıya ulaşır' 
görüşlerini içeren maddelere verdikleri yanıtlar olumludur. Diğer bir deyişle, 
ana sınıf  öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin olumlu tutuma sahip 
olduğu görülmüştür. 

Özür türlerine göre öğretmen tutumları aşağıdaki şekilde saptanmıştır. 
Katılımcılar, 'Şeker hastalığı olan', 'Tekerlekli sandalyeye bağımlı 

olmayan, fiziksel  özürlüler', 'Konuşmasının anlaşılmasında güçlük çekilen 
öğrenciler', 'Epilepsili olan öğrenciler' ve 'Disipline olmakta problem 
çıkaran öğrencilerin' kaynaştırma eğitiminde yer almasına ilişkin olumlu 
görüşe sahiptir. 

Öğretmenler, 'Eğitilebilir derecede zihinsel özrü bulunan'; 'Standart 
basılmış materyalleri okuyabilen görme özürlü öğrencilerin'; 'Standart 
basılmış materyalleri okuyamayan görme özürlü öğrencilerin'; 'Biraz işitme 
kalıntısı olan işitme özürlü öğrencilerin'; 'Hiç işitme kalıntısı olmayan 
işitme özürlü öğrencilerin'; 'Tekerlekli sandalyeye bağımlı olan fiziksel 
özürlü öğrencilerin'; 'Kekeme olan öğrencilerin'; 'Davranışlarını kontrol 
edemeyen duygusal ve davranışsal problemleri olan öğrencilerin'; 
kaynaştırma eğitimi içerisinde normal okullarda eğitilmesi görüşüne karşı 
kararsız bir tutum içindedirler. 

Aynı sınıfta  üstün, normal ve zihinsel özürlü öğrencilere eğitim 
verilemesinin mümkün olması durumu ile bir ya da daha fazla  uzvunu 
kontrol edemeyen celebral palsyli (beyin felçli)  olan çocukların normal 
okullarda eğitilmesi görüşlerine ilişkin katılımcılar olumsuz görüşe sahiptir. 

Tablo 2. Anasınıfı  öğretmenlerinin  Yaşlarına  Göre Engelli  Çocuklara  Yönelik  Tutumlarının 
Karşılaştırılması 
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Ort Ort Ort Ort Ort 
1.Genel olarak, özel eğitime 3,79 3,87 338 3,92 4,00 3,164 0,675 
ihtiyaç duyulan öğrencilerin 
normal yaşıtları ile kaynaştırılması, 
arzu edilen bir eğitim 
uygulamasıdır. 
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2.Bütün öğrenciler özürlü olup 3,45 336 329 3,42 3,83 9,76* 0,048 
yada olmadıkları gözetilmeksizin 
normal ilkokullarda eğitim hakkına 
sahip olmalıdır. 
3.Aynı Sınıfta  üstün, normal ve 2,88 29\ 2,43 2,83 3,17 4,446 0,487 
zihinsel özürlü öğrencilere eğitim 
vermek mümkündür. 
4.Eğitilebilir derecede zihinsel 3,50 3,75 3,48 3,83 333 4228 0317 
özürlü öğrenciler 
5.Standart basılmış materyalleri 329 2,98 333 2,92 3,67 4278 031 
okuyabilen görme özürlü 
öğrenciler, normal okullarda 
eğitilmelidir. 
6.Standart basılmış materyalleri 2,71 2,78 3,19 2,90 330 10,681* 0,045 
okuyamayan görme özürlü 
çocuklar, normal okullarda 
eğitilmelidir. 
7.Biraz işitme kalıntısı olan işitme 329 3,42 3,48 325 3,83 0,95 0,966 
özürlü öğrenciler, normal 
okullarda eğitilmelidir. 
8.Hiç işitme kalıntısı olmayan, 2,79 2,93 3J30 2,67 333 2,73 0,742 
işitme özürlü öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir. 
9.Tekerlekli sandalyeye bağımlı 3,04 3,08 3,10 330 4,17 9,93* 0,049 
fiziksel  özürlü öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir. 
10.Tekerlekli sandalyeye bağımlı 3,65 3 <64 3,62 325 433 4,073 0339 
olmayan fiziksel  özürlü öğrenciler 
normal okullarda eğitilmelidir. 
11.Bir yada daha fazla  uzuv 2,79 2,64 3,14 2,75 333 4,817 0,439 
kontrol edemeyen celebral palsy'li 
(beyin felci)  olan öğrenciler 
normal okullarda eğitilmelidir. 
12.Kekeme olan öğrenciler normal 3,42 3,77 3,57 4,00 433 7,166 0209 
okullarda eğitilmelidir. 
13.Konuşmasının anlaşılmasında 3,15 302 301 3,94 333 8,97 0,088 
güçlük çekilen öğrenciler, normal 
okullarda eğitilmelidir. 
14.Epilepsili olan öğrenciler 333 3,78 352 338 330 2381 0,794 
normal okullarda eğitilmelidir 
15.Şeker hastalığı olan öğrenciler 3/37 4,16 3,48 433 4,00 6,943 0225 
normal okullarda eğitilmelidir 
1 6 .Da vranışl arını kontrol 3,10 3,07 3,71 3,82 3,90 10,7* 0,044 
edemeyen duygusal problemi olan 
öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 
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17.Disipline olmakta problem 
çıkaran öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir. 

3,71 3,48 3,75 3,45 4.00 5.099 0,404 

18.Entegrasyon istenilen b.v 
eğitim uygulaması olarak ele 
alınırsa yeterli derecede başarıya 
ulaşacaktır. 

3,71 3,51 3,43 3,83 4,17 4,588 0,468 

Tablo 2'de Anaokulu öğretmenlerinin yaşlarına göre engelli öğrencilere 
yönelik tutumları Kruskal Wallis testi ile karşılaştırılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre 2, 6,9, 13 ve 16. maddelerde elde edilen Kruskal Wallis X2 

değerlerinde anlamlı farklılık  gözlenirken (p<0,05), diğer maddelerde fark 
bulunamamıştır. Farkın hangi yaş grubunda ve hangi yönde olduğunu 
saptamak amacıyla Man Whitney U testi uygulanmıştır. Analizlere göre 
"Bütün öğrenciler özürlü olup yada olmadıkları gözetilmeksizin normal 
ilkokullarda eğitim hakkına sahip olmalıdır", "Standart basılmış materyalleri 
okuyamayan görme özürlü çocuklar, normal okullarda eğitilmelidir", 
"Tekerlekli sandalyeye bağımlı olmayan fiziksel  özürlü öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir", "Davranışlarını kontrol edemeyen duygusal 
problemi olan öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir" önermelerinde 41 
yaş ve üzerindeki öğretmenlerin olumlu görüş belirttikleri diğer yaş 
gruplarının ise kararsızlık taşıdığı gözlenmiştir. Ölçeğin diğer maddelerinde 
öğretmenlerin yaş gruplarına göre anlamlı farklılık  bulunamamıştır. 

Tablo 3. Anasınıfı  Öğretmenlerinin  Mesleklerindeki  Memnuniyetlerine  Göre Engelli 
Çocuklara  Yönelik  Tutumlarının  Karşılaştırılması 

Evet Hayır 
t P Ört SS Ört SS t P 

1 .Genel olarak, özel eğitime ihtiyaç duyulan 
öğrencilerin normal yaşıtları ile 
kaynaştırılması, arzu edilen bir eğitim 
uygulamasıdır. 

3,75 1,28 3,60 1,67 0,26 0,80 

2.Bütün öğrenciler özürlü olup yada 
olmadıkları gözetilmeksizin normal 
ilkokullarda eğitim hakkına sahip olmalıdır. 

3,47 1,09 2,40 1,52 2,10* 0,04 

3.Aynı Sınıfta  üstün, normal ve zihinsel 
özürlü öğrencilere eğitim vermek 
mümkündür. 

2,82 1,14 2,40 0,55 031 0,42 

4.Eğitilebilir derecede zihinsel özürlü 
öğrenciler 

3j61 122 4,00 1J3 0,69 0,49 
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5.Standart basılmış materyalleri okuyabilen 3,14 12JL 3j00 158 024 031 
görme özürlü öğrenciler, normal okullarda 
eğitilmelidir. 
ö.Standart basılmış materyalleri okuyamayan 2,82 1,15 220 130 1,17 025 
görme özürlü çocuklar, normal okullarda 
eğitilmelidir. 
7.Biraz işitme kalıntısı olan işitme özürlü 3,41 1,16 3,40 132 0,02 0,99 
öğrenciler, normal okullarda eğitilmelidir. 
8.Hiç işitme kalıntısı olmayan, işitme özürlü 2,90 1,19 2,60 134 036 038 
öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir. 
9.Tekerlekli sandalyeye bağımlı fiziksel 3,46 1,42 3,40 1,82 0.09 0,93 
özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 
10.Tekerlekli sandalyeye bağımlı olmayan 358 132 420 130 1,02 031 
fiziksel  özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 
11.Bir yada daha fazla  uzuv kontrol 2,82 123 2,60 152 038 0,70 
edemeyen celebral palsy'li (beyin felci)  olan 
öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir. 
12.Kekeme olan öğrenciler normal okullarda 3,66 130 4,00 1,73 036 038 
eğitilmelidir. 
13.Konuşmasının anlaşılmasında güçlük 3,63 125 320 1,79 0,74 0,46 
çekilen öğrenciler, normal okullarda 
eğitilmelidir. 
14.Epilepsili olan öğrenciler normal 3,57 125 3,80 Ij64 0,40 0,69 
okullarda eğitilmelidir 
15.Şeker hastalığı olan öğrenciler normal 3,90 131 4,00 1,73 0,16 0.88 
okullarda eğitilmelidir 
16.Davranışlarını kontrol edemeyen 334 123 3,80 104 031 0,42 
duygusal problemi olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir. 
17.Disipline olmakta problem çıkaran 334 129 430 130 1£2* 0,047 
öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir. 
18.Entegrasyon istenilen b.v eğitim 338 128 4,00 2,00 0,64 033 
uygulaması olarak ele alınırsa yeterli 
derecede başarıya ulaşacaktır. 

Tablo 3' de Anasınıfı  öğretmenlerinin mesleklerindeki memnuniyet 
durumlarına göre engelli öğrencilere yönelik tutumları bağımsız t testi ile 
karşılaştırılmıştır. Analiz sonuçlarına göre sadece 2 ve 17. maddelerde 
anlamlı fark  bulunmuş (p<0,05) diğer maddelerde fark  gözlenmemiştir. 
Ölçeğin birinci maddesinde "Bütün öğrenciler özürlü olup yada olmadıkları 
gözetilmeksizin normal ilkokullarda eğitim hakkına sahip olmalıdır" görüşü 
sorulmuş ve elde edilen 2,10'luk t değeri ile mesleklerinde memnuniyetleri 
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yüksek olan öğretmenleri oldukça yüksek düzeyde olumlu bir görüş beyan 
ettikleri görülmüştür. Ölçeğin anlamlı fark  çıkan on yedinci maddesinde 
"Disipline olmakta problem çıkaran öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir" görüşü sorulmuş ve 1,92'lik t değeri elde edilmiştir. Bu sonuç 
0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkı  ifade  etmektedir. Memnuniyet 
durumuna göre öğretmen görüşlerinin ortalamalarına bakıldığında, 
mesleklerinden memnuniyet düzeyi yüksek olan öğretmenlerin, disipline 
olmakta problem çıkaran öğrencilerin normal okullarda eğitilmeleri 
görüşüne katıldıkları gözlenmiştir. 

Tablo 4. Anasınıfı  Öğretmenlerinin  'kaynaştırma  eğitimiyle  özel eğitime muhtaç çocukların 
eğitimine'  ilgisi  açısından  engelli  çocuklara  yönelik  tutumlarına  ilişkin  bulgular 

EVET HAYIR 
Ort. SS Ort. SS t P 

1.Genel olarak, özel eğitime ihtiyaç 3,99 1,32 3,34 1,24 1,99* 0,046 
duyulan öğrencilerin normal yaşıtları ile 
kaynaştırılması, arzu edilen bir eğitim 
uygulamasıdır. 
2.Bütün öğrenciler özürlü olup yada 3,67 1,02 3,07 1,18 2,81* 0,01 
olmadıkları gözetilmeksizin normal 
ilkokullarda eğitim hakkına sahip 
olmalıdır. 
3.Aynı Sınıfta  üstün, normal ve zihinsel 2,92 1,16 2,63 1,06 1,37 0,18 
özürlü öğrencilere eğitim vermek 
mümkündür. 
4.Eğitilebilir derecede zihinsel özürlü 3,66 1,30 3,58 1,16 0,33 0,74 
öğrenciler 
5.Standart basılmış materyalleri 3,11 1,38 3,16 1,08 -0,20 0,84 
okuyabilen görme özürlü öğrenciler. 
normal okullarda eğitilmelidir. 
6.Standart basılmış materyalleri 2,86 1,16 2,70 1,15 0,72 0,47 
okuyamayan görme özürlü çocuklar, 
normal okullarda eğitilmelidir. 
7.Biraz işitme kalıntısı olan işitme özürlü 3,59 1,19 3,15 1,13 1,97* 0,05 
öğrenciler, normal okullarda eğitilmelidir. 
8.Hiç işitme kalıntısı olmayan, işitme 3,06 1,25 2,65 1.08 1,84 0,07 
özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 
9.Tekerlekli sandalyeye bağımlı fiziksel 3,59 1,44 3.28 1,41 1,10 0,27 
özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 
lO.Tekerlekli sandalyeye bağımlı olmayan 3,76 1,34 3,40 1,29 1,42 0,16 
fiziksel  özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 
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11 .Bir yada daha fazla  uzuv kontrol 
edemeyen celebral palsy'li (beyin felci) 
olan öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 

2,94 1,27 2,63 1,18 1,30 0,20 

12.Kekeme olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir. 

3,65 1,42 3,72 1,19 -0,27 0,79 

13.Konuşmasının anlaşılmasında güçlük 
çekilen öğrenciler, normal okullarda 
eğitilmelidir. 

3,66 1,31 3,54 1,22 0,46 0,65 

14.Epilepsili olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir 

3,63 1,25 3,52 1,28 0,42 0,67 

15.Şeker hastalığı olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir 

3,95 1,33 3,85 133 0,41 0,68 

16.Davranışlarını kontrol edemeyen 
duygusal problemi olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir. 

3,41 1,21 3,29 1,29 0,50 0,62 

17.Disipline olmakta problem çıkaran 
öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir. 

3,65 1,32 3,47 1,25 0,71 0,48 

18.Entegrasyon istenilen b.v eğitim 
uygulaması olarak ele alınırsa yeterli 
derecede başarıya ulaşacaktır. 

3,67 1,37 3,49 1,22 0,71 0,48 

Tablo 4' te Anasınıfı  öğretmenlerinin 'kaynaştırma eğitimiyle özel 
eğitime muhtaç çocukların eğitimine' ilgi duyup duymamalarına göre engelli 
öğrencilere yönelik tutumları bağımsız t testi ile karşılaştırılmıştır. Analiz 
sonuçlarına göre sadece 1, 2 ve 7. maddelerde anlamlı fark  bulunmuş 
(p<0,05) diğer maddelerde fark  bulunamamıştır. Ölçeğin birinci maddesinde 
"Bütün öğrenciler özürlü olup ya da olmadıkları gözetilmeksizin normal 
ilkokullarda eğitim hakkına sahip olmalıdır" görüşü sorulmuş ve 1,99 
düzeyinde t değeri elde edilmiştir. Ölçeğin anlamlı fark  çıkan on yedinci 
maddesinde "Disipline olmakta problem çıkaran öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir" görüşü sorulmuş ve 1,92'lik t değeri elde edilmiştir (p<0,05). 
Bu maddede, kaynaştırma eğitimiyle özel eğitime muhtaç çocukların 
eğitimine ilgi duyan öğretmenlerin olumlu görüşe sahip oldukları 
görülmüştür. 2. maddede "Bütün öğrenciler özürlü olup ya da olmadıkları 
gözetilmeksizin normal ilkokullarda eğitim hakkına sahip olmalıdır" görüşü 
test edilmiştir. Bu maddede elde edilen 2,81 t değeri anlamlı farkı  ortaya 
çıkarmıştır (p<0,05). Kaynaştırma eğitimiyle özel eğitime muhtaç çocukların 
eğitimine ilgi duyan öğretmenlerin bu maddede olumlu görüş taşıdıkları 
görülmüştür. 7. maddede "Biraz işitme kalıntısı olan işitme özürlü 
öğrenciler, normal okullarda eğitilmelidir" görüşü test edilmiş ve 1,97 t 
değeri bulunmuştur. Bu sonuca göre kaynaştırma eğitimine ilgi duyan 
öğretmenler "biraz işitme kalıntısı olan işitme özürlü öğrenciler, normal 
okullarda eğitilmelidir" görüşünü desteklemektedir. 
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Tablo 5. Anasınıfı  Öğretmenlerinin  engellilere  yönelik  ders  alma durumlarına  göre engelli 
çocuklara  karşı  tutumlarının  karşılaştırılması 

EVET HAYIR 

Ort. SS Ort. SS t P 
1.Genel olarak, özel eğitime ihtiyaç 
duyulan öğrencilerin normal yaşıtları ile 
kaynaştırılması, arzu edilen bir eğitim 
uygulamasıdır. 

3,97 1,41 3,37 1,17 1,97* 0,049 

2.Bütün öğrenciler özürlü olup yada 
olmadıkları gözetilmeksizin normal 
ilkokullarda eğitim hakkına sahip 
olmalıdır. 

3,49 1,10 3,31 1,15 0,85 0,40 

3.Aynı Sınıfta  üstün, normal ve zihinsel 
özürlü öğrencilere eğitim vermek 
mümkündür. 

2,95 1,08 2,67 1,15 1,29 0,20 

4.Eğitilebilir derecede zihinsel özürlü 
öğrenciler 

3,80 1,27 3,40 1,18 1,69 0,09 

5.Standart basılmış materyalleri 
okuyabilen görme özürlü öğrenciler, 
normal okullarda eğitilmelidir. 

3,27 1,33 3,02 1,16 2,04* 0,042 

6.Standart basılmış materyalleri 
okuyamayan görme özürlü çocuklar, 
normal okullarda eğitilmelidir. 

2,80 1,10 2,77 1,23 1,15 0,88 

7.Biraz işitme kalıntısı olan işitme özürlü 
öğrenciler, normal okullarda eğitilmelidir. 

3,46 1,24 3,37 1,14 0,40 0,69 

8.Hiç işitme kalıntısı olmayan, işitme 
özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 

3,02 1,13 2,77 1,26 1,09 0,28 

9.Tekerlekli sandalyeye bağımlı fiziksel 
özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 

3,56 1,46 3,35 1,41 0,75 0,45 

lO.Tekerlekli sandalyeye bağımlı olmayan 
fiziksel  özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 

4,04 1,20 3,42 1,39 2,05* 0,041 

11 Bir yada daha fazla  uzuv kontrol 
edemeyen celebral palsy'li (beyin felci) 
olan öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 

2,89 1,25 2,65 1,19 0,97 0,34 

12.Kekeme olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir. 

3,71 1,37 3,69 1,23 0,09 0,93 

13.Konuşmasının anlaşılmasında güçlük 
çekilen öğrenciler, normal okullarda 
eğitilmelidir. 

3,61 1,37 3,58 1,16 0,15 0,88 
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14.Epilepsili olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir 

3,70 1,32 3,42 1,18 1,16 0,25 

15.Şeker hastalığı olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir 

3,95 1,33 3,85 1,33 0,40 0,69 

16.Davranışlarını kontrol edemeyen 
duygusal problemi olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir. 

3,39 1,31 3,30 1,17 0,36 0,72 

17.Disipline olmakta problem çıkaran 
öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir. 

3,73 1,26 3,40 1,32 1,32 0,19 

18 .Entegrasyon istenilen b.v eğitim 
uygulaması olarak ele alınırsa yeterli 
derecede başarıya ulaşacaktır. 

3,92 1,29 3,35 1,29 1,98 0,048 

Tablo 5' te Anasınıfı  öğretmenlerinin engellilere yönelik ders alma 
durumlarına göre engelli öğrencilere karşı tutumları bağımsız t testi ile 
analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 1, 5 ve 10. maddelerde anlamlı 
fark  bulunmuş (p<0,05) diğer maddelerde fark  bulunamamıştır. Ölçeğin 
birinci maddesinde "Bütün öğrenciler özürlü olup yada olmadıkları 
gözetilmeksizin normal ilkokullarda eğitim hakkına sahip olmalıdır" görüşü 
sorulmuş ve 1,97 düzeyinde t değeri elde edilmiştir. Bu maddede özel 
eğitime yönelik dersler alan öğretmenler olumlu görüş sergilemektedir. Yine 
anlamlı fark  çıkan 5 maddede "Standart basılmış materyalleri okuyabilen 
görme özürlü öğrenciler, normal okullarda eğitilmelidir" görüşü sorulmuş ve 
2,04 t değeri bulunmuştur (p<0,05). Özel eğitime yönelik dersler alan 
öğretmenler, bu konuda olumlu görüşlere sahiptir. 10. maddede "Tekerlekli 
sandalyeye bağımlı olmayan fiziksel  özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir." görüşü test edilmiştir. Bu maddede elde edilen 2,05 t değeri 
anlamlı farkı  ortaya çıkarmıştır (p<0,05). Özel eğitime yönelik dersler alan 
öğretmenler, bu konuda olumlu görüş ifade  etmiştir. 

Tablo 6. Anasınıfı  Öğretmenlerinin,  Sınıflarında  özürlü öğrenci olup olmamasına göre 
engelli  çocuklara  yönelik  tutumlarının  karşılaştırılması 

EV 
Ort. 

ET 
SS 

HA 
Ort. 

YIR 
SS t P 

1 .Genel olarak, özel eğitime ihtiyaç 
duyulan öğrencilerin normal yaşıtları ile 
kaynaştırılması, arzu edilen bir eğitim 
uygulamasıdır. 

3,96 1,28 3,55 1,29 2,35* 0,021 

2.Bütün öğrenciler özürlü olup yada 
olmadıkları gözetilmeksizin normal 
ilkokullarda eğitim hakkına sahip 
olmalıdır. 

3.75 1,10 3,15 1,11 2,00* 0,047 

237 



3.Aynı Sınıfta  üstün, normal ve zihinsel 
özürlü öğrencilere eğitim vermek 
mümkündür. 

2,92 1,11 2,72 1,13 < 0,90 0,372 

4.Eğitilebilir derecede zihinsel özürlü 
öğrenciler 

3,59 1,27 3,53 1,25 0,21 0,832 

5.Standart basılmış materyalleri 
okuyabilen görme özürlü öğrenciler, 
normal okullarda eğitilmelidir. 

3,16 133 3,07 1,20 0,33 0,742 

6.Standart basılmış materyalleri 
okuyamayan görme özürlü çocuklar, 
normal okullarda eğitilmelidir. 

2,66 1,19 2,80 1,13 -0,61 0,544 

7.Biraz işitme kalıntısı olan işitme özürlü 
öğrenciler, normal okullarda eğitilmelidir. 

3,73 1,18 3,17 1,18 1,99 0,048 

8.Hiç işitme kalıntısı olmayan, işitme 
özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 

2,86 1,11 2,87 1,28 -0,03 0,978 

9.Tekerlekli sandalyeye bağımlı fiziksel 
özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 

3,76 1,41 3,17 1,43 2,02* 0,046 

lO.Tekerlekli sandalyeye bağımlı olmayan 
fiziksel  özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 

3,80 1,22 3,48 1,38 1,19 0237 

11 .Bir yada daha fazla  uzuv kontrol 
edemeyen celebral palsy'li (beyin felci) 
olan öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir. 

2,80 1,18 2,71 129 037 0,714 

12.Kekeme olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir. 

3,88 121 3,47 1,41 1,56 0,123 

13.Konuşmasının anlaşılmasında güçlük 
çekilen öğrenciler, normal okullarda 
eğitilmelidir. 

3,75 1,21 3,37 1,36 1,44 0,153 

14.Epilepsili olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir 

3,75 1,21 3,37 131 1,47 0,145 

15.Şeker hastalığı olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir 

4,08 1,16 3,70 1,47 1,43 0,157 

16.Davranışlarını kontrol edemeyen 
duygusal problemi olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir. 

3,32 127 324 1,30 029 0,775 

17.Disipline olmakta problem çıkaran 
öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir. 

3,70 1,27 3,43 1,39 0,98 0,33 

18.Entegrasyon istenilen b.v eğitim 
uygulaması olarak ele alınırsa yeterli 
derecede başarıya ulaşacaktır. 

3,76 1,29 3,32 1,33 1,66 0,1 
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Tablo 6' da Anasınıfı  öğretmenlerinin sınıflarında  engelli öğrenci olup 
olmamasına göre özürlü çocuklara yönelik tutumlarının karşılaştırılması 
durumlarına göre engelli öğrencilere karşı tutumları bağımsız t testi ile 
analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 1, 5 ve 10. maddelerde anlamlı 
fark  bulunmuş (p<0,05) diğer maddelerde fark  bulunamamıştır. Ölçeğin 
birinci maddesinde "Bütün öğrenciler özürlü olup yada olmadıkları 
gözetilmeksizin normal ilkokullarda eğitim hakkına sahip olmalıdır" görüşü 
sorulmuş ve 1,97 düzeyinde t değeri elde edilmiştir. Bu maddede özel 
eğitime yönelik dersler alan öğretmenler olumlu görüş sergilemektedir. Yine 
anlamlı fark  çıkan 5 maddede "Standart basılmış materyalleri okuyabilen 
görme özürlü öğrenciler, normal okullarda eğitilmelidir" görüşü sorulmuş ve 
2,05 t değeri bulunmuştur (p<0,05). Özel eğitime yönelik dersler alan 
öğretmenler, bu konuda olumlu görüşlere sahiptir. 10. maddede "Tekerlekli 
sandalyeye bağımlı olmayan fiziksel  özürlü öğrenciler normal okullarda 
eğitilmelidir." görüşü test edilmiştir. Bu maddede elde edilen 2,05 t değeri 
anlamlı farkı  ortaya çıkarmıştır (p<0,05). Sınıflarında  özürlü öğrenciler olan 
öğretmenler, bu konuda olumlu görüş ifade  etmiştir. 

Sonuçlar 

Araştırmanın bulgularına dayalı olarak aşağıdaki sonuçlar elde 
edilmiştir. 

• İleri yaştaki öğretmenler, genç meslektaşlarına kıyasla "Bütün 
öğrenciler özürlü olup ya da olmadıkları gözetilmeksizin normal 
ilkokullarda eğitim hakkına sahip olmalıdır", "Standart basılmış 
materyalleri okuyamayan görme özürlü çocuklar, normal okullarda 
eğitilmelidir", "Tekerlekli sandalyeye bağımlı olmayan fiziksel 
özürlü öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir", "Davranışlarını 
kontrol edemeyen duygusal problemi olan öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir" görüşlerini ifade  etmişlerdir. 

• Anasınıfı  öğretmenlerinin mesleklerindeki memnuniyet durumlarına 
göre özürlü öğrencilere yönelik tutumları farklılık  göstermektedir. 
Mesleklerinden memnuniyet düzeyi yüksek olan öğretmenler, 
"Bütün öğrenciler özürlü olup yada olmadıkları gözetilmeksizin 
normal ilkokullarda eğitim hakkına sahip olmalıdır", "Disipline 
olmakta problem çıkaran öğrenciler normal okullarda eğitilmelidir" 
görüşüne yüksek düzeyde katılmaktadır. 

• Anasınıfı  öğretmenlerinin 'kaynaştırma eğitimiyle özel eğitime 
muhtaç çocukların eğitimine' ilgi duyup duymamalarına göre 
özürlü öğrencilere yönelik tutumları farklılık  göstermektedir. Özel 
eğitime muhtaç çocukların kaynaştırma eğitimiyle eğitimine ilgi 
duyan öğretmenlerin, "Bütün öğrenciler özürlü olup yada 
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olmadıkları gözetilmeksizin normal ilkokullarda eğitim hakkına 
sahip olmalıdır", "Disipline olmakta problem çıkaran öğrenciler 
normal okullarda eğitilmelidir", "Bütün öğrenciler özürlü olup yada 
olmadıkları gözetilmeksizin normal ilkokullarda eğitim hakkına 
sahip olmalıdır" görüşlerine olumlu yönde katılmaktadır. 

• Engellilere yönelik ders alan anasınıfı  öğretmenlerinin almayanlara 
kıyasla "Bütün öğrenciler özürlü olup yada olmadıkları 
gözetilmeksizin normal ilkokullarda eğitim hakkına sahip 
olmalıdır", "Standart basılmış materyalleri okuyabilen görme 
özürlü öğrenciler, normal okullarda eğitilmelidir", "Tekerlekli 
sandalyeye bağımlı olmayan fiziksel  özürlü öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir" görüşlerini daha yüksek düzeyde 
desteklemiştir. 

• Anasınıfı  öğretmenlerinin sınıflarında  özürlü öğrenci olup 
olmamasına göre özürlü çocuklara yönelik tutumları farklılık 
göstermiştir. "Bütün öğrenciler özürlü olup yada olmadıkları 
gözetilmeksizin normal ilkokullarda eğitim hakkına sahip 
olmalıdır", "Standart basılmış materyalleri okuyabilen görme 
özürlü öğrenciler, normal okullarda eğitilmelidir", "Tekerlekli 
sandalyeye bağımlı olmayan fiziksel  özürlü öğrenciler normal 
okullarda eğitilmelidir" önermelerinde sınıflarında  özürlü 
öğrenciler olan öğretmenler, daha yüksek düzeyde olumlu görüş 
ifade  etmişlerdir. 

Tartışma 

Araştırmada anasınıfı  öğretmenlerinin yaşlarına, mesleklerini 
sevmelerine, özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine ilgi duyup 
duymamasına, sınıflarında  engelli çocuk bulunup bulunmamasına ve 
engellilere yönelik ders alma durumlarına göre engellilere yönelik tutumları 
incelenmiştir. 

Araştırma bulgularında, öğretmen tutumlarının özür türlerine göre 
farklılaştığı  saptanmıştır. Bu sonuç Atay (1995), Comps ve Harper (1967) 
tarafından  desteklenmektedir. Katılımcıların genel olarak, 'özel eğitime 
ihtiyaç duyan öğrencilerin normal yaşıtlarıyla kaynaştırılması arzu edilen bir 
eğitim olmasıdır', 'bütün öğrencileri özürlü olup ya da olmadıkları 
gözetilmeksizin normal ilkokullarda eğitim hakkına sahip olmalıdır' ve 
'kaynaştırma istenilen bir eğitim uygulaması olarak ele alınırsa yeterli 
derecede başarıya ulaşır' görüşlerini içeren maddelere verdikleri yanıtlar 
olumludur. 
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Özür türlerine göre öğretmen tutumları aşağıdaki şekilde saptanmıştır. 
Katılımcılar, 'Şeker hastalığı olan', 'Tekerlekli sandalyeye bağımlı olmayan, 
fiziksel  özürlüler', 'Konuşmasının anlaşılmasında güçlük çekilen 
öğrenciler', 'Epilepsili olan öğrenciler' ve 'Disipline olmakta problem 
çıkaran öğrencilerin' kaynaştırma eğitiminde yer almasına ilişkin olumlu 
görüşe sahiptir. 

Aynı sınıfta  üstün, normal ve zihinsel özürlü öğrenciler eğitim 
verilemesinin mümkün olması durumu ile bir ya da daha fazla  uzvunu 
kontrol edemeyen celebral palsyli (beyin felçli)  olan çocukların normal 
okullarda eğitilmesi görüşlerine ilişkin katılımcılar olumsuz görüşe sahiptir. 

Öğretmenlerin yaşlarına göre engellilere yönelik tutumları farklılık 
göstermektedir. Yaşlı öğretmenler, engel düzeyi düşük olan öğrencilerin 
normal okullarda eğitilmesi görüşünü desteklemektedir. Bu araştırmanın 
bulgularını destekleyen bir çalışmada Breslovv (1997) yaş ile tutum arasında 
ilişki olduğunu saptamıştır. Bununla birlikte Altman'ın (1981) ilkokul 
öğretmenleriyle, Greiger ve Justen (1983) lise düzeyinde ve Lake (1978) 
özel eğitim öğretmenleri ile genel eğitim öğretmenleri üzerinde yaptıkları 
araştırmalarda yaş ile engellilere yönelik tutumlar arasında anlamlı bir ilişki 
saptamamışlardır. Bu araştırmanın sonuçlarını, tüm okul türü ve 
düzeylerindeki öğretmenlerin tutumlarını karşılaştıran çalışmalarla birlikte 
ele almak daha anlamlı olacaktır. 

Öğretmenlerinin 'kaynaştırma eğitimiyle özel eğitime muhtaç 
çocukların eğitimine' ilgi duyup duymamalarına göre engelli öğrencilere 
yönelik tutumları farklılık  göstermektedir. Özel eğitime muhtaç çocukların 
kaynaştırma eğitimiyle eğitimine ilgi duyan öğretmenlerin, olumlu yönde 
görüş ifade  ettikleri gözlenmiştir. Bu değişkenleri içeren literatürde çok 
sayıda araştırma olamamakla birlikte Yılmaz'ın (1995) yapmış olduğu 
çalışmada, öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine hazır olmadıkları ve 
motivasyonlarının oldukça düşük olduğu bulunmuştur. 

Anasınıf  öğretmenlerinin sınıflarında  engelli öğrenci olup olmamasına 
göre tutumları farklılık  göstermiştir. Sınıflarında  engelli öğrenciler olan 
öğretmenler, daha yüksek düzeyde olumlu görüş ifade  etmişlerdir. Bu 
konuda ayrıntılı olarak bakıldığında öğretmenler engel düzeyi düşük olan 
öğrencilerin normal okullarda eğitilmesi görüşünü savunmaktadır. Buttery 
(1978) okulöncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenliği eğitimi alan 56 
öğretmen adayı ile araştırma yapmış ve öğretmenlerin sınıfta  yalnızca bir 
öğrencinin kaynaştırmasının uygunluğunu belirttiğini saptamıştır. Atay 
(1995) İlkokul öğretmenlerinin (kaynaştırma eğitiminde yer alan ve 
almayan) olası bir kaynaştırma programında özürlü çocuğun kabul 
edilmesinin olumlu tutum sergilemesinde etkili olacağını belirlemiştir. 
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Yapılan bu araştırmanın sonuçlarına genel olarak bakıldığında, özür 
türleri ağırlaştıkça öğretmenlerin olumsuz tutumlarının ortaya çıktığı 
izlenmektedir. Anasınıfı  öğretmenlerinin yaşlarına, mesleklerini sevme-
lerine, özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine ilgi duyup duymamasına, 
sınıflarında  engelli çocuk bulunup bulunmamasına ve engellilere yönelik 
ders alma durumlarına göre engellilere yönelik tutumları farklılık 
göstermektedir. 
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Giriş 

Zihinsel yetersizliklerden etkilenmiş çocukların ülkemizdeki tanılanma 
ve bir eğitim ortamına yerleştirilmeleriyle ilgili mevcut uygulama 
incelendiğinde; eğitsel tanılama sürecinin gerçekleştirilemediği, zihinsel 
engelli çocukların tıbbi tanılama sürecinden geçirilerek; belirlenen zeka 
bölümlerine göre bir eğitim ortamına yerleştirildikleri görülmektedir 
(Eripek, 1997) 

Ülkemizdeki zihinsel yetersizlikten etkilenmiş çocukların 
yerleştirildikleri ilköğretim okullarındaki birlikte eğitim uygulamaları ve 
özel eğitim sınıflarındaki  uygulamalara bakıldığında; birlikte eğitim, özel 
eğitim sınıfları  ve özel eğitim okullarına yerleştirilen bu öğrencilerin, 
bulundukları sınıf  düzeyindeki kendilerinden beklenen Milli Eğitim'in genel 
ve özel amaçlarını yeterince gerçekleştiremedikleri; dolayısıyla da zihin 
engelli çocuklara sunulan eğitim ve öğretim hizmetlerinin nitelik ve 
niceliğinin yetersiz olduğu görülmektedir (D.P.T.,1992; Eripek, 1997; 
Gürsel, 1987; Vuran, 1994). Bu durumun nedenleri; bu sınıflarda  görev 
yapan sınıf  öğretmenlerin; 



• Engellilerin eğitimleri, 

• Program uyarlama, mevcut programı bireyselleştirme, 

• Sınıfta  davranış yönetimi konularında yeterli bilgiye sahip 
olmamaları ve bu konularda desteğe ihtiyaç duymalarıdır. 

Sınıf  öğretmenlerin sınıfta  karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri 
davranışları yönetmedir. Öğretmenlerin; öğrencilerin sınıfa  uygun 
davranışlarda bulunmalarını bekledikleri, uygun davranışları öğrencilerin 
göstermeleri gereken davranışlar olarak görerek hiç bir şey yapmadıkları, 
ödüllendirmelere yer vermedikleri ya da çok az yer verdikleri, sınıfa  uygun 
olmayan davranışları da değiştirmek ve azaltmak içinde uyarı ve eleştirilere 
yer verdikleri bilinmektedir (Özyürek, 1996; Vuran, 1994). 

Öğretmenlerin davranışları yönetmede zorlanmalarının en önemli 
nedeni ise; üniversitelerin öğretmen yetiştirme programlarında sınıf  kontrolü 
ve davranışı yönetme üzerine ders olmaması ile açıklanabilir. Oysa; sınıf 
öğretmenlerinin olumlu sınıf  yönetimine ilişkin bilgi ve becerilere sahip 
olması, zihinsel yetersizliği olan çocukların normal sınıflarda  ya da özel 
eğitim sınıflarında  eğitim-öğretimlerinde gerekli olan çok önemli bir 
unsurdur (Özyürek, 1996). 

Çocuğun uygun olmayan davranışlarının öğretmen uyarı ve eleştirisiyle 
sonuçlanması durumunda; o davranışları uyarı sırasında durdurması ama 
sonra aynı davranışların sıklığı ya da sürelerinde artışlar gözlenmesine 
neden olmaktadır. Bu durum eleştiri tuzağı olarak isimlendirilmektedir 
(Özyürek, 2001). 

Bu tuzaktan kurtulabilmek içinde ödüllendirmelere yer verilmesi ya da 
kullanılan ödül sayısını arttırması gerektiği belirtilmektedir (Becker, 1971; 
Özyürek, 1996). Eleştiri tuzağından kurtulma ve sınıfta  kullanılan ödülleri 
arttırmak için; 

• Ödüllendirme için ipuçlarından yaralanma, 

• Ödüllendirme uygulamalarına yer verme, 

• Öğretmen ödüllendirmelerini pekiştirme, işlem süreçlerinden 
y ararlanılabilinir. 

Ödüllendirme İçin İpuçlarından Yararlanma Süreçleri ise; 

• Uygun olmayan davranışı uygun davranışı ödüllendirmenin ipucu 
olarak kullanma 
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• Ödüllendirmenin ipucu olması için öğrencilere semboller dağıtma 

• Ödüllendirmenin ipucu olarak sınıfa  sloganlar yerleştirme olarak 
sıralanabilir. 

TANIMLAR 

Eleştiri: Çocuğun uygun olmayan davranışı göstermesinin ardından, 
yetişkinin bu davranışla ilgili uyarısı (yapma, olmaz, hayır gibi...) ve 
eleştirisel ifadeleridir  (sana yakışmıyor, öyle yapmıyoruz gibi). (Özyürek, 
2000). Bu araştırmada; öğretmenin; sınıf  ortamına uygun olmayan davranış 
sonrasında öğrenciye; bakması, dokunması, fiziksel  temasla öğrenciyi sınıf 
ortamına uygun pozisyona getirmesi, öğrencinin yanına gitmesi, yüksek 
sesle o öğrencinin ismini söylemesi, ders dışı bir nesne ile ilgilenen 
öğrencinin elinden nesneyi alması, yapılan sınıf  ortamına uygun olmayan 
davranışı betimleyerek öğrenciye yapmakta olduğu sınıfa  uygun olmayan 
davranışı söylemesi (sınıfta  su içmiyoruz, parmak kaldırmadan 
konuşmuyoruz gibi uyarılar), yapılan uygun olmayan davranışı yapmamasını 
öğrenciye söyleme; (ayağa kalkma, silgi ile oynama, arkadaşını rahatsız 
etme gibi); sınıf  ortamına uygun olmayan davranışı yapan öğrenciye, sınıf 
ortamına uygun olan davranışı yapmasını söyleme; (otur yerine, parmak 
kaldır, sessiz ol gibi). Yine sınıf  ortamına uygun olmayan davranış gösteren 
çocuğa yapma, yeter, yine başladık, bıktım, abarttınız, olmaz, bir gün 
dayanabildiniz gibi eleştiri sözleri söylemedir. 

Ödüllendirme: Çocuğun uygun davranışı göstermesinin ardından, 
yetişkinin bu davranışı onayladığını belirten sözleri, davranışlarıdır. 

Sınıfa  Uygun Olan Davranışlar: Dersin amaçlarının gerçekleşmesine 
hizmet eden davranışlardır. Bu araştırmada sınıfa  uygun olan davranışlar, 
dersin amaçlarının gerçekleşmesine hizmet eden davranışlar olan; öğrencinin 
derste yerinde oturma, verilen ödevi yazma, istendiğinde sesli okuma, soru 
sorulduğunda parmak kaldırma, bir şey istendiğinde ya da konuşmak 
istendiğinde parmak kaldırarak izin alma, istenildiğinde öğretmen ders 
anlatırken kollarını bağlama, arkasına yaslanıp oturma, öğretmene bakma, 
öğretmen söz hakkı verdiğinde konuşma davranışlarıdır. 

Sınıfa  Uygun Olmayan Davranışlar: Dersin amaçlarının 
gerçekleşmesine engel olan davranışlardır (Özyürek, 2001). Bu araştırmada 
sınıfa  uygun olmayan davranışlar, dersin amaçlarının gerçekleşmesini 
engelleme özelliği gösteren davranışlar olan; öğrencinin derste ayağa 
kalkma, derste sınıfta  gezinme, başka sıraya gidip oturma, ayaklarını sıranın 
üstüne koyarak sıraya yan dönüp oturma, yatar pozisyonda oturma, 
otururken ileri- geri ve yanlara doğru sallanma, izin almadan yüksek sesle 
öğretmenle konuşma; konuşarak, dokunarak ya da eşyalarını alarak 
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arkadaşlarını rahatsız etme; ders sırasında silgi, su şişesi, sınıf  dolabı, çanta, 
makas, yapıştırıcı vs. ile oynama; iki elini baş hizasına kadar kaldırarak 
aşağı-yukarı hızlıca sallama, öğretmenin yönergelerini yerine getirmeme 
davranışlarıdır. 

Uygun Olmayan Davranışı Uygun Davranışı Ödüllendirmenin 
İpucu Olarak Kullanma: Bu süreç; öğretmenin sınıf  ortamında herhangi 
bir öğrencinin sınıfa  uygun olmayan bir davranışını gözlediği anda hemen 
sınıfa  uygun olan davranışları ödüllendirmesi esasına dayanan sınıfta 
öğretmenin kullandığı ödül sayısını arttırmayı ve dolayısıyla eleştirileri 
azaltmayı amaçlayan bir işlem sürecidir (Özyürek, 2001). 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Ödüllendirmeleri arttırmak için, sınıfa  uygun olmayan davranışı, 
öğrencilerin uygun davranışlarını ödüllendirmenin işareti olarak kullanmayı 
öğretmenlere kazandırmaya yönelik hazırlanan öğretim materyalinin; 

• Öğretmenlerin, sınıfa  uygun davranışları ödüllendirmelerini 
arttırmalarına yol açıp açmadığını 

• Öğretmenlerin sınıfa  uygun olmayan davranışları eleştirmelerini 
azaltmalarına yol açıp açmadığını, 

• Sınıftaki  zihinsel engelli öğrencinin, sınıfa  uygun olmayan 
davranışlarının sıklığının azalmasına yol açıp açmadığını 
belirlemektir. 

YÖNTEM 

Araştırmanın Deseni; tek denekli araştırma desenlerinden "Denekler 
Arası Çoklu  Yoklama"  desenidir. 

Araştırmanın Denekleri;  Onuncu Yıl İlköğretim Okulu'nda görev 
yapan bir sınıf  öğretmeni ve 1. sınıfa  devam etmekte olan zihin engelli bir 
öğrenci ile Özel Su Eğitilebilir Çocuklar İlköğretim Okulu'nda görev yapan 
2 sınıf  öğretmeni ve 3. ve 6. sınıfa  devam etmekte olan 2 zihin engelli 
öğrenci oluşturmaktadır. 

Araştırmada  Kullanılan  Veri  Toplama  Araçları;  Araştırmada 
öğretmenlerin ödüllendirme ve eleştirme davranışlarının dakikadaki oluşum 
sıklığının belirlenmesinde "Olay Kayıt  Formu"  ile öğrencilerin sınıfa  uygun 
olmayan davranışlarının oluşum yüzdelerinin belirlenmesinde de "Kısmi 
Aralık  Kayıt  Formu"  kullanılmıştır.. 

248 



Ödüllendirmeleri arttırmak için, sınıfa  uygun olmayan davranışı, 
öğrencilerin uygun davranışlarını ödüllendirmenin işareti olarak kullanmayı 
öğretmenlere kazandırmaya yönelik bir öğretim materyali geliştirilmiştir. 
Hazırlanan öğretim materyali 4 öğretim planından oluşmaktadır. Bunlar; 

* Davranışı davranış olmayandan ayırt etme, 

* Sınıfa  uygun olan davranışı sınıfa  uygun olmayan davranıştan ayırt 
etme, 

* Uygun ödül kullanımını uygun olmayan ödül kullanımından ayırt 
etme, 

* Sınıfa  uygun olmayan davranışı, öğrencilerin uygun davranışlarını 
ödüllendirmenin işareti olarak kullanma işlem sürecidir. 

Öğretim planlarında yer alan konuların öğretmenlere sunumlarında 
öğretim yöntemi olarak "Açık Anlatım Yöntemi" kullanılmıştır. Öğretim 
aracı olarakta film  materyaline yer verilmiştir. Öğretim planlarının her biri 
25-35 dakika arasında değişen sürelerden oluşmaktadır ve her biri öğretime 
hazırlık, öğretim süreci ve değerlendirme bölümlerini içermektedir 

Araştırmada, öğretim materyalinin öğretmene 4 günde sunulmasının 
ardından, öğretmenin uygun olmayan davranışları, uygun davranışları 
ödüllendirmenin işareti olarak kullanan işlem sürecini uygulaması 
sağlanmıştır. 

BULGULAR VE YORUM 

Sınıfa  uygun olmayan davranışı, sınıfa  uygun davranışı ödüllendirmede 
işaret olarak kullanan öğretim materyali ile yapılan öğretim sonunda; 
öğretmenlerin sınıfa  uygun davranışları ödüllendirmelerine ilişkin bulgular 
Şekil-1 'de sunulmuştur. 

Uygulama (B) evresinde oluşan eğrinin, başlama düzeyi (A) evresinde 
oluşan eğriye göre "x" ekseninden daha uzak olması; her üç öğretmen 
deneğin, uygulama evresinde başlama düzeyine göre sınıfa  uygun olan 
davranışları daha çok ödüllendirdiği; uygun olmayan davranışları, uygun 
davranışlarını ödüllendirmenin işareti olarak kullanan öğretim materyalinin; 
öğretmen ödüllendirmelerinin artmasına yol açtığı izlenimini vermektedir 
(Şekil-1). 
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Şekil 1 - Ödüllendirme Davranışının Dakikadaki Oluşum Sıklığı 
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Sınıfa  uygun olmayan davranışı, sınıfa  uygun davranışı ödüllendirmede 
işaret olarak kullanan öğretim materyali ile yapılan öğretim sonunda; 
öğretmenlerin sınıfa  uygun olmayan davranışları eleştirmelerine ilişkin 
bulgular ise Şekil-2'de sunulmuştur. 

Uygulama (B) evresinde oluşan eğrinin, başlama düzeyi (A) evresinde 
oluşan eğriye göre "x" ekseninden daha yakın olması; her üç öğretmen 
deneğin, uygulama evresinde başlama düzeyine göre sınıfa  uygun olmayan 
davranışları daha az eleştirdiği; öğretim materyalinin; öğretmen 
eleştirilerinin azalmasına yol açtığı izlenimini vermektedir (Şekil-2). 
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Şekil 2 - Eleştirme Davranışının Dakikadaki Oluşum Sıklığı 

Sınıfa  uygun olmayan davranışı, sınıfa  uygun davranışı ödüllendirmede 
işaret olarak kullanan öğretim materyali ile yapılan öğretim sonunda; 
öğrencilerin sınıfa  uygun olmayan davranışlarına ilişkin bulgular ise Şekil-
3'de sunulmuştur. 

Bulgulara göre ikinci öğrenci deneğin sınıfa  uygun olmayan 
davranışlarının oluşumunun, uygulama evresinde başlama düzeyi evresine 
göre başlarda belirgin bir artma olduğu görülmüştür. Bu durum; öğretmen 
ilgisinin bu öğrenci için pekiştireç olduğu izlenimini vermektedir. "Davranışı 
izleyen ve artmasına neden olan pekiştireçlerin geri çekilmesi ile başta 
davranışta artma ve çeşitlenmeler olur, bu da davranışın sönme sürecine 
girdiğini göstermektedir" (Cipani,1993; Özyürek, 2001) ilkesini doğrular 
gözükmektedir. Grafik;  öğretmenin eleştiri yorumlarının, başka bir değişle 
davranışı arttıran pekiştireçlerin geri çekilmesi ile ikinci öğrenci deneğin 
uygun olmayan davranışlarında önce çeşitlenmeler oluştuğu, sonrasında ise 
davranışın azaldığı izlenimini vermektedir (Şekil-3). 

Sonuç olarak uygulama (B) evresinde oluşan eğrinin, başlama düzeyi 
(A) evresinde oluşan eğriye göre "x" ekseninden daha yakın olması; her üç 
öğrenci deneğin, uygulama evresinde başlama düzeyine göre sınıfa  uygun 
olmayan davranışlarının azaldığı dolayısıyla da öğretim materyalinin; 
öğrencilerin sınıfa  uygun olmayan davranışlarının azalmasına yol açtığı 
izlenimini vermektedir (Şekil-3). 
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Şekil 3 - Sınıf  Ortamına Uygun Olmayan Davranışların Oluşum Yüzdesi 
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ÖNERİLER: 

1. Yetersizliklerden etkilenmiş çocukların bulunduğu normal ilköğretim 
sınıfları  ve özel eğitim sınıflarında  görev yapan öğretmenlere, 
ödüllendirmeleri arttırmak için, Uygun Olmayan Davranışları, Uygun 
Davranışlarını Ödüllendirmenin İşareti Olarak Kullanan Öğretim Materyali 
uygulanmalıdır. Böylece öğretmenlerin sınıfa  uygun olmayan davranışları 
azaltmada eleştiri tuzağına düşmemeleri ve dolayısıyla uygun olmayan 
davranışı azaltmada ödüllendirmelere yer vermeleri olası olabilecektir. 

2. Ödüllendirmeleri arttırmak için, uygun olmayan davranışı, uygun 
olan davranışı ödüllendirmenin işareti olarak kullanma işlem sürecinin 
kazandırılmasına yönelik uygulanan öğretim materyali sonucunda, 
öğretmenlerin uygun olmayan davranışı, uygun olan davranışı 
ödüllendirmenin işareti olarak kullanma işlem sürecini uygulamalarından 
önce sınıf  ortamında ödüllendirmelere ilişkin öğretmene model olunabilinir 
ve uygulamalarına yönelikte dönüt verilip, gerektiği durumlarda da 
düzeltmelere yer verilebilinir. 

3. Öğretmen eğitiminde düzenlenen hizmet içi eğitim programlarının 
yaz aylarında desenlenmesi yerine, iş başında eğitim şeklinde desenlenmesi 
öğretmen ve öğrenciler için daha verimli olabileceği düşünülmektedir. 
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ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE 
BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN KULLANIMI 

HAKKINDA ÖZEL EĞİTİM OKULU 
YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİNİN 

DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ 

Betül YALÇIN 
Özürlüler  İdaresi  Başkanlığı  Özürlüler  Uzman  Yardımcısı 

Özet 

Zihinsel  özürlü çocukların  eğitiminde  bilgisayar  destekli  eğitim (BDE) 
kullanım  konusunda  özel eğitim okulu  yöneticileri  ve öğretmenlerinin  düşüncelerini 
inceleyen bu araştırma Ankara'da  bulunan zihinsel özürlü bireylerin  devam  ettiği  12 
okulda  gerçekleştirilmiştir.  Araştırmaya okulların  yöneticileri  ve bu okullarda 
bulunan öğretmenlerden  100 tanesi katılmıştır.  Araştırmada  bilgisayar  destekli 
eğitim hakkındaki  düşünceleri  almak  amacıyla "Bilgisayar  Destekli  Eğitim 
Hakkında  Düşünceler Değerlendirme  Formu"  (BDEHD)  kullanılmıştır.  Yapılan  bu 
araştırma sonucunda  elde  edilen  bulgularda  zihinsel özürlülerin  eğitiminde 
bilgisayar  destekli  eğitim kullanımına  hem okul  yöneticilerinin  hem de 
öğretmenlerin  olumlu baktıkları  görülmüştür.  BDEHD  Formu  puanları 
incelendiğinde  okul  yöneticilerinin  BDE'ye  öğretmenlerden  daha  fazla  olumlu 
yaklaştıkları  anlaşılmıştır.  Tüm  bulgular  göz önünde  bulundurularak  yapılan 
değerlendirmede  öğretmenlerin  çoğunun bilgisayar  kullanmayı  bilmesine rağmen 
çok azının bilgisayar  destekli  eğitim uygulamalarında  rol aldığı  anlaşılmıştır.  Bıına 
öğretmenlerin  bilgisayar  destekli  eğitim uygulamaları  konusunda  bilgi  sahibi 
olmamalarının  ve bilgisayar  kullanımı  konusunda  kendilerini  yeterli 
görmemelerinin  neden  olabileceği  düşünülmektedir.  Zihinsel  özürlü çocuklarla 
çalışan öğretmenlerin  bilgisayar  kullanımı  ve bilgisayar  destekli  eğitim konularında 
yetiştirilmeleri  gerekmektedir. 

Günümüzde teknoloji hayatın her alanında çok önemli bir rol 
oynamakla birlikte, özel eğitimde, özellikle de zihinsel engelli bireylerin 



eğitiminde yeni olanaklar sunmaktadır. Yapılan bir çok araştırma özel 
eğitimde bilgisayar destekli eğitim kullanımının, çocuğun akademik 
becerileri, motivasyonu, sınıf  içi davranışları ve öz saygısı üzerinde olumlu 
etkileri olduğunu söylemektedir. Çünkü, bilgisayar yazı yazma, heceleme, 
okuma, vb. gibi akademik becerileri çoklu duyumsal alanları kullanarak 
vermenin yanında; aynı anda öğrenciye oyun oynama, direkt geribildirim ve 
ödüllendirme gibi eğitsel önem taşıyan birçok öğeyi eğitim sürecine 
katabilmektedir (Lewis ve Doorlag, 1999; Lewis, 1993; Brady ve Langford, 
1986). Engelli bireylerin eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak için gerek 
öğretmenin etkinliğini gerekse öğrenme düzeyini arttırabilmek için yapılan 
ders içi bilgisayar kullanımı olarak kabul edilen özel eğitimde bilgisayar 
destekli eğitim kullanımı, ders başında geçirilen süreyi artırması, ders 
çalışma isteğini arttırması, çocuğun kendine olan güvenini arttırması ve tüm 
bunlar dolayısıyla akademik kazanımlarını arttırması yönünden literatürde 
sıkça vurgulanmaktadır (Sulak, 1996; Duhaney ve Duhaney, 2000; Lewis ve 
Doorlag, 1999; Lewis, 1993; Gardner ve Bates, 1991). 

Ancak, özel eğitim alanında bilgisayar kullanımı birçok ülkede 
beklenen düzeyde yaygın değildir. Bir okulun müfredatında  bilgisayar 
kullanımına oldukça fazla  yer verilirken, bir diğerinde bilgisayarın varlığının 
bile söz konusu olmadığını görebiliyoruz (Cates ve Mc'Naul,1993, Lewis, 
1993). Özel eğitimde bilgisayarın kullanımının yaygınlaşmasında uygun ve 
etkin yazılımların sayıca ve kalitece yeterli olması, kolay elde edilebilir 
olması, uygun ücretle alınabilir olması, öğretmen ve okul yöneticilerin 
bilgisayara karşı olumlu tutum içerisinde bulunması, öğretmenin bilgisayar 
kullanım bilgisi ve bu konudaki yeterliliğinin önemli rol oynadığı 
söylenmektedir (Dupange ve Krendi, 1992; Hannaford,  1987; Brady ve 
Langford,  1986). 

Okulların tümünde bilgisayar donanımı yeterli miktarda sağlandığı farz 
edilse bile bilgisayarın neler yapabileceği hakkında fikri  olmayan, fikri  olsa 
bile nasıl kullanılacağını bilmeyen öğretmenlerin, bilgisayarı ders için de 
kullanması doğal olarak beklenmez. Zihinsel engelli öğrencilerin eğitiminde 
BDE kullanımından gerekli verimin sağlanması özellikle öğretmenlerin ve 
okul yöneticilerinin buna istekli olması ve uygulamaya aktif  katılımları ile 
mümkün olmaktadır. Bir çok okulda bilgisayar olduğu ve öğretmenlerin 
çoğunun bilgisayar kullanmayı bildikleri halde çeşitli nedenlerle bilgisayar 
destekli eğitim uygulamalarına yer vermemesi, zihinsel engelli bireylerin 
olası ek kazanımlarını engelleyebilmektedir (Dupange ve Krendi, 1992; 
Schmidt ve Ark., 1986; Bryant ve Erin, 1988; Lewis, 1993). 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (DPT, 2000) uyarınca eğitimin her 
kademesinde bilgisayar destekli eğitim uygulamalarının başlatılmasının 
gündemde olduğu bir dönemde özel eğitimde de bu tip kullanımların yakın 
zamanda gündeme geleceği düşünülmektedir. Bilgisayar kullanımının 
yaygınlaşmasını etkileyen en önemli faktörler  öğretmenlerin bilgisayar 
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kullanımı konusunda bilgi ve beceri düzeyi ve öğretmen ve okul 
yöneticilerinin bilgisayar kullanımına yönelik görüş ve tutumlarıdır 
(Dupange ve Krendi, 1992; Hannaford,  1987). Literatür bulguları bize 
gerekli ön hazırlık yapılmadan böyle bir uygulamaya geçmenin olumsuz 
sonuçlar doğuracağını, bu kadar pahalı bir uygulamaya harcanan paranın 
boşa gideceğini söylemektedir (Meral, Cambaz, ve Zereyak, 2001). 

Dünya literatürüne bakıldığında zihinsel engelli bireylerin eğitiminde 
bilgisayarın kullanımı konusunda, öğretmenlerin görüş, düşünce ve tutumları 
konusunda çok az sayıda araştırma yapıldığı görülmektedir. Özel eğitim 
okulu yöneticilerinin düşüncelerini yansıtan araştırmaların sayısı bundan 
daha da az sayıdadır. Aynı şekilde özel eğitim okulu yöneticileri ve 
öğretmenlerinin düşüncelerini karşılaştıran bir araştırmaya rastlanmamıştır. 
Türkçe literatürü incelediğimizde zihinsel engelli bireylerin eğitimlerine 
yönelik sadece üç araştırma yapıldığı görülmüştür. Bu araştırmalardan biri 
normal ders işleme yöntemi ile bilgisayarda ders işleme yöntemini 
karşılaştırmakta (Pişkin, 1995), bir diğeri okul öncesi çağındaki zihinsel 
engelli çocukların bilgisayarda kavram, renk ve şekil konusundaki 
kazanımlarına bakmakta (Bayhan ve İpek, 2000), sonuncusu ise yine 
zihinsel engelli bireylerin eğitimi için hazırlanmış bir bilgisayar programının 
değerlendirmesini yapmaktadır (Aşçıoğlu, 1997). Ülkemiz literatüründe özel 
eğitimde bilgisayar kullanımı ve bu konuda özel eğitim okulu yöneticileri ve 
öğretmenlerinin düşüncelerini inceleyen hiçbir araştırma bulunmamaktadır. 

Bu nedenle özel eğitim okulu yöneticilerin ve öğretmenlerin zihinsel 
engelli öğrencilerin gelişiminde başarıyı arttırıcı bir faktör  olan bilgisayar 
destekli eğitim hakkında görüşlerinin alınması gerekmektedir. Bundan yola 
çıkarak ülkemizde zihinsel engelli çocukların eğitiminde, bilgisayar 
kullanımının yararlı olup olmadığını belirlemek için bilgisayar destekli 
eğitimin kullanılıp kullanılmaması konusunda okul yöneticilerinin ve 
öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi için böyle bir çalışma yapılmıştır. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırma zihinsel engelli bireylerin eğitiminde bilgisayar kullanımı 
konusunda özel eğitim okulu yöneticileri ve öğretmenlerinin düşüncelerini 
değerlendirmeyi amaçlayan betimsel bir çalışmadır. 

Bu model çerçevesinde araştırmada kullanılan anketlerde zihinsel 
engelli bireylerin eğitiminde bilgisayar kullanımı konusundaki düşüncelerin 
alınmasının yanında, bu okullardaki bilgisayar donanımı ve yazılım durumu, 
öğretmenlerin bilgisayar kullanımı düzeyi hakkında da sorular sorulmuş ve 
bu sonuçlardan bilgisayar destekli eğitime durumu tespit edilmeye 
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çalışılmıştır. Burada bulgular sadece BDE'ye yönelik düşüncelere 
odaklanarak verilmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırma zihinsel engelli bireylerin eğitiminde bilgisayar 
kullanımına dair özel eğitim okulu yöneticileri ve öğretmenlerinin 
düşüncelerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla aşağıdaki 
sorulara yanıt aranmaktadır: 

1- Özel eğitim okulu yöneticileri ve öğretmenlerinin bilgisayar 
destekli eğitim hakkında düşünceleri nelerdir? 

2- Özel eğitim okul yöneticileri ve öğretmenlerinin bilgisayar 
destekli eğitim hakkındaki düşünceleri birbirinden farklı  mıdır? 

Araştırma Grubu 

Ankara ilinde bulunan, zihinsel engelli bireylere eğitim veren özel 
eğitim okulu yöneticileri ve bu okullardaki öğretmenler, araştırmanın 
evrenini oluşturmaktadır (2000-2001). Örneklem, Ankara il merkezinde 
bulunan zihinsel engelli bireylere eğitim veren 47 okul arasından seçkisiz 
belirlenen 15 okuldur. Belirlenen 15 okuldaki öğretmenlerin ve yöneticilerin 
araştırma grubunu oluşturması tasarlanmıştır. İçerisinde okuldaki bilgisayar 
donanımı, yazılımı ve kullanım durumu ve süresi konusundaki bilgiler yer 
aldığı için yönetici anketlerinin geri dönmediği okullardan gelen öğretmen 
anketleri değerlendirmeye alınmamıştır. Bunun yanında mezuniyet 
durumundan ve boş bırakılan soruların çokluğundan dolayı gelen 
anketlerden 14'ü değerlendirme dışı bırakılmıştır. Araştırma grubunu 12 
okulun yöneticileri ve bu okullarda eğitimde görev alan 100 öğretmen 
oluşturmuştur. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğu kadındır. Özel eğitim alanında 
çalışma sürelerine bakıldığında öğretmenlerin üçte ikisi beş yıl ve beş yıldan 
daha az bir süredir alanda çalışmaktadır. Öğretmenlerin eğitim düzeylerine 
bakıldığında çoğunun üniversite mezunu olduğu gözlenmektedir. 

Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin de çoğu kadındır. Özel eğitim 
alanında çalışma sürelerine bakıldığında yöneticiler 11 yıldan fazla  bir 
süredir özel eğitim alanında çalışanların oranının çok yüksek olduğu 
gözlenmektedir. Yöneticilerin eğitim düzeylerine bakıldığında tümünün 
üniversite mezunu olduğu gözlenmektedir. 

Yeri Toplama Aracı 

Bilgisayar Destekli Eğitim Hakkında Düşünceler Değerlendirme 
Formu (BDEHD): Bu değerlendirme formu  özel eğitim okulu yöneticilerine 
ve bu okullardaki öğretmenlere verilmiş ve özel eğitimde bilgisayar 
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kullanımı ile ilgili düşünceleri alınmıştır. Likert tipinde beş basamaklı olarak 
uygulanan bu formda  bilgisayar destekli eğitimin çeşitli boyutlarını içeren 26 
madde yer almaktadır. Formda maddelere verilen tepkiler "Kesinlikle 
Katılıyorum", "Katılıyorum", "Kararsızım", "Katılmıyorum", "Kesinlikle 
Katılmıyorum" şeklinde derecelendirilmiştir. Formun puanlamasında tüm 
maddeler olumlu kurgulanmıştır. Düşünceyi ifade  eden maddeler "Tamamen 
Katılıyorum" seçeneğinden başlayarak 5 ile 1 arasında değişen değerler 
almıştır. Değerlendirme formundan  alınabilecek en yüksek puan 130 iken en 
düşük puan ise 26'dır. Sınır Puan 78'dir. 77 puan ve altındaki puanlar 
katılımcının olumsuz düşünceye sahip olduğunu 78 puan ve üstü puanlar ise 
olumlu düşünceye sahip olduğunu göstermektedir. BDEHD toplam puanlar 
not sistemine dönüştürüldüğünde 26-51 puan arası çok olumsuz düşünceleri, 
52-77 puan arası olumsuz düşünceleri, 78-103 arası olumlu düşünceleri, 104-
130 puan arası çok olumlu düşünceleri işaret etmektedir. 

Ölçme Aracının Geliştirilmesinde İzlenen Aşamalar 

Bayhan ve Olgun'un (2002) araştırmasında kullandığı ölçme formu 
incelenmiş ve yapılması gerekli olduğu düşünülen değişiklikler yapılarak 
elde edilen formlar  üç özel eğitim okulu yöneticisine ve iki özel eğitim 
öğretmenine gösterilerek fikirleri  alınmış bu fikirler  doğrultusunda eklemeler 
yapılmış ve form  son halini almıştır. 

Verilerin Analizi 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda elde edilen verilerin 
çözümlenmesi SPSS paket programı ile gerçekleştirilmiştir. Bilgisayar 
Destekli Eğitim Hakkında Düşünceler Değerlendirme Formu aracılığı ile 
toplanan verilerin, araştırmanın amaçları doğrultusunda belirlenen 
değişkenler açısından betimsel tanımlarını yapmak için sıklık analizleri 
yapılmıştır. 

Özel eğitim okulu yöneticileri ve öğretmenlerinin düşünceleri arasında 
bir farklılık  olup olmadığını ortaya çıkarmak için tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) uygulanmıştır. Analizde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul 
edilmiştir. 

BULGULAR 

Özel eğitimde çalışan öğretmen ve yöneticilerin BDE hakkındaki 
düşüncelerinin saptanması amacıyla yapılan bu araştırmada bulgular dört 
kısımda toplanmıştır. 

1. Öğretmenlerin BDE Hakkındaki Düşüncelerine İlişkin Bulgular 

Tablolarda görüldüğü gibi öğretmenlerin düşünceler değerlendirme 
formu  puan ortalaması 98.18'dir. Öğretmenler BDEHD değerlendirme 
formundan  en az 66 en fazla  da 118 almıştır. (Tablo 1) 
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Tablo 1; Öğretmenlerin  Toplam  BDEHD  Değerlendirme  Formu  Puanları 
N Min Max X S S-

Toplam Puan 100 66 118 98.18 9.54 90.94 

Öğretmenlerin aldıkları toplam BDEHD değerlendirme formu  puanına 
göre; zihinsel engelli bireylerin eğitimlerinde bilgisayar destekli eğitim 
kullanımına yönelik olumlu düşüncelere sahip olduğu (%69) görülmektedir. 
Öğretmenlerin %29'unun ise bu konuda oldukça olumlu düşüncelere sahip 
olduğu gözlenmiştir. Sadece iki kişinin ortalama puanları olumsuz 
aralıktadır. (Tablo 2) 

Tablo 2: Öğretmenlerin  BDEHD  Puanlarının  Puan Aralıklarına  Göre Dağılımı 

Puan Aralıkları N % 

26-51 (Çok Olumsuz) 0 0 

52-77 (Olumsuz) 2 2.0 

78-103 (Olumlu) 69 69.0 

104-130 (Çok Olumlu) 29 29.0 

Toplam 100 100 

2. Okul Yöneticilerinin BDE Hakkındaki Düşüncelerine İlişkin 
Bulgular 

Tablolarda görüldüğü gibi okul yöneticilerinin BDEHD formu  puan 
ortalaması 106.83'tür. Yöneticilerin BDEHD değerlendirme formundan  en 
az 95 en fazla  da 124 aldığı görülmüştür. Sınır puan olan 78'den az hiçbir 
puana rastlanmamıştır. (Tablo 3) 

Tablo 3: Yönetici  BDEHD  Değerlendirme  Formu  Toplam  Puanları 

N Min Max X S S-

Toplam Puan 12 95 124 106.83 8.49 72.15 

Yöneticilerin BDEHD değerlendirme formundan  aldıkları puanların 
puan aralıklarına göre dağılıma bakıldığında okul yöneticilerinin çoğunun 
zihinsel engelli bireylerin eğitimlerinde bilgisayar destekli eğitim 
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kullanımına yönelik oldukça olumlu düşüncelere sahip olduğu bulunmuştur. 
Okul yöneticilerinin %58.3'ünün bilgisayar destekli eğitim hakkında çok 
olumlu düşüncelere sahip olduğu, geri kalan %41.7'sinin de olumlu 
düşüncelere sahip olduğu görülmektedir (Tablo 4). 

Tablo 4: Yöneticilerin  BDEHD  Puanlarının  Puan Aralıklarına  Göre Dağılımı 

Puan Aralıkları N % 
26-51 (Çok Olumsuz) 0 0 

52-77 (Olumsuz) 0 0 

78-103 (Olumlu) 5 41.7 

104-130 (Çok Olumlu) 7 58.3 
Toplam 12 100 

3. Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin BDE Hakkında Düşünce-
lerinin Karşılaştırılması 

Öğretmen ve okul yöneticilerinin bilgisayar destekli eğitim hakkında 
düşüncelerinin birbirinden farklı  olup olmadığını anlamak amacıyla tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. 

Varyans analiz tablosunda da görüldüğü gibi öğretmen ve okul yönetici-
lerinin özel eğitimde bilgisayar destekli eğitim uygulaması hakkındaki dü-
şünceleri arasında farkların  yapılan tek yönlü varyans analizi sonucu .05 dü-
zeyinde istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur F(1,110)=4.34, p<.05 (Tab-
lo 5). Buda öğretmenler ve yöneticilerin özel eğitimde bilgisayar destekli 
eğitim uygulaması hakkındaki düşüncelerinde farklılık  olduğu anlamına ge-
lir. Grup ortalamalarına bakıldığında yöneticilerin Bilgisayar Destekli Eği-
tim Hakkında Düşünceler Değerlendirme Formu'ndan daha fazla  puan aldığı 
görülmektedir. Yöneticilerin bilgisayar destekli eğitime karşı öğret-
menlerden çok daha fazla  olumlu düşüncelere sahip olduğu söylenebilir. 

Tablo 5: Öğretmenlerin  ve Yöneticilerin  Bilgisayar  Destekli  Eğitim  Hakkındaki 
Düşüncelerine İlişkin  Varyans  Analizi (ANOVA) 

Kareler Toplamı SD Kareler 
Ortalaması 

F P 

Gruplar 
arası 

1.052 1 1.052 4.346 0.039 

Grup içi 26.627 110 .242 
Toplam 27.679 111 
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4. Bilgisayar Destekli Eğitim Hakkında Düşünceler Değerlendirme 
Formu Cevaplarına Öğretmen Ve Okul Yöneticilerinin Verdiği 
Cevaplar 

Bilgisayar kullanımını etkileyen önemli faktörler  arasında sayılan 
bilgisayar destekli eğitim hakkında düşünceler bu başlık altında hem 
öğretmenler hem de okul yöneticileri açısından maddeler bazında 
değerlendirilmektedir. (Tablo 6) 

Zihinsel engelli çocuklara hizmet veren özel eğitim okulu yöneticileri 
ve öğretmenlerin düşüncelerinin elde edildiği değerlendirme formunun  her 
bir maddesi için öğretmenlerin ve yöneticilerin verdiği cevaplara 
bakıldığında hem öğretmenlerin hem de okul yöneticilerinin özel eğitimde 
bilgisayar destekli eğitimi gerekli bulduğu, özel eğitimde görev alan 
öğretmenlerin bilgisayar destekli eğitim hakkında bilgi sahibi olması ve 
öğretmenin bilgisayar kullanmayı bilmesi gerektiğine inandığı 
görülmektedir. Her iki grup da öğretmenlerin hizmet içi eğitimle 
desteklenmesi gerektiğini düşünmektedir. Öğretmen ve yöneticilerin 
kurumda bilgisayar destekli eğitim uygulamasına sıcak baktıkları buna ek 
olarak yeterli mali destek sağlanması halinde bilgisayar destekli eğitim 
uygulamalarından daha fazla  yararlanılacağı dile getirilmiştir. 

Hem öğretmenler hem de yöneticilerin birleştiği diğer noktalar her 
ikisinin de Türkiye'de özel eğitimde bilgisayar destekli eğitim 
uygulamalarını yeterli bulmamaları ve bilgisayar destekli eğitim 
uygulamalarının ülkemizde yaygınlaştırılması gerekliliğine inanmalarıdır. 
BDE uygulaması sırasında bilgisayarın sınıf  içerisinde bulunmasına ya da 
ayrı bir odada konuşlandırılmasına ilişkin bulgulara bakıldığında bilgisayarın 
sınıf  içerisinde olması gerekliliğine inanan öğretmen sayısı fazla  iken, 
yöneticilerin çoğunun ayrı bir odada bilgisayar uygulaması yapılması 
gerekliliğine inandıkları görülmüştür. Ayrıca her ikisi de BDE 
programlarının rahat elde edilebilir olması gerektiği yönünde görüş 
bildirmişlerdir. 

Bununla birlikte hem öğretmenlerin hem de okul yöneticilerinin 
programların niteliği ve niceliği konusunda çoğunlukla kararsız kaldıkları 
görülmüştür. Öğretmen ve yöneticileri bu şekilde birleştiren başka bir nokta 
da BDE uygulamalarındaki gelişmeleri takip etme konusudur. Hem okul 
yöneticilerinin hem de öğretmenlerin gelişmelerden çok fazla  haberdar 
olmadığı anlaşılmaktadır. 

Okul yöneticileri ve öğretmenleri birbirinden ayıran noktalara 
bakıldığında; uygulanan BDE'ler hakkında öğretmenlerin fazla  bilgi sahibi 
olmadıklarını, bilgisayar kullanımı konusunda çoğunlukla kendilerini yeterli 
bulmadıklarını belirtikleri görülmektedir. Okul yöneticilerinin ise bu 
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konularda daha fazla  bilgi sahibi oldukları ve kendilerini daha fazla  yeterli 
buldukları görülmüştür. Bununla birlikte öğretmenler ve okul yöneticileri 
bilgisayar destekli eğitimin çocuğun gelişim özelliklerine ve özür grubuna 
uygunluğu konusunda da aynı düşüncede olmadıkları görülmektedir. 
Öğretmenler bu konuda kararsız kalırken, yöneticiler çoğunlukla uygun 
olduğunu beyan etmişlerdir. 

BDE'nin çocuğun üzerindeki etkileri hakkında her iki grubun da 
bilgisayar destekli eğitimin uygulanan eğitimi destekleyeceğine, öğrencinin 
gelişimine katkı sağlayacağına, sosyal becerileri üzerinde etkili olacağına, 
bilişsel gelişimini artıracağına, özellikle motivasyonu üzerinde etki 
edeceğine ve çocuğun kendi öz saygısı üzerinde olumlu etkileri olacağına 
inandıkları görülmektedir. Bunların yanında öğretmenler ve okul yöneticileri 
ailenin bilgisayar destekli eğitim hakkında bilgilendirilmesi ve bu 
uygulamanın evde de devam ettirilmesi gerekliliğinde hem fikirdirler. 

Tablo 6: BDEHD  Değerlendirme  Formu  Maddelerine  Verilen  Cevaplar  Yönünden 
Öğretmenlerin  ve Okul  Yöneticilerinin  Ortalamaları 

BDEHD Değerlendirme Formu Maddeleri 
Yöneticiler Öğretmenler 

BDEHD Değerlendirme Formu Maddeleri X S X S 
Özel eğitimde bilgisayar destekli eğitimi gerekli 
buluyorum. 4.67 .49 4.41 .64 

Özel eğitim öğretmenlerinin bilgisayar destekli 
eğitim hakkında bilgi sahibi olması gerekir. 4.67 .49 4.54 .58 

Özel eğitim öğretmenleri bilgisayar kullanmayı 
bilmelidir. 4.67 .65 4.42 .71 

Bilgisayar destekli eğitim konusunda hizmet içi 
eğitimi gerekli buluyorum. 4.58 .51 4.28 .82 

Uygulanan bilgisayar destekli programlan 
hakkında bilgi sahibiyim . 3.83 1.34 2.74 1.06 

Bilgisayar kullanımı konusunda kendimi yeterli 
buluyorum. 3.50 1.17 2.59 1.04 

Kurumda bilgisayar destekli eğitim 
uygulanmasını onaylıyorum. 4.83 .39 4.27 .86 

Bilgisayar destekli eğitim programları 
kurumumuzun eğitim verdiği özür grubuna 
uygun. 

4.00 .85 3.15 .99 

Bilgisayar destekli eğitim programlan çoeuklann 
gelişim özelliklerine uygun. 3.75 .62 3.13 .93 

Programları nitelik açısından yeterli buluyorum. 3.33 .89 3.04 .90 

Programları nicelik açısından yeterli buluyorum. 3.33 .89 2.96 .90 
Yeterli mali destek sağlanırsa bilgisayar destekli 
eğitimden ( daha fazla  /) yararlanınm. 4.75 .45 4.25 .83 

Bilgisayar destekli eğitim programlarını rahat 
elde edilebilir olmalı. 4.75 .45 4.40 .71 

Bilgisayar destekli eğitim konusundaki 
gelişmeleri takip ediyorum. 3.50 .67 2.68 .93 

Bilgisayar destekli eğitim verilirken bilgisayar 
sınıf  içerisinde olmalı. 3.58 1.16 3.68 1.25 
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Bilgisayar destekli eğitim ayrı bir odada 
verilmeli. 2.00 1.11 3.21 1.29 

Türkiye'deki bilgisayar destekli eğitim 
uygulamalarını yeterli buluyorum. 4.58 .43 2.32 1.15 

Bilgisayar destekli eğitimin yaygınlaştırılmasını 
uygun buluyorum. 4.58 .67 4.36 .84 

Bilgisayar destekli eğitim, uygulanan eğitim 
programını destekler. 4.50 .51 4.40 .75 

Bilgisayar destekli eğitimin öğrenciler üzerinde 
katkısı olduğuna inanıyorum. 4.50 .52 4.41 .71 

Bilgisayar destekli eğitimin çocuğun sosyal 
becerileri üzerinde katkısı olduğuna inanıyorum. 3.92 .79 4.03 .96 

Bilgisayar destekli eğitimin çocuğun bilişsel 
gelişimini etkilediğine inanıyorum 4.42 .51 4.30 .77 

Bilgisayar destekli eğitimin çocuğu öğrenme 
sürecinde motive ettiğine inanıyorum. 4.67 .49 4.27 .74 

Bilgisayar destekli eğitimin çocuğun öz saygısı 
üzerinde etkisi olduğuna inanıyorum. 4.08 .79 3.96 .89 

Bilgisayar destekli eğitim konusunda aileler bilgi 
sahibi olmalı. 

4.33 .78 4.26 .77 

Bilgisayar destekli eğitim uygulamaları evde de 
devam etmeli. 4.17 .83 4.12 .86 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Tüm bu sonuçlar literatür bulguları ile beraber değerlendirildiğinde elde 
edilen bulguların çoğunlukla literatürle paralellik gösterdiği görülmektedir. 
Bulgulara bakıldığında hem okul yöneticilerinin hem de öğretmenlerin 
Türkiye'deki bilgisayar destekli eğitim uygulamalarını yeterli bulmaması ve 
yaygınlaşması gerekliliğine inanmaları, yapılacak bir entegrasyon 
çalışmasında okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin aktif  rol alacağını 
düşündürmektedir. Ayrıca devletin mali destek sağlaması durumunda 
bilgisayar destekli eğitimden daha fazla  yararlanılacağının belirtilmesi devlet 
desteğinin bilgisayarın eğitimde yaygın kullanımında aldığı önemli rolü bir 
daha vurgulamaktadır. 

Bilgisayar destekli eğitim programlarının rahat elde edilebilir olmasının 
önemi de hem yöneticiler hem de öğretmenler tarafında  dile getirilmiştir. 
Öğretmenlerin bilgisayar kullanmayı bilmeleri ve hizmet içi eğitimlerle 
desteklenmeleri gerekliliği de her iki grup katılımcı tarafından  ayrıca 
vurgulanmıştır. Eğitim personelinin bilgisayar kullanımı konusunda bilgi 
sahibi olmaları ve eğitimlerle desteklenmelerini öneren bir çok literatür 
bulgusu vardır. Bu bulgular öğretmenin bilgisayar kullanımı konusunda 
becerisinin düşük olmasının bilgisayarın eğitime entegrasyonunu 
geciktireceğini belirten ve personelin bu yöndeki eksikliklerinin hizmet içi 
eğitimlerle desteklenmeleri gerekliliğini vurgulayan çalışma bulgularıyla 
aynı yöndedir. 
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Araştırma bulguları arasında okul yöneticileri ve öğretmenlerin 
bilgisayar destekli eğitim hakkındaki gelişmeleri takip etmemeleri ve 
öğretmenlerin bilgisayar kullanımı ve bilgisayar destekli eğitim hakkında 
bilgilerinin yetersiz olduğunu bildirmelerinin kullanımın yaygınlaşmasını 
etkileyeceği düşünülmektedir. Unutulmamalıdır ki bilgisayar kullanımının 
yaygınlaşmasında hem okul yöneticileri hem de öğretmenler eşit öneme 
sahipken, bilgisayarın eğitime entegrasyonunda öğretmenin rolü daha 
önemlidir. 

BDE'nin çocuğun üzerinde sağlayacağı etkiler hakkındaki bulgular 
gözden geçirildiğinde öğretmen ve okul yöneticilerinin bilgisayarın zihinsel 
engelli çocukların eğitiminde kullanılmasının çok olumlu etkileri olacağına 
inandıkları görülmektedir. Bu araştırmanın sonuçları literatürdeki bulguları 
desteklemektedir. Bunların yanında hem öğretmenler hem de yöneticiler 
bilgisayar uygulamalarının evde de devam etmesi gerekliliğine inandıklarını 
ve ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Öğretmen ve okul yöneticilerinin bilgisayar destekli eğitimin özel 
eğitimde kullanılması hakkındaki düşünceleri karşılaştırıldığında bu iki 
grubun birbirinden farklı  olduğu yapılan tek yönlü analiz sonucu ortaya 
konmuştur. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin BDEHD değerlendirme 
formundan  aldıkları toplam puanlara ilişkin bulgulara bakıldığında 
öğretmenlerin puan ortalamaları olumlu puan aralığında iken, okul 
yöneticilerinin ortalamalarının çok olumlu puan aralığında olduğu 
görülmektedir. Puan aralıkları daha detaylı incelendiğinde öğretmenlerin 
arasında olumsuz düşüncelere sahip olanların çok az da olsa bulunduğu, 
katılımcı öğretmenlerin çoğunlukla olumlu düşünceler taşıyan 
öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir. Okul yöneticilerinin puanlarına 
bakıldığında ise bilgisayar destekli eğitimin özel eğitimde kullanılmasına 
çok olumlu yaklaşan bireylerin çoğunlukta olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca mali destek sağlanırsa okullarda daha fazla  BDE uygulamasına 
yer verileceği yolundaki beyanlar, kurumlarında bilgisayar destekli eğitim 
uygulanmasına sıcak bakmaları ve hizmet içi eğitimin gerekliliği yolundaki 
düşünceler, araştırmacıya böyle bir uygulamanın planlanmasında dikkat 
edilecek noktalar hakkında bilgi vermiştir. Bilgisayar destekli eğitim 
uygulamalarına başlamadan önce öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle 
desteklemesi gerekliliği, bu eğitimlerde hem bilgisayar kullanımı hem de 
bilgisayar destekli eğitim hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmelerinin var 
olan olumlu düşüncelerle birlikte bilgisayarın eğitimde kullanılması yolunda 
yapılacak çalışmalardaki verimi arttıracağı düşünülmektedir. 

Tüm bulgular göz önünde bulundurularak araştırmacı tarafından  yapılan 
değerlendirme sonucunda, zihinsel engelli bireylerin devam ettiği okullarda 
görev yapan öğretmenlerin ve bu okulların yöneticilerinin bilgisayar destekli 
eğitim hakkında olumlu düşüncelere sahip olduğu görülmüş ve okulların 
çoğunda bilgisayar destekli eğitim uygulamasının bulunduğu ortaya 
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çıkmıştır. Katılımcı öğretmenlerin çoğunun bilgisayar kullanmayı bildikleri 
gerçeğinin yanında bu öğretmenlerin çoğunun bilgisayar destekli eğitim 
uygulamalarında görev almamalarının sebebi ise bilgisayar destekli eğitim 
uygulamaları hakkında bilgi yönünden ve bilgisayar kullanma becerisi 
yönünden kendilerini yetersiz olarak görmeleri olabilir. 

Öneri 

Bilgisayar destekli eğitimin zihinsel engelli bireyin eğitimine katkı 
sağlayacağına, uygulamanın gerekliliğine inanan bireylerin uygulamada 
daha aktif  olarak rol almasıyla zihinsel engelli çocukların eğitiminde 
bilgisayar kullanımının yaygınlaşacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bilgisayar 
kullanımı ya da bilgisayar destekli eğitim hakkında yeterli bilgiye sahip 
olmadığını düşünen öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerle bu bilgi 
eksikliklerinin giderileceği düşünülmektedir. Öğretmenlerin 
yetersizliklerinin hizmet içi eğitim ya da kurslarla giderilmesi sonucu 
öğretmenlerin bilgisayar kullanım becerileri arttırılabilir ve BDE hakkındaki 
bilgileri ve yeterlilikleri artınca da okullarda BDE uygulamalarına ayrılan 
zaman artacaktır .Böyle bir eksikliğin giderilmesinin entegrasyon programı 
başlatılamadan önce yapılması uygulanacak programın başarısını 
arttıracaktır. 

Milli Eğitim Bakanlığı'nı genel eğitim sisteminde görev alan 
öğretmenle düzenlediği bilgisayar kurslarının yanı sıra, eğitimde bilgisayar 
destekli eğitim uygulamaları konusunda da kurs düzenlenmelidir. Tüm bu 
kurslardan özel özel eğitim okullarındaki öğretmenlerinde faydalanması 
sağlanmalıdır. Bilgisayar kullanmayı bilen ve bilgisayar destekli eğitim 
konusunda bilgi sahibi olan öğretmenlerin sayılarının arttırılabilmesi için 
önerilecek başka noktalar ise tüm eğitim fakültelerinde  bilgisayar 
kullanımıyla ilgili derslerin zorunlu hale getirilmesi, ve müfredata  bilgisayar 
destekli eğitim uygulamaları konusunda ayrıca dersler konulması olabilir. 

Tüm bunların yanında kilit nokta tabi ki bütçedir.. Bilgisayarın olmadığı 
bir yerde BDE uygulamalarından bahsetmek mümkün olmamaktadır. 
Bilgisayar destekli eğitim uygulamalarına yönelik Milli Eğitim Bakan-
lığını'nın ayırdığı bütçenin bir kısmının özel eğitimine ayrılması yolunda bir 
çalışma yapılabilir. 
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Özet 

Bu çalışmada  kaynaştırma  ortamına yerleştirilen  özel gereksinimli 
öğrencilerin  okuma yazmadaki  güçlüklerinin  sınıf  öğretmenlerinin  görüşlerine 
dayalı  olarak  belirlenmesi  amaçlanmıştır.  Araştırma grubunu, Ankara  İli  sınırları 
içerisinde  Rehberlik  ve Araştırma Merkezlerince  kaynaştırma  programlarına 
yerleştirilmiş  ilköğretim  1., 2. ve 3. sınıf  düzeyindeki  işitme engelli,  zihinsel engelli 
ve özel öğrenme güçlüğü  olan öğrencilerin  sınıf  öğretmenleri  oluşturmaktadır. 
Ankara  ilinde  yer alan çeşitli  bölgelerdeki  28 ilköğretim  okulu  ziyaret edilmiş,  okul 
yöneticileri,  rehber öğretmenler  ve sınıf  öğretmenleri  ile görüşülerek  111 
kaynaştırma  öğrencisinin öğretmenlerine  araştırmacılar  tarafından  geliştirilen 
"Okuma  Yazma  Güçlüklerini  Belirleme  Aracı" (O.Y.G.B.A.)  uygulanmış ve 
araştırmada  kullanılabilecek  niteliklerde  108'i  geri dönmüştür.  Veri  toplama 
aracının geçerlik  ve güvenirlik  çalışmaları  aracın psikometrik  özelliklerinin 
araştırmalarda  kullanılabilmesi  için yeterli  olduğunu  göstermiştir.  Verilerin 
analizinde  ilişkisiz  örneklemler  için tek  faktörlü  varyans analizi (one-way  ANOVA) 
tekniği  ve Çoklu  Doğrusal  Regrasyon (direkt)  analizi tekniği  kullanılmıştır.  Analiz 
sonucunda  kaynaştırılmış  öğrencilerin  okuma yazma becerilerinin  gelişiminde  engel 
türünün, sınıf  düzeyinin  ve destek  hizmet almalarının  en önemli yordayıcılar  olduğu 



bulunmuştur.  Aynı zamanda,  öğretmenlerin  engelli  öğrenciler  ile çalışmış olma, 
çalışma süresi ve hizmet içi eğitim almış olma gibi özelliklerinin  de  okuma yazma 
becerilerinin  gelişiminde  etkili  olduğu  belirlenmiştir. 

Anahtar sözcükler:  İşitme  engeliler,  zihinsel engelliler,  özel öğrenme güçlüğü, 
kaynaştırma,  okuma yazma güçlükleri 

Son yıllarda özel gereksinimli bireylerin genel eğitim sınıflarında 
normal gelişim gösteren akranlarıyla sosyal ve eğitimsel bütünleşmelerini 
sağlayan kaynaştırma uygulamalarının yaygınlaştığı görülmektedir (Levvis 
ve Doorlag, 1999; Polloway ve Patton, 1993). Kaynaştırma ortamına 
yerleştirilen özel gereksinimli öğrencilerin başarısı, öğretmenlerin öğretimsel 
süreçleri uyarlamaları ile doğrudan ilişkilidir (Goatly, 2000). Uyarlamaların 
yapılabilmesi ise öğretmenlerin öğrencilerin akademik performansları 
hakkında veri toplama yöntemlerini, tüm öğrencilerin gereksinimlerini 
karşılamak için öğretimi uyarlama stratejilerini ve özel gereksinimli 
öğrencilerin ve akranlarının tipik akademik problemlerini bilmelerini 
gerektirir (Duffy,  1982; Levvis ve Doorlag, 1999; Salend, 1998; Schimer, 
1997). 

Dinleme, konuşma, okuma, yazma, matematik gibi temel becerilerin 
geliştirilmesi ilköğretimin öncelikli öğretimsel amacıdır (Levvis ve Doorlag, 
1999). Öğrencilerin bu becerilerin herhangi birinde güçlük yaşaması, 
akademik öğrenmelerini etkilemektedir. Okuma yazma bilginin alınması ve 
ifade  edilmesinde önemli ve vazgeçilmez bir öğrenme aracıdır. Okuma 
yazmada güçlükleri olan öğrencilerin öğrenmede de sorun yaşadıkları kabul 
edilmektedir. 

Okuma sürecinde kişinin ilk olarak alfabetik  harfleri  görsel olarak ayırt 
etmesi ve tanıması gerekir. İkinci aşamada harfler  dille ilgili kavramlara 
(fonemlere)  çevrilir. Üçüncü aşamada sözcük bilgisi kazandırılır, dördüncü 
ve beşinci aşamalarda anlam daha önce öğrenilen bilgilerle aktif  hale getirilir 
(Gleason, 1985). 

Sözcük tanıma ve kavrama, okumanın iki önemli bileşenidir. Sözcük 
tanıma, basılı sembolleri çözümleyebilirle becerisidir. Çözümleme 
(decoding) ise, kişinin gördüğü bir sözcüğü tanıyıp, hatırlaması ya da 
sözcüğü fonetik  parçalarına ve yapılarına ayırarak tanıyabilirle yeteneğidir. 
Okumayı kavrama okuduğunu anlama becerisidir. Okumayı kavrama, 
sözcüklerin anlamlarını bilmeyi, bir parçadaki ardışık olayları izlemeyi, ana 
fikri  bulmayı, sonucu kestirebilmeyi, yorum yapmayı ve eleştirel okumayı 
içerir (Levvis ve Doorlag, 1999). 

Her çocuk bu aşamalardan geçerek okumayı öğrenir. Fakat kimisi hızlı, 
kimi yavaş ve zor öğrenir. Bu noktada dikkat süresi, türü, yönü, gelişim 
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düzeyi, dizili sözcüklerin kavranması, okuma yöntemi, bireysel farklılıklar 
ve materyal türü bu süreci etkilemektedir. Örneğin disleksili bir çocuktaki 
fonolojik  yetersizlikler, bir kelimenin bileşenlerine ayrılmasını engellemekte 
ve yazı bütününün anlaşılmasını güçleştirmektedir (Gleason, 1985). 

Okuma problemlerinin okuma sürecinin her alanında ortaya çıkmakla 
birlikte daha çok kodlama (fonemleri  tanıma), anlama ve anımsama 
boyutlarında görüldüğü belirtilmektedir (http://www.pbs.org; Shafe,  Jorm, 
Maclean ve Mathews, 1984). Bu problemler pek çok öğrencide görülse de 
özel gereksinimli bireyler okuma yazmanın öğrenilmesi ve geliştirilmesi 
boyutlarında akranlarına oranla daha fazla  güçlüklerle karşılaşmaktadırlar 
(Cerra, Watts-Taffe  ve Rose, 1997; Hoogeveen, Smeets ve Lancioni, 1989; 
LaSasso ve Mobley, 1999; Paul, 1999; Rankhorn, England, Collins, 
Lokavitch ve Algozzine, 1998). 

Alan yazın incelendiğinde ve görülme sıklıkları göz önünde 
bulundurulduğunda işitme engelli, zihinsel engelli ve özel özel öğrenme 
güçlüğü olan öğrencilerin okuma yazmayı öğrenme ve geliştirmede daha 
yoğun güçlükler yaşadıkları görülmektedir (Hallahan ve Kauffman,  1988; 
Hoogeveen, Smeets ve Lancioni, 1989; Kretschmer, 1985; LaSasso ve 
Mobley, 1999; Metcalf,  1979; Schmidt, Rozendal ve Greenman, 2002). 

İşitme engelli çocuğun dil edinimindeki yetersizlik ve güçlüklerin, 
okuma yazma becerilerini edinme sürecini zorlaştırdığı belirtilmektedir. 
Karşılaştıkları en büyük problemlerden ilki, dilimizin fonem  sisteminde 
kullanılan bazı sesleri duyamamalarıdır. İkincisi ise, birçok işitme engelli 
çocuğun erken tanılanmamasından ve erken cihazlandırılmamasından dolayı 
dil gelişiminin geri kalmasıdır (Cohen ve Plaskon, 1980). Okuma-yazma ile 
ilgili görülen belli başlı problemler yetersiz kelime bilgisi, sözdizimi, 
figürsel  dil, anlama, planlama, yazının düzenlenmesi, düzeltilmesi gibi 
problemlerdir. Eksik dil yaşantılarından dolayı, kelimelerin farklı 
kullanışlarını ayırt etmeleri, günlük dilde kullanılan deyimleri anlamaları ve 
bunları yazılı dilde ifade  ederken yerinde ve anlamlı bir şekilde kullanmaları 
güçleşmektedir (Hallahan ve Kauffman,  1988; Kretschmer, 1985; LaSasso 
ve Mobley, 1999; LaSasso, 1996; Metcalf,  1979; Polloway ve Patton, 1993; 
Schulz, Carpenter ve Turnbull, 1984). Ailen (1992), işitme engelli 
çocukların okuma yazmadaki güçlüklerinin bir diğer nedeninin bu çocuklara 
eğitim veren birçok öğretmenin bu engel grubuna nasıl okuma yazma 
öğreteceği konusunda uygun bir eğitim almamaları olduğunu belirtmektedir. 

Özel öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan çocukların edindikleri dil 
becerileri ile ilişkili olarak temel okuma yazma becerilerinde ciddi 
yetersizlikleri bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar özel öğrenme güçlüğü olan 
çocukların yaklaşık % 85'inde harfleri  ve sayıları tekrarlama güçlüğünün 
olduğunu ve harflerin  seslerini maniple edemediklerini göstermektedir 
(http://idoline.org; Schmidt ve arkadaşları, 2002). Bu öğrencilerin 
çözümleme becerilerinde sorun yaşadıkları, fonolojik  farkındalık  ile ilgili 
gelişimsel becerileri edinmede güçlük yaşadıkları, sesli ve sessiz okumada, 
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ayrıntıları ve ana fikri  bulmada, bağlam ipuçlarını kullanmada ve sonuç 
çıkarmada yetersizliklerinin olduğu belirtilmektedir (Gunning, 1996; Burns, 
Roe ve Ross, 1996; Schmidt ve ark., 2002). 

Gunning'e (1996) göre, bu öğrencilerin bir kısmı yazıyı organize etme 
gibi üst düzey becerilerde problem yaşarken, harflerin  formüle  edilmesi ya 
da oryantasyonu gibi alt düzey mekanik becerilerde de güçlükleri 
bulunmaktadır. 

Zihinsel engelli çocukların da okuma yazma becerilerini kazanmada 
problemler yaşadıkları görülmektedir. Bu çocuklardan bir çoğu birkaç harf 
öğrenmenin ya da birkaç aşina kelimeyi tanımanın ötesinde okuma 
becerilerini geliştirememektedir. Zihinsel yetersizliği olan bu çocukların 
özellikle harfleri  ayırt etmede, harf-ses  eşlemesinin ediniminde (Hoogeven 
ve arkadaşları, 1998), bilinmeyen kelimeyi okumada, kelime tanımada 
(Conners, 1992), çözümlemede, okuduğunu anlama gibi üst düzey bilişsel 
işlevlerde (Gunning, 1996) güçlüklerinin olduğu belirtilmektedir. 
Hoogeveen ve ark. (1989), bu güçlüklerin bir çoğunun kullanılan öğretim 
yöntemlerinden kaynaklanabileceğini, uygun öğretim yöntemi/yöntemleri 
uygulandığında hafif  ve orta düzeyde zihinsel engele sahip bireylerin okuma 
yazmayı öğrenebileceklerini ileri sürmektedirler. 

Araştırmacılar uygun öğretimsel strateji ve materyallerle, sınıf  içi 
yardımlarla özel gereksinimli bireylerin okuma yazma becerilerinin 
geliştirilebildiğini belirtmektedirler. Quardrocke, Bean ve Hamilton (2001), 
okuma uzmanları tarafından  sınıf  içerisine öğretmene okuma problemlerine 
destek kaynaklar sağlandığında öğrencilerin başarılarının arttığını 
bulmuşlardır. Ülkemizde, Kırcaali-İftar  ve Uysal (1999), sınıfında 
kaynaştırılmış zihin engelli öğrencisi bulunan ilkokul öğretmenlerine 
sağlanan özel eğitim danışmanlığının okuma yazma üzerindeki etkililiğini 
araştırdıkları çalışmalarında öğrencilerin bu hizmetten yüksek düzeyde 
yararlandıklarını bulmuşlardır. 

Öğrencilerin okuma yazmadaki güçlükleri erken bir dönemde 
tanılanabilirse okuma stratejilerini daha kolay öğrenebilmekte ve düzeylerine 
uygun okumaya ulaşabilmektedirler. Çalışmalar birinci sınıf  düzeyinde zayıf 
okuyucu olan çocukların daha sonraki sınıf  düzeylerinde de zayıf  okuyucu 
olduklarını göstermektedir. Üçüncü sınıfa  kadar sistemli bir tanılamanın 
yapılmaması başarılı bir müdahalenin gerçekleşmesini önlemektedir 
(http://www.ed.com). 

Kaynaştırma ortamlarındaki özel gereksinimli öğrencilerin okuma 
yazmadaki güçlüklerini belirlemek, öğretimsel süreçlerde uyarlamalar 
yapabilmek ve destek hizmetlerin sağlanabilmesi için önemlidir. Okuma 
yazmada güçlüklerin belirlenmesinde kullanılabilecek yeterli formal  ve 
informal  değerlendirme araçlarının olmaması ise gerekli düzenlemelerin 
yapılmasını güçleştirmektedir. 
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Türkiye'de 1987 yılından beri özel gereksinimli öğrenciler kaynaştırma 
ortamlarına yerleştirilmekte (Tazebay, Güvenilir ve Büyüköztürk, 1991), 
okuma yazma güçlükleri belirlenmediği için uygun destek hizmetler 
sağlanamamaktadır. 

Bu çalışmada kaynaştırma ortamına yerleştirilen özel gereksinimli 
öğrencilerin okuma yazmadaki güçlüklerinin sınıf  öğretmenlerinin 
görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda 
araştırmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Engel türlerine göre okuma yazma güçlükleri arasında anlamlı bir 
fark  var mıdır? 

1 . Öğrencilerin cinsiyetleri, engel türleri, sınıf  düzeyleri, yaşları, 
tanılanma ve kaynaştırma eğitimine başlama yaşları, daha önce 
kaynaştırma programına katılıp katılmadıkları, kaynaştırma 
sürecinde destek hizmeti alıp almadıkları değişkenleri okuma 
yazma güçlüklerini yordamakta mıdır? 

1. Öğretmenlerin hizmet yılları, daha önce engelli öğrenciler ile 
çalışıp çalışmadıkları, eğer çalıştılar ise kaç yıl çalıştıkları ve 
sınıflarında  kaç engelli öğrencilerinin olduğu, engellilerin eğitimi 
ile ilgili daha önceden seminer alıp almadıkları değişkenleri 
okuma yazma güçlüklerini yordamakta mıdır? 

YÖNTEM 

Araştırma Grubu 
Araştırma grubunu, Ankara İli sınırları içerisinde Rehberlik ve 

Araştırma Merkezlerince kaynaştırma programlarına yerleştirilmiş 
ilköğretim 1., 2. ve 3. sınıf  düzeyindeki işitme engelli, zihinsel engelli ve 
özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin sınıf  öğretmenleri oluşturmaktadır. 
Ankara ilinde yer alan çeşitli bölgelerdeki 28 ilköğretim okulu ziyaret 
edilmiş, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve sınıf  öğretmenleri ile 
görüşülerek 111 kaynaştırma öğrencisinin öğretmenlerine anketler dağıtılmış 
ve araştırmada kullanılabilecek niteliklerde 108 anket toplanmıştır. 

Elde edilen anketlerde yer alan öğrencilerden 20'si işitme engelli, 49'u 
zihinsel engelli ve 39'u özel öğrenme güçlüğüne sahiptir. Bu öğrencilerin 
yaş ortalaması 9.58, tanılanma yaşlarının ortalaması 6.86 ve kaynaştırma 
uygulamasına başlatılma yaşlarının ortalaması ise 7.97 dir. 

Örneklemi oluşturan 1., 2. ve 3. sınıf  kaynaştırma öğrencileri ile çalışan 
öğretmenlerin meslekte çalışma yıllarının ortalaması 15.98, engelli 
çocuklarla çalışma yıllarının ortalaması 5.00, çalıştıkları engelli öğrenci 
sayılarının ortalaması 3.74'tür. 
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Araştırmada  Kullanılan  Veri  Toplama  Aracı 
Araştırmanın amacı doğrultusunda 59 maddelik Likert tipi (5'li 

derecelendirmeli) "Okuma Yazma Güçlüklerini Belirleme Aracı" 
(O.Y.G.BA) geliştirilmiştir. Araç, iki bölümden oluşmaktadır, ilk bölümde 
öğretmen ve öğrenci hakkında kişisel bilgilerin toplanmasına yönelik 
ifadeler,  ikinci bölümde ise öğrencilerin okuma yazma güçlüklerini 
belirlemeye yönelik maddeler yer almaktadır. Aracın maddelerinin 
oluşturulmasında belirlenen örneklemin 1., 2. ve 3. sınıf  kaynaştırma 
öğrencilerinin olmasından dolayı, mevcut İlköğretim Programı I. Kademe 1., 
2. ve 3. sınıf  Türkçe dersi öğretimsel amaçlan temel alınmıştır. Araçta yer 
alan maddeler okuma-yazmaya hazırlık becerileri, temel okuma becerileri, 
anlama, anlatım ve dilbilgisi becerileri olmak üzere 5 alt başlıktan 
oluşmuştur. 

Okuma Yazma Güçlüklerini Belirleme Aracının (O.Y.G.B.A.) 108 
kaynaştırma öğrencisinin sınıf  öğretmenlerinden toplanan verilerle geçerlilik 
ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır: 

İşlem 
O.Y.G.BA'nın  Geçerlilik  Ve  Güvenirlik  Çalışmaları 
Aracın yapı geçerliğini, yani okuma yazma güçlüklerini ölçüp 

ölçmediğini test etmek için bir faktör  analizi tekniği olan "temel bileşenler" 
analizi uygulanmıştır. 

Faktör analizi sonucunda, 59 maddenin 8 faktörden  oluştuğu ancak 1. 
faktör  düzeyinde en yüksek yük değerlerinin diğer 7 faktöre  göre daha 
yüksek olduğu ve tüm maddelerin 1. faktördeki  yük değerlerinin en az .38 
olduğu görülmüştür. Böylece, 59 maddelik tek faktörlü  bir ölçek elde 
edilebilmiş ve tek faktörde  açıklanan varyans miktarı % 63 olarak 
belirlenmiştir. O.Y.G.B.A.'nın faktör  analizi sonuçları Tablo l 'de 
verilmiştir. Tek faktörün  her bir maddede oluşan varyans miktarını açıklama 
oranı ise iki maddede .14 ve .16 iken kalan 57 maddede .21 ve daha yüksek 
bulunmuştur. 

Aracın güvenirliğini incelemek için ölçekte yer alan her bir maddeye 
verilen tepkiler ile ölçekten alınan toplam puan arasındaki ilişki miktarı 
Pearson korelasyon katsayısı tekniğiyle belirlenmiştir. Araştırma 
O.Y.G.B.A.'nın güvenirliğinin bir göstergesi olarak Cronbach Alpha iç 
tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. 

O.Y.G.B.A.'nın güvenirliği için hesaplanan alpha iç tutarlılık katsayısı 
,99'dur. Ayrıca ölçekte yer alan 59 maddenin ayırtediciliği ve madde 
güvenirliği için madde toplam korelasyonları hesaplanmış, sonuçlar Tablo 
l'de verilmiştir. Buna göre hesaplanan korelasyonlar .37 ile .93 arasında 
değişmektedir. O.Y.G.B.A.'nın geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları 
sonucunda araştırmalarda kullanılmak üzere yeterli psikometrik özelliklere 
sahip olduğu söylenebilir. 
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Tablo 1: O.Y.G.B.A.  Faktör  Analizi ve Madde  Analizi Sonuçları 
Birinci Faktör 

Yükdeğeri 
Tek Faktörün Açıkladığı 

Varyans 
(Comunality) 

Madde-Top. 
Korelasyon 

1 .461 .212 .4601 
2 .397 .157 .3926 
3 .381 .145 .3745 
4 .699 .488 .6894 
5 .457 .209 .4539 
6 .461 .212 .4591 
7 .469 .220 .4645 
8 .738 .545 .7380 
9 .729 .532 .7202 
10 .763 .582 .7558 
11 .840 .706 .8333 
12 .806 .649 .8030 
13 .869 .754 .8590 
14 .821 .675 .8099 
15 .830 .689 .8205 
16 .902 .814 .8949 
17 .831 .691 .8221 
18 .772 .596 .7686 
19 .833 .693 .8254 
20 .853 .727 .8465 
21 .887 .786 .8767 
22 .827 .683 .8255 
23 .884 .781 .8790 
24 .901 .811 .8912 
25 .894 .799 .8884 
26 .921 .849 .9140 
27 .822 .675 .8210 
28 .886 .784 .8798 
29 .888 .789 .8819 
30 .788 .621 .7846 
31 .893 .797 .8897 
32 .933 .870 .9263 
33 .835 .698 .8333 
34 .853 .728 .8393 
35 .802 .644 .8022 
36 .811 .658 .8077 
37 .821 .675 .8107 
38 .896 .802 .8890 
39 .874 .763 .8620 
40 .754 563 .7503 
41 .893 .797 .8849 
42 .745 .555 .7288 
43 .759 .575 .7435 
44 .848 .719 .8347 
45 .581 .338 .5779 
46 .750 .563 .7380 
47 .601 .361 .5923 
48 .807 .651 .7969 
49 .772 .596 .7554 
50 .869 .754 .8641 
51 .812 .659 .8022 
52 .806 .650 .7954 
53 .778 .605 .7617 
54 .849 .720 .8449 
55 .828 .685 .8112 
56 .834 .696 .8179 
57 .845 .714 .8350 
58 .882 .777 .8739 
59 .889 .790 .8794 

Tek Faktörün O.Y.G.B.A. Puanlarıyla ilgili Olarak Açıkladığı Varyans Miktarı= %63 
Cronbach Alpha= .9893 
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BULGULAR 
Araştırmanın amaçları doğrultusunda önce okuma yazma güçlüklerinin 

engel türlerine göre anlamlı bir fark  gösterip göstermediği incelenmiştir. Bu 
amaçla ilişkisiz örneklemler için tek faktörlü  varyans analizi (one-way 
ANOVA) tekniği kullanılmıştır. Tablo 2'de araştırma grubunu oluşturan 
öğrencilerin öğretmen görüşlerine göre O.Y.G.B. aracından aldıkları 
puanların ortalama ve standart sapmaları, Tablo 3'de de ANOVA sonuçları 
verilmiştir. 

Tablo 2: Öğrencilerin  O.Y.G.B.'den  Aldıkları  Puanların  Ortalama  ve Standart  Sapmaları 
N X S Sx 

işitme Engelli 20 181,8000 71,7683 16.0479 
Zihin Engelli 49 133,0612 47,1206 6,7315 
Öğrenme Güçlüğü 39 114,4872 47,0436 7,5330 
TOPLAM 108 135,3796 57,1047 5,4949 

Tablo 3: Öğrencilerin  Engel  Türlerine  Göre O.Y.G.B.'den  Aldıkları  Puanların  ANOVA 

Varyansın 
Kaynağı 

Kareler Toplamı Sd Kareler 
Ortalaması 

F P 

Gruplararası 60383,675 2 30191,838 10,987 ,000 
Gruplariçi 288537,760 105 2747,979 
Toplam 348921,435 107 

Tablo 3'e göre, öğrencilerin okuma yazma güçlükleri, engel türlerine 
göre anlamlı bir fark  göstermektedir [F(2-107)= 10,987, p<.05]. Başka bir 
deyişle, öğrencilerin okuma yazma güçlükleri, sahip oldukları engel türüne 
bağlı olarak anlamlı bir şekilde değişmektedir. Engel türleri arasındaki 
farkların  hangi gruplar arasında olduğunu amacıyla yapılan Scheffe  testinin 
sonuçlarına göre, işitme engelli öğrencilerin (X= 181,80) okuma yazma 
alanında, zihin engelli (X=133,06) ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere 
(X=l 14,49) göre daha başarılı oldukları bulunmuştur. 

Engelli öğrencilerin O.Y.G.B.A.'dan aldıkları puanlara göre belirlenen 
okuma güçlüklerinin hangi alanlarda olduğunu görmek amacıyla engel 
türlerine göre maddelerden alınan ortalama puanlar incelenmiştir. Bu 
puanların değerlendirilmesinde 5'li Likert tipi ölçekten bir ve iki puan 
ortalamaları güçlük alanları olarak belirlenmiş, üç ve üstündeki puan 
ortalamaları ise öğrencinin başarılı olduğu maddeler olarak 
sınıflandırılmıştır.  Ayrıca, araçta yer alan maddeler temsil ettikleri alanlar 
göz önünde bulundurularak beş ana başlık ve altı alt başlık altında 
gruplandırılmıştır. Bu ana başlıklar altında yer alan maddeler; Okuma-yazma 
hazırlık becerilerinde 4, Temel okuma becerileri ana başlığı altında yer alan 
dinleme ve izleme alanında 2 madde, Okuma alanında 7 madde, Anlama ana 
başlığı altında 16 madde, Anlatım ana başlığı altında sözlü anlatım 
becerilerinde 8 madde, yazılı anlatımda 6 madde ve Dilbilgisi ana başlığı 
altındaki Fonetik alanında 10 madde Gramerde, 6 madde yer almaktadır. 
Sonuçlar Tablo 4'te verilmiştir. 
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Tablo 4: Engel  Türlerine  Göre O.Y.G.B.A.  Puan Ortalamaları  Sonuçları 
Madde 

No. 
i ş i tme 

ENGELLİ 
X 

ZIHIN ENGELLİ 
X 

ÖĞRENME 
GÜÇLÜĞÜ 

X 

5 4.9 4.5 4.4 
6 4.9 4.4 4.1 

7 4.9 4.0 3.9 
w >. W 54 3.5 2.6 2 3 

Dinle, ve İzleme 1 3.8 3.5 3.3 
W 45 3.2 2.8 2.6 

'2 
w 

8 3.1 3.0 25 '2 
w 18 2.9 2.4 2 3 

W « E 
3 

22 2 5 2 3 US 
m 
< 

S İ S 

« E 
3 25 2.7 1.9 1 5 m 

< 
S İ S 

O 30 3.0 25 2 3 
m 
< 

S İ S 33 2.7 25 2.0 
UJS f-O 50 3.2 22 1.8 

10 3.7 2.8 2 3 
M 3.1 2 3 1 5 
16 3.1 2.1 1.7 
17 3.5 22 1.9 
20 3.5 25 2 3 
21 2.6 2.1 1.8 

< 24 2.7 1.7 1.4 
26 3.5 2.1 15 

J 28 3.6 2.6 2 3 
< 29 3.4 2.4 1.9 

44 2 5 1.7 1 5 
46 3.0 1.7 1.6 
47 2.3 1.7 1.4 
4S 2.6 1.6 15 
49 2 5 1 3 1 5 
53 2.7 1.7 1 5 
2 2.8 3.0 2 5 

S 3 2.9 3.0 25 
4 2.5 2.0 1.9 

a < 
s 

12 2.4 2 3 15 a < 
s 13 2.7 1.9 1.7 
N 27 3.4 2.7 2 A 

S Crt 51 3 3 2.1 1.7 
52 3.1 2.0 1 5 

z 9 3.7 2.9 2.6 

< E 15 3.2 22 1.7 

19 3.5 2.6 2.6 
23 3.2 2.1 1.9 

C3 31 3.5 2.4 İS 

32 3.0 2.1 1.8 
3 4 3.1 1.9 1.7 
3 5 3.2 2.7 2.0 
36 3.5 2.8 2.3 

M 37 3.4 2.2 2.1 
<U 3 8 3.2 2.1 1.8 
0 39 3.1 1.8 1.6 

ız> Uh 4Ü 3.1 2.4 1.7 
O 41 3.0 2.0 1.7 
J 4 2 2 . 4 1.4 1.4 
m 4 3 2.5 1.4 1 . 4 
j 14 2.7 1.9 1 5 

Q 55 2.7 12 1 3 
<u 
E 56 2.7 1A 14 
O 57 3.3 2J0 1 5 O 

58 3.3 2.0 1.7 
59 3.1 1.8 1.7 
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Tablo 4'te görüldüğü gibi, ortalamalar incelendiğinde işitme engelli 
öğrencilerin başarılı oldukları maddelerin zihinsel engeli ve özel öğrenme 
güçlüğü olan öğrencilere göre daha fazla  olduğu ve 38 maddede toplandığı 
görülürken, 21 maddede de güçlükleri olduğu belirlenmiştir. Kaynaştırma 
sınıfında  yer alan işitme engelli öğrencilerin okuma yazma güçlüklerini daha 
ayrıntılı belirlemek amacıyla, güçlük çektikleri maddelerin yer aldığı 
başlıklar incelendiğinde temel okuma becerilerinin okuma alt başlığında 
(madde; 18, 22, 25, 33), anlamada (madde; 21, 24, 44, 47, 48, 49, 53), 
anlatım becerilerinden sözlü anlatım (madde: 2, 3, 4, 12, 13) ve dilbilgisi 
becerilerinden fonetik  (madde; 42, 43), gramer (madde; 14, 55, 56) 
alanlarında güçlükleri olduğu görülmektedir. 

Zihinsel engelli öğrencilerin ise 7 maddede başarılı oldukları ve geriye 
kalan 52 maddenin temsil ettiği alanlarda güçlük çektikleri görülmektedir. 
Elde edilen ortalama puanlardan yola çıkarak zihinsel engelli öğrencilerin 
okuma yazma becerilerinden temel okuma becerileri (madde; 5, 6, 7), 
anlama becerilerinden dinleme ve izleme (madde; 1), okuma (madde; 8) ve 
anlatım becerilerinden sözlü anlatım da (madde; 2, 3) kısmen başarılı 
oldukları ve diğer tüm alanlarda güçlük çektikleri söylenebilir. Öğrenme 
güçlüğüne sahip öğrencilerin ise, 4 maddede başarılı oldukları 
görülmektedir. Buna göre öğrenme güçlüğüne sahip öğrencilerde okuma 
yazmaya hazırlık (madde; 5, 6, 7) ve temel okuma becerilerinden dinleme ve 
izleme (madde; 1) alanında başarılı, diğer alanlarda güçlüklerinin olduğu 
ifade  edilebilir. 

Kaynaştırma uygulamasında yer alan engelli öğrencilerin okuma 
yazmadaki ortak güçlüklerine bakıldığında; temel okuma becerilerinden 
okumada (madde; 18, 22, 25, 33), anlamada (madde; 21, 24, 44, 47, 48, 49, 
53), anlatım becerilerinden sözlü anlatımda (madde; 4, 12, 13) ve dilbilgisi 
becerilerinden fonetik  (madde; 42, 43) ve gramer (madde; 14, 55, 56) 
alanlarında güçlüklerinin ortak olduğu görülmektedir. 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda, öğrencilerin kişisel özelliklerinin 
okuma yazma güçlüklerini yordayıp yordamadığını, yada ne oranda 
yordadığmı görebilmek amacıyla Çoklu Doğrusal Regrasyon (direkt) analizi 
tekniği kullanılmıştır. Buna göre öğrencilerin "Okuma Yazma Güçlüklerini 
Belirleme Aracı"ından aldıkları toplam puanı, aracın birinci bölümünde yer 
alan öğrencilerin cinsiyetleri, engel türleri, sınıf  düzeyleri, yaşları, tanılanma 
ve kaynaştırma eğitimine başlama yaşları, daha önce bir kaynaştırma 
programına katılıp katılmadıkları, kaynaştırma sürecinde destek hizmet alıp 
almadıkları değişkenlerinden hangilerinin ve ne oranda yordadıklarmın 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, öğrencilerin daha önce bir 
kaynaştırma programına katılıp katılmadıkları yaş, sınıf  düzeyleri, destek 
hizmet alıp almadıkları gibi süreksiz değişkenler analizde dummy 
değişkenleri şeklinde düzenlenerek sürekli hale getirilmiştir. Tablo 5'de 
aldıkları toplam puan ile öğrencilerin özellikleri arasındaki ilişkiye ilişkin 
betimsel bilgiler yer almaktadır. 
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Tablo 5: Öğrencilerin  O.Y.G.BA.'den  Aldıkları  Toplam  Puan, Yaşları,  Tanılanma  ve 
Kaynaştırmaya  Başlama Yaşları  Arasındaki  İlişkiye  İlişkin  Betimsel Bilgiler 

X S N 
Toplam Puan 131,8082 56,9429 73 
Öğr. Yaşı 9,5890 1,2342 73 
Öğr. Tanı. Yaşı 6.8630 2,4055 73 
Kaynaş.Yaşı 7,9726 1,1899 73 

Tablo 6: Öğrencilerin  Cinsiyet,  Engel  Türleri,  Sınıf  Düzeyleri,  Yaşları,  Tanılanma 
ve Kaynaştırmaya  Başlama Yaşları,  Daha Önce bir Kaynaştırma  Programına 

Katılıp  Katılmadıkları,  Destek  Hizmeti  Alıp Almadıkları  Arasındaki  İlişkiye  İlişkin 
Çoklu  Doğrusal  Regrasyon (Direkt)  Analizi Sonuçları 

B SBH Beta t P R Kısmi 
r 

Cinsiyet 
2,337 12,904 ,020 ,181 ,857 ,005 ,023 

Engel Türü -52,597 20,032 -,445 -2,626 ,011 -,200 -,314 
Kay.Programı 15,130 17,162 ,113 ,882 381 ,127 ,110 
Destek Hizm. 31,314 14,766 ,267 2,121 ,038 ,188 ,258 
Öğr. Yaşı -2,369 6,371 -,05 i -,372 ,711 -,140 -,047 
Öğr. Sınıf 6,863 2,632 ,308 2,608 ,011 ,239 ,312 
Öğr.Tanı.Yaşı -3,853 3,628 -,163 -1,062 ,292 -.129 -,133 
Kaynaş. Yaşı 1,189 7,085 ,025 ,168 ,867 -,095 ,021 
Sabit 160,543 56,483 2,842 ,006 

R= .519, R2= .270, F(9-72)= 2.586 p= .05 

Tablo 6'daki regrasyon analizi sonuçlarına göre, okuma güçlüklerini 
belirleme aracından alınan toplam puanı ile öğrencilerin cinsiyetleri, engel 
türleri, daha önce bir kaynaştırma programına katılıp katılmadıkları, yaşları, 
tanılanma ve kaynaştırmaya başlama yaşları arasında R=.519 düzeyinde 
anlamlı bir ilişki bulunmuştur [F(9-72)=2.586, p<.05]. Öğrencilerin okuma 
yazma güçlüklerine ilişkin hesaplanan varyans R2=.270 dikkate alındığında, 
öğrencilerin cinsiyetleri, engel türleri, daha önce bir kaynaştırma programına 
katılıp katılmadıkları, yaşları, tanılanma ve kaynaştırmaya başlama yaşları 

281 



birlikte okuma yazma güçlüğündeki toplam varyansın %27'sini 
açıklamaktadır. 

Yordayıcı değişkenlerin önem sırası beta katsayısına göre bakıldığında; 
en önemli yordayıcının öğrencilerin engel türlerinin (.445) olduğu ve bunu 
sırasıyla; sınıf  düzeyleri (.308), destek hizmet alıp almadıkları (267), 
tanılanma yaşları (.163), daha önce bir kaynaştırma programına katılıp 
katılmadıkları (.113), yaşları (.051), kaynaştırmaya başlama yaşları (.025) ve 
cinsiyetleri (.02) yordayıcılarının izlediği görülmektedir. 

Yordayıcı değişkenlerin her birinin okuma yazma güçlüklerini anlamlı 
derecede yordayıp, yordamadıklarına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde; 
öğrencilerin engel türlerinin, destek hizmet alıp almadıkları ve öğrencilerin 
sınıf  düzeylerinin önemli yordayıcılar oldukları, buna karşılık diğer 
değişkenlerin anlamlı bir etkiye sahip olmadıkları görülmüştür. 

Araştırmanın amaçlarına uygun olarak, öğretmenlerin kişisel 
özelliklerinin öğrencilerin aldıkları toplam puanı yordayıp yordamadığı 
incelenmiştir. Analize dahil edilen öğretmen özellikleri, hizmet yılları, 
öğretmenlerin daha önce engelli öğrencilerle çalışıp çalışmadıkları, eğer 
çalıştılar ise kaç yıl çalıştıkları ve kaç engelli öğrencilerinin olduğu, 
engellilerin eğitimi ile ilgili daha önceden bir seminer alıp almadıkları olarak 
ifade  edilebilir. Öğretmenlerin kişisel özelliklerinden, daha önce engellilerle 
çalışıp çalışmadıkları, engellilerin eğitimi ile ilgili daha önceden bir seminer 
alıp almadıkları değişkenleri süreksiz değişkenler olduğundan sürekli hale 
getirilip analize dahil edilmiştir. Tablo 7'de öğrencilerin aldıkları toplam 
puan ile öğretmen özellikleri arasındaki ilişkiye ilişkin betimsel bilgiler 
verilmiştir. 

Tablo 7: Öğrencilerin  O.Y.G.BA.'den  Aldıkları  Toplam  Puan, Öğretmenlerin  Hizmet  Yılları, 
Kaç  Öğrencileri  Olduğu  ve Engelli  Öğrencilerle  Çalışma  Yılları  Arasındaki  İlişkiye  İlişkin 

Betimsel Bilgiler 

X S N 

Toplam  Puan 
140,6721 63,0769 61 

Hizmet Yılı 15,3770 8,5052 61 
Kaç.Öğreııci 3,7377 3,7009 61 
Eng.Çal. Yıl. 5,0000 5,5408 61 
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Tablo 8: Öğretmenlerin  Hizmet  Yılları,  Daha Önce Engelli  Öğrencilerle  Çalışmaları,  Engelli 
Öğrencilerle  Çalışma  Yılları,  Kaç  Öğrencileri  Olduğu  ve Seminer  Alıp Almadıkları 
Arasındaki  ilişkiye  İlişkin  Çoklu  Doğrusal  Regrasyon (Direkt)  Analizi Sonuçları 

B SBH Beta T P r Kısmi 
r 

En.Öğr.Olm 166,917 41,910 ,475 3,983 ,000 ,451 ,473 
Çalış.Yılı 1,165 ,990 ,157 1,177 ,244 ,120 ,157 
Kaç Öğr. -,260 2,596 -,015 -,100 ,921 -,074 -,013 
Kaç Yıl ,559 1,829 ,049 ,306 ,761 ,036 ,041 
Seminer 13,197 15,208 ,104 ,868 ,389 ,080 ,116 
Sabit 107.672 21.281 5.059 .000 

R= .494, R2= .245, F(5-60)= 3.560, p< .05 

Tablo 8'deki sonuçlara göre, okuma güçlüklerini belirleme aracından 
alınan toplam puan ile öğretmenlerin daha önce engelli öğrencilerle 
çalışmaları, çalışma yılları, kaç öğrencileri olduğu ve seminer alıp 
almadıkları arasında R= .494 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmuştur [F(5-
60)= 3.560, p< .05]. Öğrencilerin okuma yazma güçlüklerine ilişkin 
hesaplanan varyans R2= .245 dikkate alındığında, öğretmenlerin daha önce 
engelli öğrencilerle çalışmaları, çalışma yılları, kaç öğrencileri olduğu ve 
seminer alıp almadıkları okuma yazma güçlüğündeki toplam varyansın 
%25'ini açıklamaktadır. 

Yordayıcı değişkenlerin önem sırası beta katsayısına bakıldığında; en 
önemli yordayıcınm öğretmenlerin daha önce engelli öğrencilerle çalışmaları 
(.475) olduğu ve bunu sırasıyla; çalışma yılları (.157), seminer alıp 
almadıkları (.104), kaç yıl (.045) ve kaç öğrencileri olduğu (.015) 
yordayıcılarının izlediği ettiği tabloda görülmektedir. 

Yordayıcı değişkenlerin her birinin okuma yazma güçlüklerini anlamlı 
derecede yordayıp, yordamadıklarına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde; 
öğretmenlerin daha önce engelli öğrencilerle çalışmaları ve çalışma 
yıllarının önemli yordayıcılar oldukları, buna karşılık diğer değişkenlerin 
anlamlı bir etkiye sahip olmadıkları görülmüştür. 

TARTIŞMA 

Bu çalışma kaynaştırma ortamlarındaki özel gereksinimli öğrencilerin 
okuma yazma güçlüklerini sınıf  öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak 
belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmanın sonuçlan, öğrencilerin daha 
ayrıntılı değerlendirilmesi, destek hizmetlerinin planlanması ve öğretmen -
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lerin öğretimsel süreçlerde uyarlamalar yapabilmesi açısından önem 
taşımaktadır. 

Özel gereksinimli bireylerin toplumda bağımsız yaşayabilmelerinde 
gerekli olan okuma yazma becerisini kazanmada çeşitli oranlarda güçlük 
yaşadıkları görülmektedir. Bu çalışmada, kaynaştırılmış ortamlarda eğitim 
gören 1., 2. ve 3. sınıf  düzeyindeki işitme engelli öğrencilerin, zihinsel 
engelli ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere göre daha başarılı 
oldukları bulunmuştur. Madde bazında yapılan incelemede de görüldüğü gibi 
işitme engellilerin okuma yazmaya hazırlık ve temel okuma becerilerinin 
öncelikli aşamalarında başarılı olmuş olmaları, zihinsel engelli ve özel 
öğrenme güçlüğü olan öğrencilere göre daha başarılı görünmelerini sağlamış 
olabilir. Zihinsel engelli ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma 
yazmaya hazırlık ve temel okuma becerileri gibi okuma yazmanın temel ve 
öncelikli adımlarında (hazırlık, dinleme, izleme becerileri gibi beceriler) 
güçlüklerinin olması onların henüz okumaya hazır olmadıklarını, hazırlık 
becerileri kazandırılmadan okuma yazma çalışmalarına geçildiğini, bu 
nedenle de ilerleme sağlanamadığını düşündürmektedir. 

Özel öğrenme güçlüğü olanlar, okuma yazmaya hazırlık ve temel 
okuma becerilerinden dinleme ve izleme becerilerinde zihin engellilere göre 
daha başarılı bulunmuştur. Ancak okuma yazmanın diğer aşamalarını 
gerçekleştiremediklerinden dolayı okuma yazma alanında sorunlar 
yaşamaktadırlar. Zihinsel engelli ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere 
göre işitme engelli öğrencilerin daha başarılı oldukları saptanmış olmakla 
birlikte, okuma, anlama, anlatım ve dilbilgisi (fonetik  ve gramer) 
becerilerinde güçlüklerinin belirlenmesi, ilgili alanyazmla 
desteklenmektedir. Bu becerilerin işitme engellilerin dil yetersizlikleri ile 
yakından ilişkili olması, işitme yetersizliğinin en olumsuz etkisinin de dil 
becerilerinde görülmesi okuma ve okuduğunu anlama becerilerinin 
gelişimini etkilemiş olabilir (Cohen ve Plaskon, 1980; Cema ve arkadaşları, 
1997; Gunning, 1996; LaSasso, 1996; LaSasso ve Davey, 1987; Moores, 
2001; Polloway ve Patton, 1993). Ancak, ilgili alan yazında bu üç grubu 
karşılaştıran bir çalışmaya rastlanmamış olması karşılaştırmalı bir tartışma 
yapılmasını engellemektedir. 

Araştırmanın ikinci bulgusu, öğrencilerin okuma yazma becerilerinin 
gelişiminde engel türlerinin, sınıf  düzeylerinin ve destek hizmet almalarının 
en önemli yordayıcılar olmasıdır. Bu bulgu, engelli öğrencilere okuma 
yazma becerilerinin geliştirilmesinde engel türlerine uygun öğretim 
stratejilerinin uygulanması, öğretim programlarının uyarlanması ve destek 
hizmetlerin sağlanması konularının önemini vurgulaması açısından 
önemlidir. Zigmond ve arkadaşlarının (1995), farklı  bütünleştirme 
programlarını inceledikleri çalışmalarında bütünleştirme programlarının 
çoğunda öğrencilere çok iyi genel eğitim programları sunulmasına karşın, 
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herhangi bir özel eğitim programı uygulanmadığını belirtmişlerdir. Marston 
(1996), öğrencilerin okuma becerilerinin normal eğitim veren sınıflarda  ve 
kaynak oda eğitim desteği ile tam normal eğitim programının verildiği 
uygulamalara ya da tam kaynak oda eğitim programı ile verilen okuma 
öğretimine göre daha başarılı olduğunu savunmuştur (Akt. Salend, 1998). Bu 
bulgu, uygun müfredat  programı uyarlamalar ve uygun destek hizmetler ile 
öğrencilerin okuma yazma becerilerinin geliştirilebileceğini ortaya 
koymaktadır. 

Araştırmanın üçüncü bulgusu, öğretmenlerin daha önce engelli 
öğrencilerle çalışmış olma ve bu çalışma yılının uzunluğu ile hizmet-içi 
eğitimin en önemli yordayıcılar olarak belirlenmiş olmasıdır. Kaynaştırma 
uygulamalarının başarısı, öğrencilerin özellikleri kadar önemli oranda 
öğretmen özellikleriyle de yakından ilişkilidir. Öğretmenlerin özel 
gereksinimli öğrencilerin gereksinimleri, farklı  öğretimsel stratejiler ve 
öğretimin uyarlanması konularında yeterli bilgilerinin olmaması, 
kaynaştırma öğrencilerini değerlendirme ve öğretim programlarını uyarlama 
becerilerini etkilemektedir ve olumsuz tutum geliştirmelerinde etkili 
olmaktadır. Lewis ve Doorlag (1999), sınıf  öğretmenlerinin özel eğitim 
hakkında yeterli bilgilerinin olmamasının, sınıflarındaki  özel gereksinimli 
bireylere yönelik olumsuz tutum geliştirmelerine neden olduğunu 
belirtmektedir. Gemell-Crosby ve Henzlik (1994) ve Stoler (1992) 
öğretmenlerin kaynaştırmadaki deneyim yılları, bilgisi ve hizmet-içi eğitim 
alma durumlarının engelli öğrencinin başarısında etkili olduğunu ve 
öğretmenlerin kaynaştırmadaki deneyimleri ve aldıkları hizmet-içi eğitim ile 
bakış açılarının değiştirilebileceğini ve öğretimsel stratejileri 
geliştirebileceklerini vurgulamaktadırlar (Akt. Salend, 1994; Lewis ve 
Doorlag, 1999). Bu nedenle sınıf  öğretmenlerinin bakış açılarını ve öğretim 
yöntemlerini değiştirmek için hizmet öncesi ve hizmet-içi eğitimlerine 
ağırlık verilmesi gerekmektedir (Lewis ve Doorlag, 1999). 

Sonuç olarak kaynaştırma uygulamalarına yerleştirilen öğrencilerin 
okuma-yazma becerilerinin geliştirilebilmesini sağlamak amacıyla gerekli 
program uyarlamaları ya da düzenlemelerinin yapılması, ihtiyaç duydukları 
alanlarda uygun destek hizmetlerinin sağlanması önemlidir. Ayrıca 
kaynaştırma uygulamasının yer aldığı okullardan başlanılarak bütün sınıf 
öğretmenlerine sınıflarındaki  özel eğitim ihtiyacı olan ve olmayan 
öğrencilerinin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada onların ihtiyaç 
duyduğu beceri ve bilgileri edinmeleri için gerek hizmet öncesi gerekse 
hizmet içi eğitimlerinin sağlanması önemlidir. 

Bu çalışmada kaynaştırma programlarına yerleştirilmiş işitme, zihinsel 
yetersizliği ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin okuma yazma 
güçlükleri belirlenmiş ve bu becerilerin gelişiminde engel türünün, sınıf 
düzeyinin ve destek hizmet almalarının en önemli yordayıcıları olduğu 



bulunmuştur. Aynı zamanda, öğretmenlerin engelli öğrenciler ile çalışmış 
olma, çalışma yılının uzunluğu ve hizmet içi eğitim almış olma gibi 
özelliklerinin de okuma yazma becerilerinin gelişiminde etkili olduğu 
belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda kaynaştırma ortamlarına 
yerleştirilmiş engelli öğrencilerin okuma yazma becerilerinin geliştirilmesine 
ilişkin şu öneriler ileri sürülebilir. 

Öneriler 

1. Uygun eğitsel planlamaların yapılabilmesi için, okuma yazma 
becerilerinin temel alanlarını kapsayan formal  ve informal 
değerlendirme araçları geliştirilerek ayrıntılı değerlendirmeler 
yapılmalıdır. 

2. Öğretmen görüşlerine ek olarak, gözlem, kontrol listeleri, ölçüt 
bağımlı değerlendirme araçları, okuma yazma envanterleri gibi 
araç ve teknikler kullanılarak yapılan değerlendirmelerin 
sonuçlarına uygun Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları 
hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. 

3. Sınıflar  ilerledikçe okuma problemlerinin arttığı görülmüştür. Bu 
nedenle okuma yazma giriş becerileri belirlenerek okul öncesi 
dönemden itibaren özel gereksinimli bireylerin hazırlanması 
sağlanmalı ve eğitimsel planlamalarında sorun çözümleme 
girişimleri yerine, önleyici hizmetler yaygınlaştırılmalıdır. 

4. Kaynaştırma ortamına yerleştirilen işitme engelli, zihinsel engelli 
ve özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere, okuma yazma 
becerilerinin geliştirilmesi amacıyla uygun destek hizmetler 
sağlanmalıdır. 

5 . Kaynaştırmanın uygulandığı sınıflarda  özel gereksinimli 
bireylerin genel ve spesifik  özellikleri, bireysel ihtiyaçları, 
okuma-yazma ve diğer disiplin alanlarındaki güçlükleri ve 
bunların giderilmesinde kullanılabilecek öğretimsel teknik ve 
stratejiler hakkında bilgi ve beceri düzeylerini arttırmak için 
öğretmenlere uygulamalı hizmet-içi eğitim programları ve destek 
hizmetler sağlanmalıdır. 

6 . Bu araştırmada elde edilen bulguların niteliksel araştırma 
yöntemleri kullanılarak ileride yapılacak araştırmalar ile 
desteklenmesi ya da ayrıntılandırılması gerekmektedir. 
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SINIF YE OKUL ORTAMINA UYGUN OLMAYAN 
DAVRANIŞLARIN AZALTILMASINDA SINIF 
ÖĞRETMENİ VE AKRANLARA UYUŞMAYAN 
DAVRANIŞLARIN AYRIMLI PEKİŞTİRİLMESİ 
İŞLEM SÜRECİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK 

KAYNAŞTIRMA DESTEK EĞİTİM PROGRAMI 
UYGULAMA ÖRNEĞİ 

Ö.E.Ö. Gökhan SAYLAN 
Uzm. Ç.S.E. Nilgün PEKÇAĞLIYAN 

Özel Barış Özel Eğitim  ve Rehabilitasyon Merkezi 

Özet 

Ülkemizde  573 Sayılı  KHK  ile özel eğitim gerektiren  bireylerin  eğitim 
sürecinde  kaynaştırma  uygulamaları  gündeme  gelmiştir.  Bu uygulama örneği, 
kaynaştırma  öğrencisinin sınıf  ortamına uygun olmayan davranışların 
azaltılmasında  uyuşmayan davranışların  ayrımlı pekiştirilmesi  işlem sürecinin sınıf 
öğretmeni  ve akranlara  öğretimine  yönelik  kaynaştırma  destek  eğitim programının 
geliştirilmesi  ve uygulanmasını  içermektedir.  Davranışçı yaklaşıma  dayalı  olarak 
geliştirilen  kaynaştırma  destek  eğitim programı  sınıf  öğretmenine  okul  ortamında  6 
ayrı oturum şeklinde  uygulanmıştır.  Her  bir oturum, ödevlerin  kontrol  edilmesi  ve 
öğretime  hazırlık,  sunu, soru-cevap, demonstrasyon,  davranışın  prova edilmesi 
tekniklerini  içeren öğretim süreci ve ödevlerin  verilmesi bölümlerinden 
oluşmaktadır.  Kaynaştırma  destek  eğitim programının  uygulanması sonucunda, 
öğretmen  akranlara  uyuşmayan davranışların  ayrımlı pekiştirilmesi  işlem sürecini 
öğretmiştir.  Bu süreç sonunda,  kaynaştırma  öğrencisi sınıfa  alınarak,  öğretmen  ve 
akranlar,  kaynaştırma  öğrencisine uygun olmayan davranışların  azaltılmasında 
uyuşmayan davranışların  ayrımlı pekiştirilmesi  işlem sürecini uygulamıştır. 



Öğretmen  ve akranların  uyuşmayan davranışların  ayrımlı pekiştirilmesi  işlem 
sürecini uygulamaları  sonucunda,  kaynaştırma  öğrencisinin sınıf  ve okul  ortamına 
uygun olmayan davranışlarının  azaldığı  gözlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler:  Sınıf  kontrolü,  uyuşmayan davranışların  ayrımlı 
pekiştirilmesi  işlem süreci (udap),  kaynaştırma  destek  eğitim programı 

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmündeki Kararnamede 
kaynaştırma; "Özel eğitim gerektiren bireylerin diğer bireylerle karşılıklı 
etkileşim içinde bulunmalarını sağlamak ve eğitim amaçlarını en üst düzeyde 
gerçekleştirmek için geliştirilmiş eğitim ortamlarını ifade  eder." şeklinde 
tanımlanmıştır. 

Kaynaştırma eğitimine dahil edilen yetersizlikten etkilenmiş öğrenciler, 
sosyal yaşam ve eğitim sürecinde, yaşıtlarıyla birlikte olabilme fırsatını  elde 
ederler. Bu birliktelik yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin akademik 
becerilerde, günlük yaşam becerileri ve sosyal becerilerde diğer çocukları 
model almalarında önemli rol oynar. Sosyal bir çevre içerisinde diğer 
çocuklarla paylaşılan yaşantılar, yetersizlikten etkilenmiş öğrencilerin daha 
sonraki yaşamlarında birer birey olarak toplumun kendilerinden neler 
beklediğini öğrenmelerine ve bu beklentilere cevap vermelerine zemin 
hazırlar. 

Ülkemizde, ilk kez 06.06.1997 tarihinde 573 sayılı Özel Eğitim 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile özel eğitim gerektiren bireylerin 
eğitimleriyle ilgili eğitim ortamlarında kaynaştırma programlarını görmek 
mümkündür. 573 sayılı KHK' de, 12. madde; "Özel eğitim gerektiren 
bireylerin eğitimleri, hazırlanan bireysel eğitim planları doğrultusunda 
akranlarıyla birlikte, her tür ve kademedeki okul ve kurumlarda uygun teknik 
ve yöntemler kullanılarak sürdürülür." hükmünü getirmektedir. 

Eğitim ve öğretim hakkından yararlanmak, özel gereksinimi olan 
bireylerin kendilerini farklı  hissetmelerini ve buna bağlı uyumsal davranış 
sorunlarının oluşmasını da engelleyecektir. Tüm bunlar, kaynaştırmanın 
önemini ve toplumsal gerekliliğini göstermektedir. 573 sayılı KHK'nin 
uygulanabilmesi için, MEB ve Sağlık Bakanlığı tarafından  RAM ve okul 
öğretmenleriyle işbirliğine gidilerek ilköğretimin her tür ve kademesindeki 
öğretmenlerinin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi sağlanmalıdır. Bu 
aşamada, pilot uygulamalarla kaynaştırma eğitimi, uygun yöntem ve 
teknikler kullanılarak sürdürülmelidir. Özel gereksinimi olan bireylere tüm 
bunların sağlanabilmesi için onların bireysel ihtiyaçlarının göz önüne 
alınması gerekir. Öğretmenin ve sınıftaki  diğer öğrencilerin bu düzenleme 
için hazır olmalarının sağlanmasıyla birlikte, diğer destek hizmetlerin 
karşılanması dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardır. Ancak, sınıf 
öğretmenleriyle yapılan görüşmeler ve öznel gözlemler sonucunda, 
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Türkiye'de henüz kaynaştırma öğrencilerinin öğrenim görmekte oldukları 
okullarda, kaynaştırma uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için gerekli 
olan eğitim ortamları, araç gereç, personel ve özel eğitim destek 
hizmetlerinin sağlanamadığı bir gerçektir. Sınıf  öğretmenlerinin özel 
gereksinimli çocuklarla ilgili bilgi ve beceriyle donatılmamış olmaları, bu 
çocukların sınıf  ortamında ortaya çıkan problem davranışlarıyla baş 
etmelerini zorlaştırarak bu çocukların gereksinimlerine yönelik programları 
geliştirerek uygulamalarını olanaksız kılmaktadır. 

Kurumumuz bünyesinde, 90 kaynaştırma öğrencisiyle ilgili olarak, aile 
ve sınıf  öğretmenlerinin talepleri doğrultusunda, kaynaştırma öğrencilerinin 
öğretmenlerine özel eğitim destek hizmeti sağlamak kaçınılmaz olmuştur. 
Özel bir kurum olarak, MEB'e bağlı bir ilköğretim okuluna karşı herhangi 
bir yetki ve sorumluluk içinde olmamıza rağmen, kaynaştırma öğrencisi olan 
sınıf  öğretmenleri, özel eğitim destek hizmetlerinin sunumunu 
kurumumuzdan beklemektedirler. 573 sayılı KHK'de kaynaştırma 
uygulamalarına yönelik hükümler belirtilmiş olmasına rağmen, 
uygulamalardaki yetersizlikler, sorunların çözümünde sınıf  öğretmenleriyle 
kurumumuzu karşı karşıya bırakmıştır. Bu nedenle verilen hizmetin 
sistematize edilmesi amacıyla kurumumuz bünyesinde bir kaynaştırma 
birimi kurulmuştur. Bu birim, sınıf  öğretmenlerinin kaynaştırma 
öğrencilerinin öğretmenlerine, karşılaştığı akademik ve davranışsal 
problemlerin çözümünde danışmanlık yapmaktadır. Bu çalışmada, 
kurumumuzun kaynaştırma birimi tarafından  MEB' e bağlı bir ilköğretim 
okulunun sınıf  öğretmenine kaynaştırma destek eğitim programı uygulama 
örneği sunulmaktadır. Kaynaştırma destek eğitim programı uygulama 
örneğinin amacı; sınıf  öğretmenine UDAP işlem sürecinin kazandırılması 
sonucunda sınıf  öğretmeni ve akranların çocuğun uygun olmayan 
davranışlarının uyuşmayan davranışlarını ayrımlı pekiştirmelerinin 
kaynaştırma öğrencisinin sınıf  ortamına uygun olmayan davranışlarının 
azaltılmasını sağlamaktır. 

Kaynaştırma destek eğitim programının uygulanması sırasında, özel bir 
kurum olmamız nedeniyle, belli sınırlılıklar yaşanmıştır. Uygulamayı 
yapmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin alınmıştır. İzin 
prosedürünün tamamlanmasında, ilk kez böyle uygulama isteğinde 
bulunulması nedeniyle güçlükler yaşanmıştır. 

YÖNTEM 

Kaynaştırma destek hizmetlerine yönelik uygulama modelinin 
planlanması aşağıda sunulmaktadır. Bu çalışma bir araştırma özelliğinde 
değildir. Ancak planlanırken, sistematize olması ve bilgilerin sistematik bir 
şekilde sunulması için aşağıdaki format  izlenmiştir. 
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UYGULAMA ÖRNEĞİ 

Uygulama örneğinin bağımlı değişkeni kaynaştırma öğrencisinin sınıf 
ve okul ortamına uygun olmayan davranışları (gezinme, ders dışı konularda 
konuşma, sınıf  arkadaşlarına ve sınıfta  bulunan araçlara zarar verme, sınıfta 
bulunan öğretim materyallerini fonksiyonları  dışında kullanma, okul 
dışından sınıfa  değişik araçlar taşıma, ders yapılırken sınıfı  terk etme, okul 
bahçesini terk etme, gereğinden fazla  teneffüste  kalma davranışları ile, bu 
davranışların uyuşmayan (sınıfta  öğretim sırasında; dersi yerinde oturarak 
dinleme, kendisine verilen etkinlikle yerinde oturarak meşgul olma, 
kendisine soru sorulduğunda cevap verme, parmak kaldırarak söz hakkı 
isteme ve söz hakkı verildiğinde konuşma) davranışlarıdır. Bağımsız 
değişken ise uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi işlem sürecini 
sınıf  öğretmenine kazandırmaya yönelik kaynaştırma destek eğitim 
programının uygulanması sonucunda sınıf  öğretmeni ve akranların 
kaynaştırma öğrencisinin uygun olmayan davranışlarının uyuşmayan 
davranışlarını ayrımlı pekiştirmesidir. Başlama düzeyi evresinde, olağan 
sınıf  ortamında kaynaştırma öğrencisinin uygun olmayan ve uyuşmayan 
davranışlarının sayı ve süreleri belirlenmiştir. Uygulama evresinde, sınıf 
öğretmeninin ve akranların kaynaştırma öğrencisine uyuşmayan 
davranışların ayrımlı pekiştirilmesi işlem sürecini uygulamaları sonucunda, 
sınıf  ve okul ortamında kaynaştırma öğrencisinin uygun olmayan ve 
uyuşmayan davranışlarının sayı ve süreleri belirlenmiştir. 

DENEK SEÇİMİ 

Uygulama örneğinin, deneğini 2001-2002 öğretim yılında Özel Barış 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bireysel eğitim almakta olan 
M.E.B e bağlı bir ilköğretim okulunun 2. sınıfına  devam etmekte olan 
kaynaştırma öğrencisi ve sınıf  öğretmeni ile akranları oluşturmaktadır. 

KULLANILAN BİLGİ TOPLAMA ARAÇLARI 

Öğretmen Görüşme Formu 

Kaynaştırma öğrencisinin akademik ve davranışsal alanlarda gereksinim 
duyduğu destek hizmetleri belirlemeye yönelik öğretmen görüşme formu 
uygulanmıştır. 

Anekdot Kaydı 

Hedef  davranışların olası nedenlerini ve başlama düzeylerini belirlemek 
için anekdot kaydı gözlemi yapılmıştır. 
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Hedef  Davranış Kayıt Formu 

Kaynaştırma öğrencisinin sınıf  ve okul ortamında uygun olmayan 
davranışları ve uyuşmayan davranışlarının süresinin belirlenmesi amacıyla, 
tüm süre kayıt formu  ve sayılabilir davranış kayıt formu  kullanılmıştır. 

PROGRAMIN GELİŞTİRİLMESİ 

Kaynaştırma destek eğitim programı, davranışçı yaklaşıma dayalı 
UDAP işlem sürecinin ailelere kazandırılmasına yönelik, "Uygun Olmayan 
Davranışların Azaltılmasında Ebeveynler Tarafından  Uygulanan Uyuşmayan 
Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesinin Etkisi (Otistik Çocuklar Ve 
Ebeveynleriyle Eve Dayalı Aile Eğitimi- Gültekin, 1999) aile eğitim 
programının uyarlanması ve sınıf  öğretmeninin sınıf  ortamında UDAP işlem 
sürecini sınıftaki  diğer çocuklara öğretimi oturumu eklenmesi ile 
geliştirilmiştir. UDAP işlem sürecinin öğretmene kazandırılmasına yönelik 
hazırlanan program; hedef  davranışların tanımlanması, uyuşmayan 
davranışların tanımlanması, olumlu pekiştirme sürecinin öğretimi, 
görmezden gelme sürecinin öğretimi, ayrımlı pekiştirme işlem sürecinin 
öğretimi ve sınıf  öğretmeninin sınıf  ortamında UDAP işlem sürecini sınıftaki 
diğer çocuklara öğretimi oturumlarından oluşmaktadır. 

Uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi işlem sürecini ve bu 
sürece akranların katılımını öğretmene kazandırmaya yönelik davranışçı 
yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen kaynaştırma destek eğitim programı iki 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm UDAP işlem sürecinin öğretmene 
kazandırılmasını kapsamaktadır. Programın birinci bölümü; hedef  davranışın 
tanımlanması, uyuşmayan davranışın tanımlanması, olumlu pekiştirme işlem 
sürecinin öğretimi, görmezden gelme işlem sürecinin öğretimi ve ayrımlı 
pekiştirme işlem sürecinin öğretimi basamaklarından oluşmaktadır. Her bir 
oturum ödevlerin kontrol edilmesi ve öğretime hazırlık, sunu, soru-cevap, 
demonstrasyon ve davranışın prova edilmesi tekniklerini içeren öğretim 
süreci ve ödevin verilmesi bölümlerinden oluşmaktadır. Programın ikinci 
bölümünü ise, sınıf  içindeki diğer çocukların sürece katılımına yönelik sınıf 
öğretmeni tarafından  gerçekleştirilen akran eğitimini kapsamaktadır. Her 
oturum, ödevlerin kontrol edilmesi ve öğretime hazırlık, öğretim süreci ve 
ödevlerin verilmesi bölümlerini içermektedir. 

Ödevlerin Kontrol Edilmesi ve Öğretime Hazırlık 

Bu bölüm, bir önceki oturumda verilen ödevlerin kontrol edilmesi, 
varsa öğretmenin sorularının cevaplanması, dönüt verilmesi, önceki 
oturumda neler yapıldığının hatırlanması ile ilgili açıklamaları içermektedir. 
Yapılacak olan oturumun içeriği hakkında bilgi verilerek öğretim süreci 
bölümüne geçilmektedir. 
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Öğretim Süreci 

Her oturumun öğretim süreci bölümü, sunu, soru-cevap, demonstrasyon 
ve davranışın prova edilmesi bölümlerinden oluşmaktadır. Sunu 
basamağında oturumla ilgili bilgiler sunulmaktadır. Öğretmene sunulan 
bilgilere ilişkin sorular yöneltilmekte, sorulara uygun cevaplar verdiğinde 
pekiştirilmektedir. Gerektiğinde doğru cevap vermesini sağlayacak ipuçlarını 
içeren sorular yöneltilmektedir. Demonstrasyon basamağında, neler 
yapılacağını betimleyerek davranışı demonstre etmektedir. Daha sonra, 
öğretmenden neler yapıldığını betimlemesi istenmektedir. Öğretmen 
betimlemekte güçlük çekerse, tekrar demonstrasyona yer verilmekte, 
gerekiyorsa dönütlerde ve düzeltmelerde bulunulmaktadır. Öğretmenin 
soruları varsa cevaplanmaktadır. Demonstrasyon basamağından sonra, 
öğretmenin davranışı prova etmesi istenmektedir. Davranışın prova edilmesi 
iki şekilde yapılmaktadır. Öncelikle özel eğitim öğretmeni - öğretmen, 
öğretmende kaynaştırma öğrencisi rolünü üstlenmektedir. Bu basamakta özel 
eğitim öğretmeni neler yapacağını öğretmene göstermektedir. Daha sonra, 
özel eğitim öğretmeni kaynaştırma öğrencisi rolünü üstlenmekte ve neler 
yapacağını betimleyerek öğretmenden davranışı prova etmesini istemektedir. 
Öğretmen bu süreci betimlemekte güçlük çekerse davranış tekrar prova 
edilmekte, gerekiyorsa özel eğitim öğretmeni dönütlerde ve düzeltmelerde 
bulunmaktadır. 

Ödevin Verilmesi 

Yapılan oturumda üzerinde durulan konunun sınıfta  öğretmen 
tarafından  uygulanmasına yönelik ödevin verilmesi, oturumun son 
basamağını oluşturmaktadır. Her oturumun sonunda, öğretmene oturumla 
ilgili bilgileri içeren " Bugün Neler Öğrendik?" adlı bilgilendirme materyali 
verilmektedir. Bu materyal ile öğretmenin oturumlarda öğrendiği bilgileri 
tekrar gözden geçirmesini sağlamak amaçlanmaktadır. 

HEDEF DAVRANIŞLAR VE BAŞLAMA DÜZEYİNİN 
BELİRLENMESİ 

Hedef  Davranışları Belirleme 

Kaynaştırma öğrencisinin uygun olmayan davranışları ve bu 
davranışların uyuşmayan davranışlarını belirlemek amacıyla, öğretmenle 
görüşme, doğrudan gözleyerek anekdot kaydı ve davranış analizine yer 
verilmiştir. 

Öğretmen Görüşme Formu 

Kaynaştırma öğrencisinin uygun olmayan davranışlarını belirlemek 
amacıyla, sınıf  öğretmeniyle görüşme yapılmıştır. Uygulanan öğretmen 
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görüşme formu  sonucunda elde edilen verilerle davranış kontrolüne yönelik 
kaynaştırma destek eğitim programının uygulanmasına karar verilmiştir. 

Doğrudan Gözleyerek Anekdot Kaydı ve Davranış Analizi 

Kaynaştırma öğrencisinin uygun olmayan davranışları ve olası 
nedenleri ile uygun olmayan davranışların uyuşmayan davranışlarını 
belirleyebilmek amacıyla, 3 gün boyunca gözlenerek anekdot kaydı 
yapılmıştır. 

Anekdot kaydı gözlemleri sonucunda, kaynaştırma öğrencisinin uygun 
olmayan davranışı ile bu davranışların uyuşmayan davranışları 
belirlenmiştir. Uygun olmayan davranışların oluşumuna, sınıf  öğretmeninin 
ve akranların uygun olmayan davranışlar oluştuğunda gülerek ve eleştirerek 
uygun olmayan davranışları olumlu pekiştirmeleri, uygun davranışlar 
oluştuğunda ise bu davranışları görmezden gelmelerinin neden olduğu 
düşünülmektedir. 

Başlama Düzeyi Verilerinin Belirlenmesi 

Sınıf  ortamına uygun olmayan davranışların ve bu davranışların 
uyuşmayan davranışlarının ne düzeyde oluştuğunu belirlemek amacıyla 
kaynaştırma öğrencisi için 3 gün başlama düzeyi verisi toplanmıştır. Veriler 
doğal sınıf  ortamında ve teneffüs  ortamında, her gün 4. derste ve bu dersin 
teneffüs  saatinde kaydedilmiştir. Başlama düzeyi verilerinin toplandığı 
tarihte henüz valilikten kamera ile kayıt yapılması için izin alınamaması 
nedeniyle veriler kayıt formlarına  işaretlenerek kaydedilmiştir. 

Başlama düzeyi verilerinin toplanması sırasında, öğretmenden günlük 
rutini değiştirmemesi istenmiş ve uygun olmayan davranışlar oluştuğunda 
ortamda bulunan kişilerin her zamanki gibi davranmaları gerektiği 
söylenmiştir. 

Yapılan gözlemler sonucunda, uygun olmayan davranışların ve 
uyuşmayan davranışların oluşum düzeylerini belirleyebilmek için, 
kaynaştırma öğrencisinin uygun olmayan ve uyuşmayan davranışları süre 
kayıt formuna  ve sayılabilir davranış kayıt formuna  işaretlenmiştir. 

PROGRAMIN UYGULANMASI 

Kaynaştırma öğrencisinin devam ettiği MEB'e bağlı ilköğretim 
okulunda, sınıf  ortamına uygun olmayan davranışların ve bu davranışların 
uyuşmayan davranışlarının başlama düzeylerinin belirlenmesi sonucunda, 
sınıf  öğretmenine uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi işlem 
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sürecinin kazandırılmasına yönelik geliştirilen kaynaştırma destek eğitim 
programı uygulanmıştır. 

Kaynaştırma destek eğitim programı, okul kütüphanesinde öğretmenle 
bire-bir olarak hedef  davranışın tanımlanması, uyuşmayan davranışın 
tanımlanması, olumlu pekiştirme işlem sürecinin öğretimi, görmezden gelme 
işlem sürecinin öğretimi, ayrımlı pekiştirme işlem sürecinin öğretimi ve sınıf 
öğretmeninin sınıf  ortamında UDAP işlem sürecini sınıftaki  diğer çocuklara 
öğretimi oturumlarından oluşan 6 ayrı oturum şeklinde uygulanmıştır. 
Oturumun yapılacağı saatten yarım saat öncesinde okula gidilmiş ve oturuma 
yönelik hazırlıklar yapılmıştır. Oturumlarda, öğretmenle karşılıkla 
oturulmuştur. Her bir oturumun içeriği doğrultusunda, sunu, demonstrasyon 
ve davranışın prova edilmesi teknikleri kullanılmıştır. Oturum sırasında 
öğretmene soru sorulmuş ve cevapları bir kağıda not edilmiştir. Cevap 
veremediğinde, ipucu içeren sorulara yer verilmiştir. Verilen cevaplardan 
yola çıkarak gerekirse dönütlerde ve düzeltmelerde bulunulmuştur. Oturum 
süresince öğretmene, her bir konunun sunumu yada demonstrasyonundan 
sonra sorusunun olup olmadığı sorulmuştur. Sorusu varsa cevaplanmıştır. 
Oturum sırasında öğretmenin oturuma katılımı, sorulan sorulara cevap 
vermesi, verilen ödevleri yapması sözel övgülerle pekiştirilmiştir. Her 
oturumun sonunda, oturumda öğrenilen konularla ilgili ödev ve bugün neler 
öğrendik adlı bilgilendirme materyali verilmiştir. 

Uyuşmayan Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesi İşlem Sürecinin 
öğretmene kazandırılmasına yönelik hazırlanan kaynaştırma destek eğitim 
programı aşağıda belirtilen sıra ve içerikteki oturumlarla uygulanmıştır. 

1.OTURUM - Hedef  Davranışların  Tanımlanması  : Çocuğun sınıf 
ortamına uygun olmayan davranışların gözlenebilir ve ölçülebilir şekilde 
tanımlamanın ne işe yaradığını öğrenmelerini amaçlayan 11 basamaktan 
oluşmaktadır. 

2-OTURUM - Uyuşmayan  Davranışların  Tanımlanması  : Öğretmenin 
uyuşmayan davranışın ne demek olduğunu öğrenmesi ve çocuğun uygun 
olmayan davranışın uyuşmayan davranışlarını tanımlamalarını amaçlayan 6 
basamaktan oluşmaktadır. 

3.0TURUM - Olumlu Pekiştirme  Sürecinin  Öğretimi  : Öğretmenin 
çocuğun sınıf  ortamına uygun olmayan davranışları ve uyuşmayan 
davranışları oluştuğunda gösterdikleri tepkilere ve bu tepkilerin etkilerini 
görmesini sağlamak ve olumlu pekiştirme sürecini uygulamalarını 
amaçlayan 14 basamaktan oluşmaktadır. 

4.0TURUM - Görmezlikten  Gelme Sürecinin  Öğretimi  : Öğretmenin, 
çocuğun sınıf  ortamına uygun olmayan davranışı oluştuğunda gösterdiği 
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tepkileri ve bu tepkilerin etkilerini hatırlaması, görmezlikten gelme sürecinin 
ne olduğu ve ne zaman uygulayacağını öğrenmesini amaçlayan 7 
basamaktan oluşmaktadır. 

5.0TURUM - Ayrımlı Pekiştirme  Sürecinin  Öğretimi  : Öğretmenin 
ayrımlı pekiştirme işlem sürecinin ne olduğunu ve çocuğunun uygun 
olmayan davranışları azaltmak için olumlu pekiştirme ile görmezden gelme 
sürecinin birlikte kullanmayı öğrenmesini, yapılacak olan sağaltımı 
planlamaya katılmasını amaçlayan 7 basamaktan oluşmaktadır. 

6.OTURUM - Öğretmene  Sınıftaki  Diğer Çocuklara  UDAP  İşlem 
Sürecini  Kazandırmasının  Öğretimi:  Bu oturum, öğretmenini sınıf  ortamında 
sunu, soru-cevap, demonstrasyon ve davranışın prova edilmesi tekniklerini 
kullanarak sınıf  kurallarını betimi ve kazandırılacak ödüllerin nasıl 
belirleneceği, bu süreci uygulamanın gerekçesi, olumlu pekiştirme ve 
görmezden gelme işlem süreçlerinin sınıftaki  diğer çocuklara nasıl 
öğreteceğini içeren 4 basamaktan oluşmaktadır. 

Öğretmenin sınıf  ortamında UDAP işlem sürecini sınıftaki  diğer 
çocuklara öğretimi 

Öğretmen, kaynaştırma öğrencisinin sınıf  ortamında bulunmadığı 
durumda, derste neler yapılacağına ilişkin betimlerde bulunarak çocukları 
öğretime hazırlamıştır. Daha sonra sınıf  içinde uyulması gereken kuralları 
betimlemiş ve öğrencilerle birlikte ödülleri belirlemiştir. Kaynaştırma 
öğrencisinin gereksinimleri açıklanmış ve diğer öğrencilerin işbirliğine 
yönelik görüşleri alınmıştır. Öğretim sürecine geçildiğinde hangi 
davranışların ödüllendirileceği öğretmenin yönlendirmesiyle öğrenciler 
tarafından  belirlenmiştir. Olumlu pekiştirmeyi nasıl uygulayacakları 
anlatılmış, demonstrasyon ve davranışın prova edilmesi süreçlerine yer 
verilmiştir. Her bir prova etme sürecinden sonra öğrencilerin ne yapıldığını 
betimlemeleri istenmiş, gerektiğinde dönüt ve düzeltmelerde bulunulmuştur. 
Aynı süreç görmezden gelme sürecinin öğretiminde de uygulanmıştır. 

UYGULAMA SÜRECİ 

Sınıf  ortamına kaynaştırma öğrencisi alınmıştır. Öğretmen ve diğer 
öğrenciler, kaynaştırma öğrencisinin sınıf  ortamına uygun olmayan 
davranışların azaltılmasında UDAP işlem sürecini uygulamışlardır. 
Öğretmen kuralları açıklamış kurallara uyulduğunda kazanılacak ödülleri 
söylemiştir. Kaynaştırma öğrencisi, kurallara uyduğunda çevresindeki 
öğrenciler ve sınıf  öğretmeni tarafında  olumlu pekiştirilmiştir. Sınıf  ortamına 
uygun olmayan davranışlar oluştuğunda öğrenciler ve sınıf  öğretmeni 
görmezden gelmişlerdir. Çevresindeki öğrenciler gerektiği durumlarda kural 
hatırlatarak davranışın oluşumu için zemin hazırlamıştır. Uygulama 
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sürecinde 4 gün boyunca 4. ders ve bu dersin teneffüsünde,  öğretmenin ve 
akranların kaynaştırma öğrencisinin uyuşmayan davranışlarını ayrımlı 
pekiştirmesi özel eğitim öğretmeni tarafından  video kamera ile kayıt 
edilmiştir. 

Kaynaştırma destek eğitim programının uygulanması sonucunda, 
öğretmenin ve akranların kaynaştırma öğrencisinin sınıf  ortamına uygun 
olmayan davranışlarının uyuşmayan davranışlarını ayrımlı pekiştirmesinin 
sınıf  ortamına uygun olmayan davranışların azalmasına, bu davranışların 
uyuşmayan davranışlarının da artmasına yol açtığını göstermektedir. 

Programın uygulanması sonucunda, öğretmenle yapılan görüşme 
sonucunda, kaynaştırma destek eğitim programı uygulanmadan önce, 
kaynaştırma öğrencisinin uygun olmayan davranışları oluştuğunda gösterdiği 
tepkilerin uygun olmayan davranışları artırdığını, ancak programın 
uygulanması sonucunda tepkilerinin etkisinin farkına  vararak uygun tepkileri 
geliştirmeyi öğrendiğini, sınıftaki  diğer çocuklara bu süreci kolay, hızlı ve 
etkili bir şekilde öğrettiğini, böylelikle sınıf  ortamına uygun olmayan 
davranışları azaltarak sınıf  kontrolünü sağladığını ifade  etmiştir. 
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ÖZEL EĞİTİM OKULLARININ DENETİMİ İLE 
İLGİLİ MÜFETTİŞ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Öğr. Gör. Nesrin ŞAHİN HACIMUSALAR 
Çanakkale  Onsekiz  Mart  Üniversitesi  Eğitim  Fakültesi 

Giriş 

Sosyal nitelikli etkinliklerin devamlılığı, beklenen verimin ve gelişimin 
elde edilmesi, süreçleri ve fonksiyonları  ile denetim hizmetlerini zorunlu 
kılmaktadır. Eğitimde malzemenin insan, amaçların diğer örgütlere göre 
daha karmaşık olması, sisteminin değerlendirme yapısını zorlaştırmaktadır. 
Bu ciddi iş, hem sabır hem de beceri isteyen mesleki ve bilimsel bir 
girişimi gerektirmektedir. Denetim mekanizması üretken ve etkili bir 
şekilde işletilemezse, eğitimdeki üretim hataları hemen fark  edilemeden 
topluma girmiş olmaktadır (Balcı, 1993). Bu hizmet kamu yararı adına 
yapıldığından başka bir sektöre devri ya da siparişi mümkün değildir. 

Türkiye'de 80 ayrı kaynaktan öğretmen almakta olan eğitim sisteminin 
en büyük sorunu, bu kaynakları ortak paydalar etrafında  toplayarak eğitimde 
niteliği yükseltmek ve başarı durumunu öğretmenlerin terfilerine 
yansıtmaktır (Türk, 1999). Denetim kavramını en iyi belirleyen, sistemdeki 
yönetim biçimidir. Çünkü algılanışındaki farklılıklar,  uygulanışındaki 
farklılıkları  da beraberinde getirmektedir. Günümüzün eğitim anlayışı, 
denetim sistemine yönetim alt sistemi görevini de yüklemiş, çağdaş ya 
da demokratik denetimin ortaya çıkmasını sağlamıştır (Taymaz, 1982). 
Türk Eğitim Sistemi'nin de kabul ederek uygulamaya koyduğu bu 



anlayış, denetsel işleyişin de çağdaş anlayış ile yapılmasını zorunlu 
kılmaktadır. 

Çağdaş denetim, tüm çalışanların ortak ürünü, görev ve 
sorumluluğu olduğu bilinciyle sadece öğretimin değil bütün yönetsel 
süreçlerin de değerlendirilmesi anlamına gelmektedir (Aydın,1994). Yani 
öğretimin olduğu kadar denetimin de denetlenmesi, denetmenin kendi öz 
değerlendirmesini de yapması gerekmektedir. Eleştiriye açık olmak, de-
netlemede başarıyı artıran bir unsurdur. Öğretmenlerin değerlendiril-
mesinde gözlenen sorunların, eğitim denetçilerinin değerlendirilmesinde 
de olup olmadığı saptanmalıdır (Ağaoğlu, 2000). Örgüt içinde değerlen-
dirme felsefesi  önemlidir. Çalışanların, denetleyen ile birlikte ortak amaç 
belirlemesi önemlidir. Çünkü bu şekilde çalışanın katkısının daha fazla 
olacağı inancı yer almaktadır (Daresh, 1993).Birbirinden farklı  sorunların 
çözümü için, öğretmen ve denetmenlerin birlikte çalışması, işbirliği 
yapması ve birbirlerine yardım etmesi gerekmekte, birlikte öğrenerek bir 
anlamda "öğrenen örgüt" kavramını da barındırmaktadır (Başaran, 1996). 
Özel eğitim kurumlarının denetiminde, hizmetin verildiği kitlenin engel 
ve özelliğine göre farklı  amaçlara göre değerlendirme, denetimin te-
melini oluşturmaktadır. Öğretmenin çalışmalarını ve denetimden beklen-
tilerini belirlemesini kolaylaştırmak için iyi bir planlamanın yapılması 
gerekmektedir. Bu ise denetmenden, öğrenci engel ve özelliklerine göre 
yardım ve rehberlik istenen dönemlerin belirlenmesinde katkı 
sağlamakta ve arzu edilen başarı düzeyinin anlaşıldığının da göstergesi 
sayılmaktadır (Ertürk, 2000). 

Denetim Becerileri 

Görev boyutunda teknik yeterlikler; denetmenin görev boyutuna ilişkin 
etkinliklerdeki teknik bilgi, beceri ve tutumlarına yönelik yeterlikleridir. 
Görev gereklerine dönük bu yeterlikler; başarılı olan personelin takdiri, 
başarısız olanların saptanarak eğitimlerinin devamlılığı, düzeltici ve 
geliştirici tedbirleri zamanında alarak, gelecekte hangi önleme 
başvurulabileceğini kararlaştırma (Efil,  1999), araç gereçlerin verimli 
kullanımına öncülük edilmesi, yeni olanların özel eğitime uygulanması, 
öğretmene sınıftaki  görevlerini etkin biçimde yerine getirmede çalışılan 
grubun engel ve özellikleri doğrultusunda yol gösterme, yöntem ve 
tekniklerin bireysel özelliklere uygun seçilmesine yardım etme gibi 
denetmenin görev alanını oluşturan süreçleri kapsamaktadır. Başarı için 
gerekli özel bilgi, yöntem ve tekniklerin kullanılması yeteneğini 
içermektedir. Çünkü çalışanlara teknik yardım ve desteğin sağlanması 
gerekmektedir. Bunu yapamadığı sürece, çalışanların gözünde değerini 
yitirme sorunu ortaya çıkacak, denetimin ciddiye alınma olasılığı 
azalacaktır (Can, 1999). Denetimden beklenen sonucun elde edilebilmesi 
için işlemlerin sırayla doğru olarak belirli sürelerde yapılması, 
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değerlendirmenin istenen nitelikte olması, denetim aşamalarından 
beklenen davranışların gösterilmesi, teknik yeterliklere bağlıdır. 

Davranış boyutunda insancıl yeterlikler; denetmenin davranış 
boyutuna ilişkin etkinliklerdeki birey ve grupları anlama, moral 
yükseltme ve güdüleme becerileri olarak açıklanabilir. Diğer bireyleri 
anlayabilme ve birlikte çalışabilme becerisini de içerir (Can, 1999). Özel 
eğitim alanı için yetiştirilen öğretmenlerin nicel olarak yeterli olmaması 
özel eğitim dışındaki okullardan hizmet içi eğitim, işbaşında yetiştirme 
yoluyla yeni öğretmenler kazanma uygulamasını getirmiştir. Özel eğitim 
kurumuna yeni atanmış, okuldan yeni mezun olmuş ya da ilk defa  özel 
eğitim çalışmalarına başlamakta olan öğretmenlere ve okul yöneticilerine 
gereken mesleki yardım ve rehberlik de ayrı bir görev alanıdır. Ayrıca 
kamu oyu oluşturmak kurum çalışanlarının olduğu kadar denetmenin 
de sorumluluğundadır. Çalışmalarda etkililik; birlikte oluşturulan çaba, 
kendisinden başkaları hakkında varsayım, inanç ve tutumlar ve bunların 
kullanılış yöntemlerini belirleme, insan ilişkilerine dönük özellikler ile 
bireysel farklılıkları  gözetme olarak nitelenmektedir. İnsan faktörü, 
çağdaş örgütlerin en önemli faktörü  olup, örgütsel sorunların çözüm 
noktasının öncelikle kişisel sorunların aşılması olduğu konusunda 
sistemli ve profesyonel  bir yaklaşımı zorunlu kılmaktadır (Silah, 2001). 

Rol boyutunda kavramsal (karar) yeterlikler; denetmenin rol 
boyutuna ilişkin karar yeterliği ya da yönetsel yeterlikler olarak 
açıklanabilir. Tasarlanan çalışmaların, bulunan çözüm yollarının, 
etkinlikler sonundaki yargıların yerini bulabilmesi için karar aşamasında 
yeterli olması gereklidir. Sağlıklı kararlar için ise kavramların iyi 
bilinmesi şarttır. Eğitim örgütünün her bir bölümünün örgüte katkısını 
bilerek örgütsel karmaşıklıkları anlayabilmedir. Etkili ve isabetli karar 
verebilme, bu birleştirme ve bütünleştirme becerisine bağlıdır (Can, 
1999). Ancak, sadece kararların verilmesine kadar olan süreci değil, 
aynı zamanda kararların uygulanması, izlenmesi ve sonuçları ile 
değerlendirilmesini de anlatmaktadır. Özel eğitime muhtaç çocukların 
özelliklerine göre eğitim kurumlarında alınacak tedbirler, çevre 
olanaklarından yararlanma, herhangi bir özel eğitim programından 
yeterince yararlanamayan öğrencilerin okul, sınıf,  yer ve program 
değişikliği için gerekli önerilerde bulunma ve izleme, yanlışlıklar varsa 
ilgilileri uyarma denetmenin sorumluluğundadır. 

Denetim İşlevleri 

Bir eğitim kurumunun eğitsel değeri onu işleten insan kaynaklarının 
eğitsel değerine eşittir ve araç ve gereç gibi olanakların sağlanması da 
önemlidir. Sahip olunan insan gücü en az bunlar kadar önemlidir. 
Çünkü varolanı kullanacak, yeni eğitim ortamları yaratacak ve 
düzenleyecek, insandır. Denetmen, verilen görevleri yerine getirirken 
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aşamalı olarak; tanılama, değerlendirme, düzeltme-geliştirme 
etkinliklerinde bulunur ki bu etkinlikler denetimin süreç boyutunu 
oluşturmaktadır. 

Tamlamanın özü, var olan durumu ortaya koymak, amacı ise en 
uygun tanılamayı yaparak en uygun kararı verebilmektir.. Tanılama yoluyla, 
yapılan etkinliklerin amaç ile sonuç uygunluğunu karşılaştırmak için 
gerekli verileri toplama süreci olan "inceleme" başlatılmakta, bu sürecin, 
kanıtlamaya dönük olarak sınırlandırılması gerekmektedir. Bu özelliği ile 
tanılama süreci, denetimin ilk basamağını oluşturmaktadır. Tanılama 
sürecinde ele alınan prosedürlerin, tüm kontrol olasılıklarını esnek 
tutarak, okula devam etmekte olan öğrenciler arasından özel eğitime 
ihtiyacı olanların belirlenip, verilecek eğitimin engel ve özelliğine uygun 
olarak planlanması ve uygulamaların izlenmesi gerekmektedir. Öğretmen, 
yönetici ve denetmenin oluşturacağı bir takım çalışması yoluyla, istenilen 
hizmet ve yardımın nereden ve nasıl sağlanacağı bilinerek, tanılamaya 
dönük işleyişin aksamadan yürütülmesi için gereken tedbirler 
alınmasını içermekte yani yönetimle bir bütün içinde işlemesini zorunlu 
kılmaktadır. 

Değerlendirmenin amacı, biçimlendirmenin nitelik açısından ele 
alınması ve örgütün geliştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespit 
edilerek en uygun tedbirleri almaktır (Çağlar, 1983). Tanılama sürecindeki 
ölçüm sonuçlarını bir ölçütle karşılaştırıp değer yargısında bulunma ya da 
sonuca varma işidir. Aynı zamanda, planlama ve uygulamayı kapsayan 
devamlı bir süreçtir. Değerlendirmek bir şeye değer vermektir. Böylece 
değerler içeriğe girer. Değerlendirmenin seçimi, rolünün tanımı, neyin 
üzerinde çalışıldığı, nasıl çalışıldığı, kaynakların nasıl tahsis edildiği değer 
yargılarına bağlıdır. Kararlar, özellikle özel eğitim okullarında bütün 
ilgilileri kapsamaktadır. Özel eğitim, engel çeşitleri bakımından çok 
değişiklik gösteren bir alandır. Biçimlendirmenin nitelik açısından 
değerlendirmesi sonucunda başarı elde edebilmek için tanılamaya göre 
eğitsel tedbirlerin saptanması gerekmektedir. Dolayısıyla öğretmene 
yapılacak yardım ve rehberlik de özel eğitimin alanına göre sunulmalı, 
yapılan değerlendirme de buna uygun olmalıdır. Bu ise denetimde özel 
eğitime ait farklılıkları  yansıtan ölçütlerin olmasını gerektirmektedir. 

Sonuç değerlendirmesi olan bu sürecin amacı, yapılan çalışmaların 
yararını ölçebilmektir. Örgüt ile ilgili amaçlar ele alınıp bunlara ilişkin 
yargılarda bulunularak ortaya çıkan başarı ile daha sonra alınacak 
kararlar hakkında ilişkilendirme yapabilmektir (Coker, 1982). 

Düzeltme-geliştirme sürecinin özelliği, denetim kavramının amacını 
ve ağırlığını belirleyen süreç olmasıdır. Okullar ve eğitim sistemleri aynı 
kalmamakta, her şey değişmektedir. Çünkü okullarda statüko, 
sürdürülemeyen bir durumdur; okullar ya iyileşerek ileri giderler ya da 
kötüleşerek geri kalırlar. Merkezi çabalar okullarda değişiklikler oluştursa 
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da sonuçta bunlar okul okul, sınıf  sınıf  iyileşmektedir. İyileştirme çabalarına 
insanların katılımı zorunludur. Önemli ve uzun süreli olan okul gelişimi, 
personelin geliştirilmesinden ayrı tutulamamaktadır. Öğretmen, yönetici ve 
deneticinin güçlerini birbirleriyle paylaştıklarında oluşan sinerjiyi kullanma 
yükümlülükleri bulunmaktadır. Okul, gelişmenin en güçlü odak noktası 
durumundadır. Bu aşamada denetmenin rehberlik ve destek rolü önemini 
hissettirmektedir. Hedeflere  başarıyla varmak için gerekli olan bilgi ve 
beceri, bu süreçten kazanılmaktadır (Meriwether ve Duyar, 1997). 

Tanılama ve değerlendirme süreçleri, geliştirme sürecine göre araç 
durumundadır. Amaç, kanıtlamak değil, geliştirmek olduğuna göre 
durumun tüm açıklığı ile ortaya konulmasından sonra, hataların 
düzeltilmesi ve sürecin devamında yapılması gereken iş ve eylemlerin 
planlanması ve geliştirilmesi için denetmenin süreç danışmanı olarak 
rehberlik etmesi gerekmektedir (Arabacı, 1999). 

Bu nedenle yöneticilerin ve öğretimle ilgili personelin, her okul için 
bir personel geliştirme planı tasarlanarak uygulama ile ilgili rollerindeki 
değişmeleri belirlemek gerekmektedir. Çünkü planlama, "bilinçli bir seçim 
yapma ve karar verme süreci"dir (Scoot, 1997). Gelişme planlarının 
paylaşılan bir gelecek vizyonu için bir 'yol haritası' olarak görülmesi 
düşünülmesi gereken ilkelerdir. Planlama başarının anahtarı ya da yeni 
programların başarısızlığıdır (Shroyer, 1990). Personel geliştirme 
etkinlikleri, eğitimcilerin düşündüklerini ve yaptıklarını değiştirmesini 
gerektirmektedir. Çalışanların ne düşündüğü; onların inanışları, felsefesi, 
kuramları, bilgi tabanı ve tutumları, ne yaptıkları ise; yeni materyallerin, 
becerilerin ve yeni davranışların kullanılmasını içerir (Fullan, 1987). 
Denetmen şartları ayrıntılı bir biçimde anlatarak ve öğretmenin 
gelişmesi açısından önemine değinerek, eğitimde önemli yer tutan 
pekiştirmeyi uygulayabilmeli, öğretmeni ikna ederek istenilen düzeye 
çekebilmelidir (Daresh, 1989). 

Özel Eğitim ve Denetim 

"Devletin eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini 
üzerine alan özel bir ihtisas mesleği" (Türk, 1999) olarak tanımlanan 
öğretmenlik mesleği, "Milli Eğitimi Geliştirme Projesi" çerçevesinde 
Yükseköğretim Kurulu'nun 1996 yılında hazırladığı ve sonuçlandırdığı 
öğretmen yetiştirme araştırmalarına göre (Demirel, 2002), özel eğitim 
alanında görev yapacaklar için de ayrıca ele alınan alan özellikleri, 
kişisel özellikler ve mesleğe dönük bazı özellikler getirmektedir. 

Bugün için belirlenen özellikler doğrultusunda özel eğitim 
öğretmeni yetiştiren üniversiteler; Ankara, Abant İzzet Baysal, 
Karadeniz Teknik, Anadolu, 19 Mayıs, Selçuk ve Gazi olmak üzere beş 
tanedir. Bu beş üniversitesinin özel eğitim öğretmeni yetiştirme 
kapasiteleri 1998 yılında ancak 320'ye ulaşabilmiş, mezun sayısı, 
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ülkenin özel eğitim öğretmeni ihtiyacını karşılayamayacak kadar 
yetersiz kalmıştır (DPT, 2001). 

Bu açığı kapatmak amacıyla, farklı  alanlardan -özellikle sınıf 
öğretmenliği alanından- mezun öğretmenleri MEB, Hizmet İçi Eğitim 
Programları ile yetiştirmeye çalışarak, sertifika  vermiş ve özel eğitim 
alanında yaptığı görevlendirmelerde bu sertifikaya  sahip olanları tercih 
etmeye özen göstermiştir (Konrat, 1991). 2001-2002 öğretim yılında; 
347 özel eğitim okul ve kurumunda 17663 öğrenci öğrenim görmüş, bu 
okullarda 3194 öğretmen görev yapmıştır (MEB, 2002). Sonuç olarak; 
kapanması birkaç on yılı bulabilecek yetişmiş özel eğitim elemanı 
ihtiyacı, bütün eğitim uygulamalarında ortaya çıkmakta (Can, 2002), 
denetmenlere, özel eğitim alanında görevlendirilen öğretmenlerin alana 
dönük eksik bilgilerinin tamamlanması ve yaşanan aksaklıkların giderilmesi 
konusunda önemli sorumluluklar düşmektedir. 

13-17 Kasım 1995 tarihli 15. Milli Eğitim Şurası, denetimde 
rehberliğin ön plana çıkarılmasını sağlayarak, eğitim yılı başında 
rehberlik ve seviye tespiti, öğretim yılı sonunda başarı tespiti 
yapılması, denetim elemanlarının alanlarında uzman, deneyimli ve 
lisans üstü eğitim almış olması, etkili denetim sistemi için öğretimi 
bir bütün olarak ele alarak denetim ve değerlendirmeye önem verilmesi 
gerektiği belirtilmiştir (MEB, 1996). Özel eğitim okullarının denetimi 30 
Mayıs 1997 tarihinde kararlaştırılan 573 sayılı kanun hükmünde 
kararnamenin 26. maddesinde; "Özel eğitim ve / veya rehberlik ve 
psikolojik danışma alanlarında yetişmiş müfettişlerle  yapılır" denilmesine 
rağmen (MEB, 1997), yasal düzenlemelere göre denetim yapan 
ilköğretim müfettişleri,  alanla ilgili gerekli bilgileri hizmet içi eğitim 
yoluyla yetiştirilmiş, ancak ilgili eğitim bölümü mezunların sayısı 
oldukça yetersiz kalmıştır. MEB İlköğretim Genel Müdürlüğü Aralık 
1998 verilerine göre ilköğretim müfettişi  sayısı 2865 olarak verilmekte, 
Özel Eğitim Psikolojik Danışma ve Rehberlik branşından gelen 5 (%0.2) 
ilköğretim müfettişi  sayısı ile "yok" denecek düzeydedir. 

Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında, Avrupa Birliğine üye 
ülkelerinin eğitim sistemleri incelenmiş ve buna göre; özel eğitim ile özel 
öğretim, mesleki ve teknik eğitim, okul öncesi eğitim alanlarında konu ve 
kurum bazlı sistem denetimi esaslarını hazırlama çalışmaları başlatılmış ve 
2000-2001 öğretim yılında uygulanması hedeflenerek  genel denetimler, 
uzmanlık denetimlerine dönüştürülmüştür. AB ülkeleri ile gelişmiş 
ülkelerin denetim yöntem ve tekniklerinden esinlenilerek çağdaş yöntem ve 
tekniklerle geri bildirim işlevinin yerine getirebilmesine dönük yeniden 
şekillendirme proje çalışmaları başlatılmıştır (MEB, 2002). Ancak 2001-
2002 öğretim yılı denetim uygulamalarında, ilköğretim müfettişlerinin  daha 
önceden hazırlanmış formlara  uygun olması gereken ve denetim sonunda 
doldurması istenen raporlar; işleyiş ve alan özellikleri yönünden farklı 
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olmasına rağmen özel eğitim okullarının denetiminde kullanılmaya 
devam edilmiştir. 

Özel eğitime dönük uygulamaların çeşitliliği, denetim sonunda üst 
birimlere iletilecek raporların içeriğini de farklılaştırmaktadır.  Sonuçta 
amaçlara ulaşma konusunda ele alınan bilgilerin yeniden değerlendirilerek 
gereksinimlerin karşılanmasında ve özel eğitim konusunda yeni 
politikaların belirlenmesinde niteliksel farklılıklar  ortaya çıkabilmektedir. 
Bu durum ise denetimi yapan personelin; yasal düzenlemeler, tanılama ve 
değerlendirme, kaynak ve program olarak nitelenebilen eğitim 
gereksinmelerini etkileyen faktörler  ile algılamaları, tutumları ve 
düşünceleri olarak sıralanabilen bireysel yorumlarıyla doğrudan ilgilidir. 
Bu durum sadece denetmenlerin değil, aynı zamanda yöneticilerin, 
öğretmenlerin hatta öğrenci ve velilerin de amaçlara ve uygulamalara 
dönük düşünce ve beklentilerini etkilemektedir. Denetmenlerin işlerini 
daha iyi yapmalarına ve okullardaki öğretmenlerin ihtiyaçlarına daha 
ilgili olmalarını sağlamaktadır. Görülmeyenl&ri dikkate almamanın 
denetime gölge düşüreceği kesindir (Seçkin, 1998). Bir anlamda okulun 
havasına olumlu katkı sağlayarak, okul standartları geliştirilebilmelidir. 
Özel eğitimde felsefe  ve düzey, denetim işlevine gözlem ya da insan 
ilişkileri şeklinde bakmayı gerektirmektedir. Özel eğitimin gelişimine en 
büyük katkıyı ve yönlendirmeyi denetim mekanizması içinde elde 
edilecek veriler sağlamaktadır. 

Yukarıda belirtilenlerden hareketle; özel eğitim okullarının denetimi 
ile ilgili teknik, insancıl ve kavramsal (karar) alanlara dönük denetim 
becerileri ve tanılama, değerlendirme ve düzeltme-geliştirme alanlarına 
dönük denetim işlevleri konusunda müfettiş  ve öğretmen görüşlerinin 
araştırılması gereği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, "özel eğitim 
okullarının denetimi ile ilgili müfettiş  ve öğretmen görüşleri" araştır-
manın problemi olmuştur. 

Amaç 

Bu araştırmanın genel amacı; Türkiye genelindeki özel eğitim 
okullarının denetiminde karşılaşılan engel ve sorunları, öğretmen ve 
müfettiş  görüşlerine dayalı olarak ortaya koymaktır .Bu amaç doğrultusunda 
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

Özel eğitim okullarının denetiminde, ilköğretim müfettişlerinin  ; 

1- Denetim Becerilerinden; a) Tekniğe, b) İnsancıllığa, c) Kavramlara 
(karara) dönük, 

2- Denetimin İşlevlerinden; a) Tanılamaya, b) Değerlendirmeye, c) 
Düzeltme-geliştirmeye dönük müfettiş  ve öğretmen görüşleri nedir? 

3- Denetim becerilerine dönük müfettiş  ve öğretmen görüşleri 
arasında manidar bir fark  var mıdır? 
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4- Denetim işlevlerine dönük müfettiş  ve öğretmen görüşleri 
arasında manidar bir fark  var mıdır? 

Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 2001-2002 öğretim yılında MEB'na bağlı özel eğitim 
okulları ve kaynaştırma eğitimi uygulayan ilköğretim okullarında görevli 
öğretmenlerle bu okulların denetiminden sorumlu ilköğretim 
müfettişlerinin  görüşleri ile sınırlıdır. Sosyal Bilimler alanındaki 
araştırmaların araç, yöntem ve insan öğesinden kaynaklanan sınırlılıkları 
ile kullanılacak istatistik işlemlerin sınırlılığı bu araştırma için de 
geçerlidir. 

Yöntem 

Bu araştırmada, tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni, 
Türkiye sınırları içindeki resmi özel eğitim kurumlarında ve 
kaynaştırma eğitimi yapan sınıflarında  görevli özel eğitim, sınıf  ve branş 
öğretmenleri ile Türkiye sınırları içindeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
bünyesinde görevli ilköğretim müfettişleridir.  Özel eğitim kurumlarında 
görev yapan öğretmen sayısı 3194'tür. Fakat kaynaştırma yoluyla eğitim 
yapan öğretmenlerin sayısı istatistiki bilgilerde normallerle eğitim yapan 
öğretmenlerin içinde sayıldığından, kesin bir sayı söylemek söz konusu 
değildir. İl Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde görevli ilköğretim 
müfettişlerinin  sayısı ise 3061'dir. Çalışmanın örneklemi, yansız seçme 
(random) yoluyla belirlenen ve araştırmaya katılmayı kabul eden, özel 
eğitim kurum ve kaynaştırma eğitimi yapan sınıflarında  görevli 216 
özel eğitim öğretmeni, sınıf  öğretmeni ve diğer branşlardan öğretmenler 
ile bu kurum ve sınıfların  denetimini yapan 205 ilköğretim müfettişidir. 

Araştırmada, veri toplama aracı olarak bir anket formu 
geliştirilmiştir. Söz konusu anket formunun  geliştirilmesinde; ilgili yerli 
literatürün incelenerek anketin teorik temelini oluşturma, anket 
taslaklarını uzman görüşlerine sunma ve bu görüşler doğrultusunda 
anket formlarını  yeniden düzenleme, düzenlenen anketin belirtke 
tablosunu çıkararak gruplamasını yapma aşamaları izlenmiştir.Veri 
toplama aracı olarak geliştirilen anketler için gerekli yasal izin alınmış 
ve veriler SPSS for  windows paket programı ile çözümlenmiştir. 

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın bulguları yer almaktadır. Araştırmanın tümü 
33 tablodan oluşmaktadır. Ancak tabloların tamamı bu makalede yer 
almamıştır. Çalışmaya sadece alt problemlere dönük genel sonuçların yer 
aldığı tablolar alınmıştır. 
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Tablo 1: Müfettiş  ve Öğretmenlerin  Denetim İşlevlerine  Yönelik  Görüşlerinin 
Karşılaştırılması 

Denetim Becerilerine Göre 
Görüşler Görev N X S t 

Teknik Yeterliklere Dönük 
Tanılama İşlevi 

Öğretmen 216 1.77 .46 
40,322* 

Teknik Yeterliklere Dönük 
Tanılama İşlevi Müfettiş 205 3.58 .44 

40,322* 

Teknik Yeterliklere Dönük 
Değerlendirme İşlevi 

Öğretmen 216 1.69 .53 
37,142* 

Teknik Yeterliklere Dönük 
Değerlendirme İşlevi Müfettiş 205 3.57 .47 

37,142* 

Teknik Yeterliklere Dönük 
Düzeltme-Geliştirme İşlevi 

Öğretmen 216 1.75 .54 
37,664* 

Teknik Yeterliklere Dönük 
Düzeltme-Geliştirme İşlevi Müfettiş 205 3.60 .44 

37,664* 

İnsancıl Yeterliklere Dönük 
Tanılama İşlevi 

Öğretmen 216 1.82 .54 
22,889* 

İnsancıl Yeterliklere Dönük 
Tanılama İşlevi Müfettiş 205 3.72 1.08 

22,889* 

İnsancıl Yeterliklere Dönük 
Değerlendirme İşlevi 

Öğretmen 216 1.79 .58 
39,381* 

İnsancıl Yeterliklere Dönük 
Değerlendirme İşlevi Müfettiş 205 3.76 .42 

39,381* 

İnsancıl Yeterliklere Dönük 
Düzeltme-Geliştirme İşlevi 

Öğretmen 216 1.81 .51 
39,007* 

İnsancıl Yeterliklere Dönük 
Düzeltme-Geliştirme İşlevi Müfettiş 205 3.62 .42 

39,007* 

Kavramsal (Karar) Yeterliklere 
Dönük Tanılama İşlevi 

Öğretmen 216 1.76 .57 
36,911* 

Kavramsal (Karar) Yeterliklere 
Dönük Tanılama İşlevi Müfettiş 205 3.67 .47 

36,911* 

Kavramsal (Karar) Yeterliklere 
Dönük Değerlendirme İşlevi 

Öğretmen 216 1.69 .54 
38,123* 

Kavramsal (Karar) Yeterliklere 
Dönük Değerlendirme İşlevi Müfettiş 205 3.63 .49 

38,123* 

Kavramsal (Karar) Yeterliklere 
Dönük Düzeltme-Geliştirme İşlevi 

Öğretmen 216 1.66 .51 
37,911* 

Kavramsal (Karar) Yeterliklere 
Dönük Düzeltme-Geliştirme İşlevi Müfettiş 205 3.56 .52 

37,911* 

p<0.05 

Tablo l'de görüldüğü gibi; öğretmenler, müfettişlerin  denetim 
işlevleri konusunda süreci işletmekte yetersiz kaldıklarını vurgulayan 
görüşler bildirirken, müfettişler  kendilerinin bu süreci çok düzeyinde 
yerine getirdiklerini belirtmektedir. Denetim işlevlerine dönük öğretmen 
ve müfettiş  görüşleri arasındaki fark  p<0.05 düzeyinde anlamlı 
bulunmuştur. 
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Tablo 2: Müfettiş  ve Öğretmenlerin  Denetim Becerilerine  Yönelik  Görüşlerinin 

Karşılaştırılması 

Denetim Becerilerine Göre 

Düşünceler 
Görev N X S t 

Teknik 
Öğretmen 216 1.74 .46 

41,217* 
Müfettiş 205 3.60 .39 

İnsancıl 
Öğretmen 216 1.80 ..46 

39,099* 
Müfettiş 205 3.70 .51 

Kavramsal (Karar) 
Öğretmen 216 1.70 .49 

42,976* 
Müfettiş 205 3.63 .44 

p<0.05 

Tablo 2'de görüldüğü gibi, öğretmenler müfettişlerin  kendilerini 
yetiştirmede yetersizliğini vurgularken, müfettişler  bu becerileri yeterince 
yerine getirdiklerini belirtmektedir. Denetim becerilerine dönük öğretmen ve 
müfettiş  görüşleri arasındaki fark  p<0.05 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. 

Tablo 3: Öğretmenlerin  Branş Değişkenine  Göre Denetim İşlevlerinin  Karşılaştırılması 

Kavramsal (Karar) Yeterliliğine Dönük Değerlendirme İşlevi 
Veri Grupları K.T. S.D. K.O. F 
Gruplar Arası 1.967 2 .983 3.421 
Grup İçi 60.085 213 .287 
Toplam 62.052 215 

Teknik Yeterliliğine Dönük Düzeltme-Geliştirme İşlevi 
Veri Grupları K.T. S.D. K.O. F 
Gruplar Arası 1.980 2 .990 3.369 
Grup İçi 61.729 213 .294 
Toplam 63.710 215 

Tablo 3'de görüldüğü gibi, öğretmenlerin branşlarına göre kavramsal 
(karar) yeterliklere dönük tanılama, değerlendirme işlevleri ile teknik 
yeterliklere dönük düzeltme-geliştirme işlevlerine ilişkin gruplar 
arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı fark  bulunmuştur. Farkın, sınıf 
öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenleri arasında olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 4: Öğretmenlerin  Branş Değişkenine  Göre Denetim Becerilerinin  Karşılaştırılması 

Kavramsal (Karar) Yeterlilik 

Veri Grupları K.T. S.D. K.O. F 

Gruplar Arası 1.589 2 .794 3.272 

Grup içi 49.775 205 .243 

Toplam 51.363 207 

Tablo 4'de görüldüğü gibi, öğretmenlerin branşlarına göre teknik 
becerilere ilişkin gruplar arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı fark 
bulunmuştur. Farkın, sınıf  öğretmenleri ile özel eğitim öğretmenleri 
arasında olduğu belirlenmiştir. 

Sonuçlar ve Tartışma 

Özel eğitim okullarının denetimi ile ilgili müfettiş  ve öğretmen 
görüşlerini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmadan elde edilen bulgulara 
göre; 

1-Teknik yeterliklere dönük tanılama işlevinin müfettişler 
tarafından,  rehberlik ve denetim etkinliklerine dönük zamanlama, hangi 
konuda nasıl bir rehberlik sunulacağı, özel eğitime dönük öğretim 
düzenlemeleri, bilgi akışı ve çalışmalarda bir gün için değil sürekli 
gözlemlerle etkinlikleri izleme yolu ile gerekli açıklamalara ve 
rehberliğe yer verilerek yapılması gerektiği söylenebilir. Değerlendirme 
işlevinin, özel eğitimin bir ekip çalışması olarak yapılması gerekliliği 
göz önünde tutularak, başarılı çalışmalar yapan öğretmenlerin farkında 
olunduğunu ödüllendirme teklifleri  ile daha istekli hale getirerek, özel 
eğitime dönük yaratıcılıklarını sergilemeleri konusunda öğretmenleri 
teşvik ederek, öğrencileri tanıyıp onların engel ve özelliklerine uygun her 
türlü düzenlemede ekip anlayışının öğretmenden üstünlükleri olmayan 
bir üyesi olarak varlığını hissettirmesi ve denetim öncesinde ihtiyaç 
duyulan düzeyde rehberliğe yer verilerek yapılması gerektiği 
söylenebilir. Düzeltme-geliştirme işlevinin, özel eğitim çalışmalarında 
yer alan her bireyin kararını alarak etkin olmasını sağlayarak, özel 
eğitime ilişkin bilimsel ve teknik gelişmeleri akademisyenlerin de 
katkıları ile hizmet içi eğitim düzenlemeleriyle çalışanlara ulaştırarak, 
sorun ve problemlerin uygulamayı yapan çalışanların fikirlerini  de 
alarak yeni uygulamalara katılmakta tereddüt etmeyen bir çalışan 
kitlesi ile toplantı, sempozyum gibi görüş alış verişinin yapılabileceği 
ve kaynaşmanın sağlanabileceği farklı  ve özel ortamlar oluşturarak, 
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aynı alanda çalışanların oluşturacağı ekip ruhu havasına yer verilerek 
yapılması gerektiği söylenebilir. 

Denetimin insancıl yeterliklere dönük tanılama işlevinin müfettişler 
tarafından,  okulun havası dikkate alınarak öğretmenlerin ihtiyaç 
duyduğu moral ve anlayış düzeyinde açık iletişim yoluyla yapılması 
gerektiği, bunlara ek olarak öğretmen görüşlerinde sonucun "az" 
düzeyinde değerlendirilmesi ile müfettişlerin  bu konuda öğretmen 
ihtiyaçlarına duyarsız olmadıkları söylenebilir. Değerlendirme işlevinin, 
küçük başarıların desteklenmesi yoluyla büyük başarılar için 
motivasyon sağlanarak ve görevleri ile ilgili konularda değerlendirme 
yapıldığı güveni verilerek yapılması gerektiği, bunlara ek olarak 
öğretmen görüşlerinde sonucun "az" düzeyinde değerlendirilmesi ile 
müfettişlerin  bu konuda daha yapıcı mesajlar vererek çağdaş denetim 
açısından umut verdiği söylenebilir. Düzeltme-geliştirme işlevinin, 
müfettiş,  öğretmen, öğrenci iletişiminin önemini aynı şekilde 
algılayarak, sadece ders içi etkinliklerde değil ders dışı ve sosyal 
yaşantı düzeyindeki etkinliklerde de öğretmene destek vererek, bir 
sonraki denetim ve rehberlik çalışmasında öğretmenin neler beklediği 
konusunda belli bir fikre  sahip olarak ve bu doğrultuda düzenlemelere 
planlamalarda zaman ayırarak, yansız ve adil denetim geçireceği 
konusunda öğretmene örnek oluşturacak ortamlar sunarak denetim 
yapılması gerektiği ve bunlara ek olarak öğretmen görüşlerinde 
sonucun "az" düzeyinde değerlendirilmesi ile müfettişlerin  bu konuda 
inanç ve çabalarının olduğu söylenebilir. 

Kavramsal (karar) yeterliklere dönük tanılama işlevinin, 
müfettişler  tarafından,  engel gruplarına uygun farklı  uygulama ve 
çalışmaları izleyip kendi denetim bölgesinde benzer gruplarda 
uygulanabilirliğini öğretmenlerle tartışarak ve okulun çevre, ekonomik 
ve kültürel şartlarım da dikkate alarak nasıl bir yol izlenebileceği 
üzerinde görüş birliği sağlaması, eğitim hedeflerini  gerçekleştirici 
öneriler sunması gerektiği ve bunlara ek olarak öğretmen görüşlerinde 
sonucun "az" düzeyinde değerlendirilmesi ile müfettişlerin  öğretmen 
görüşlerine duyarsız olmadıkları söylenebilir. Değerlendirme işlevinin, 
üst yönetimlere öğretmen görüşlerinin de iletilmesi, benzer özellik 
gösteren kurumlar arasında birbiri ile koordinasyon sağlanması ve 
uygulanan programların değerlendirilme ölçütleri konularında görüş 
birliğine varılması, özel eğitim hedef  ve politikaları konusunda bilgi 
sahibi olduğunu ve bu yeterliliğe dayanarak öğretmene rehberlik ve 
denetim yaptığını göstermesi gerektiği söylenebilir. Düzeltme-geliştirme 
işlevinin, planlama ve uygulama açısından işbirliği yapılmasını 
sağlaması, sürekli denetim anlayışını işler kılması ve sadece görev 
gereği değil, kendini ve öğretmeni geliştirme adına çağdaş denetim 
ilkelerinden yararlanması, uzmanlaşma çabaları ile birlikte öğrenen 
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örgüt anlayışını örnek olarak yayması ve kurum özelliklerinin farklı 
değerlendirme ölçütlerini beraberinde getirdiğini bilmesi ve bu yönde 
rehberlik ve denetim yapması gerektiği söylenebilir. 

2-Teknik yeterliklerin, müfettişler  tarafından,  toplumsal, ekonomik 
ve en önemlisi teknolojik gelişmelerin izlenmesi, ihtiyaç belirleme, 
planlama, eğitim ortamlarının düzenlenmesine yardım etme öğrencilerin 
engel ve özelliklerine uygun ölçüt belirleme, yeni model, uygulama ve 
öneriler konusunda öğretmeni yönlendirebilme, teknik başarıyı sağlamış 
çalışanları takdir etme konusunda daha inandırıcı olması ve rehberlik ve 
denetim için ayrılacak zamanın öğretmenlerin kafalarında  soru işaretleri 
bırakmayacak şekilde düzenlenmesi, araştırma ve inceleme rolünü işler 
hale getirilip denetim hizmetinin gerekli açıklamalara ve rehberliğe yer 
verilerek yapılması gerektiği söylenebilir. 

İnsancıl yeterliklerin, okul etkinliklerini sağlayacak ve sürdürecek olan 
insan gücü dikkate alınarak, bu gücün değerini bilerek, görev yapılan 
alanla ilgili problemlere daha duyarlı davranarak, gerek müfettiş-
öğretmen gerekse öğretmen-öğrenci arasındaki etkili iletişim konusunda 
açık tutum sergileyerek, öğretmenlerin iş başarılarında ve 
motivasyonlarında destekleyerek, verilen eğitimin kamuoyu yaratılarak 
okulun dışında da etkili hale getirilmesi ve eğitimcilere bu konuda 
yalnız olmadıklarını somut şekilde göstererek, öğretmenlerin 
yeterliklerine uygun denetim yapıldığı konusunda etkili bir lider özelliği 
göstererek yansız ve adil olduğunu gerekli açıklamaları ve rehberliği 
yaparak tamamlaması, gerektiği söylenebilir. 

Kavramsal (karar) yeterliklerinin, özel eğitim okulları ve ilgili 
alanların koordinasyonu sağlanarak, öğretmenlerin kararlara katılımı ve 
işbirliği sağlanarak, iletişimdeki dönüt sağlanarak, özel eğitimle ilgili 
belirlenmiş hedef  ve politikaları kavrayıp öğretmenleri bu konuda 
gönüllü ve istekli çalışmaya özendirerek, ilgili yasal dayanaklardan 
haberdar olarak bunun günlük etkinliklerde uygulanma konusunda 
sadece sorumluluğun değil, yetkinin de paylaşımını sağlayarak, 
sorunları çözümü için öneri sunabilecek düzeyde alanla ilgili bilgiye 
sahip olarak, sürekli rehberlik anlayışını öğretmene özellikle denetim 
öncesinde ihtiyaç duyduğu anda sunmaya hazır olarak ve özel eğitim 
dışında eğitim hizmeti sunan okul ya da kurumlar dışında bir denetim 
anlayışı sunup bunu kaynaştırma eğitimi yapan normal okullardaki 
ilgili öğretmenlere de yansıtarak, öğretmenin müfettişin  özel eğitim 
konusundaki bilgisine güvenini tazeleyerek, sorgu yargıçlığı yerine 
etkili bir yönetici rolü sergileyip denetim sürecine inancı güçlendirerek 
yapılması gerektiği söylenebilir. 
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3-Mesleki eğitimin türü görev yapılan alanla ilgili ise, çalışma 
yaşantısındaki iyileşme, müfettişlerin  rehberlik ve denetim anlayışlarındaki 
yetersizliği biraz daha arka plana atmayı sağladığı, alandan gelmeyen 
öğretmen için beklenti düzeyinin her zaman yüksek olduğu söylenebilir. 
Müfettişlerin  özel eğitim alanından gelmeyişi, özel eğitim 
öğretmenlerinin bilinçli olarak rehberlik konusundaki beklenti düzeylerini 
düşürmelerine neden olduğu şeklinde düşünülebilir. Hazırlanan rehberlik 
ve denetim planlarında, belli zaman aralıklarında tanılamanın 
yinelenmesi, engelin derece ve etkilerine dönük değişikliklerin 
belirlenerek okula kayıtta aranmakta olan sağlık muayenelerinin 
formalite  olmaktan kurtarılıp, özel eğitim uygulama ilkelerine eşdeğerli 
hale getirilmesi gerekmektedir. Denetimin geliştirme süreci, denetimi 
sadece durum saptayıp raporlaştırma olarak kalmasından kurtararak 
daha ileri noktalara götürmeli, çalışanlara yol gösterme ve yardım etme 
olarak denetimin rehberlik boyutunun önemini vurgulamalıdır. Bu yolla 
denetim eylemlerinin ağırlığı, amaçlardan sapmaları düzelterek bir 
sonraki planlanan etkinliklerin geliştirilmesine verilmelidir. 

Araştırma sonuçları bir bütün olarak ele alındığında, müfettişlerin  bu 
okullarda çalışan öğretmenlere rehberlik etme, onları işbaşında yetiştirme, 
mesleğe uyarlanmalarına yardım etme, çalışmalarını değerlendirme ve 
özel eğitimin gelişmesine dönük incelemeler yapma sorumlulukları 
bulunmakta, rehberlik ağırlıklı bir denetimi uygulayabilmesi için de alan 
ile ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olması gerekmektedir. Doğal 
olarak özel eğitim okullarının uzman olmayanlarca denetlenmesi, genel 
eğitimden daha karmaşık sorunları ortaya çıkarmaktadır. Çünkü özel 
eğitimin denetimi, uzmanlık gerektiren bir konudur. Öğretmenlerin 
başarılarının objektif  olarak belirlenmesi ve denetim formlarının  alana özgü 
şekilde kurum özellikleri dikkate alınarak düzenlenmesi okulun amaçlarına 
ulaşma düzeyini sağlıklı belirleyebilmek için önemlidir. 
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GÖRÜŞLER 

İşlevler Yeterlikler 
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1.Rehberlik ve denetim için yeterli zamanın saptanması. * * 

2. Öğretmenin hangi konuda ve nasıl bir yardıma ihtiyacı olduğunu 
analiz etme. 

* * 

3. Özel eğitimde bireyselleştirilmiş program hakkında öğretmeni 
aydınlatma. 

* * 

4. Planlanan çalışmalar hakkında bilgi alış verişi için toplantılar 
düzenleme. 

* * 

5.Öğretimin etkinliği için yapılan çalışmaları izleme. * * 

6. Öğretmenlerin uyumlu bir ekip olarak çalışmasını sağlama * * 

7. Eğitim ortamlarını özel eğitime uygun şekilde düzenlemeye yardım 
etme. 

* * 

8. Başarılı çalışmalar yapan öğretmenleri ödüllendirmeyi önerme * * 

9. Öğretmenleri, özel eğitimle ilgili özgün çözümler üretmeye teşvik 
etme. 

* * 

10. Öğrenciye uygun başarı ölçütü belirlemeye yardım etme. * * 

11. Etkin araç-gereç kullanımı için özel eğt. muh. çocuğa uygun 
düzenlemeler yapılmasını sağlama. 

* * 

12. Özel eğitimde yeni geliştirilen model ve uygulamaların öğretmenlere 
ulaştırılmasını sağlama. 

* * 

13. Öğretmenlerin özel eğitime yönelik hizmet içi eğitim ihtiyaçlarını 
belirleme 

* * 

14. Özel eğitim ihtiyacını karşılayacak şekilde eğitim ortamlarını 
iyileştirmek için öneri sunma. 

* * 

15. Özel eğitimde karşılaşılan güçlük ve problemler konusunda çözüm 
üretme 

* * 

16. Özel eğitime muhtaç çocuğa yönelik eğitsel önlemler konusunda 
öneri sunma. 

* * 

17. Hazırlanan planlardaki olası değişiklikler konusunda ileriye dönük 
fikir  verme. 

* * 

18. Özel eğitime dönük bilimsel ve teknolojik gelişmeleri öğretmenlere 
aktarma. 

* * 

19. Rehberlik ve denetim için daha uzun zaman ayırmanın yollarını 
araştırma. 

* * 

20. Bireyleri takım kararlarına katılmaya teşvik etme. * * 

21. Öğretmenlerin görev yaptıkları alanla ilgili ihtiyaç ve problemleri 
hakkında bilgi toplama. 

* * 

22. Müfettiş-öğretmen  arasındaki iletişimde görülen eksiklikleri 
saptama. 

* * 

23. Öğretmen-öğrenci arasındaki iletişimde görülen eksiklikleri 
saptama. 

* * 

24. Öğretmenleri motive ederek performanslarını  artırma * * 

25. Öğretmenleri küçük başarılarında destekleme. * * 

26. Öğretmeni, görev alanındaki yeterlikleri göz önünde tutarak 
değerlendirme. 

* * 
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Özet 

Bu araştırmada,  gelişim yetersizliği  olan çocuklara  renk  öğretiminde 
eşzamanlı ipucuyla öğretimin  etkililiği  araştırılmıştır.  Araştırmaya orta ve ileri 
derecede  gelişim yetersizliği  olan iki  denek  katılmıştır.  Eşzamanlı  ipucuyla 
öğretimin  etkililiğini  belirlemek  için tek  denekli  araştırma modellerinden  yoklama 
evreli davranışlar  arası çoklu  yoklama  modeli  kullanılmış;  deneklerle  replike 
edilmiştir.  Araştırma bulguları  eşzamanlı ipucuyla öğretimin  her iki  deneğe  de  hedef 
davranışları  öğretmede  etkili  olduğunu  göstermektedir.  Öğrenciler  hedef 
davranışları  öğretim bittikten  7, 18 ve 25 gün sonra yüksek  oranda  sürdürmüşler  ve 
araçlar  arası %100 düzeyinde  genellemişlerdir.  Araştırmanın sonunda  çalışmanın 
sınırlılıkları  tartışılarak  ileri araştırmalara  yönelik  önerilere  yer verilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Eşzamanlı  ipucuyla öğretim;  gelişimsel  yetersizlik, 
kavram öğretimi. 

Giriş 

Gelişim yetersizliği olan çocukların çoğuna, kavram ve beceriler 
sistematik bir öğretim süreci kullanılarak öğretilmelidir (Kırcaali-İftar, 

'Bu çalışma Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin 2002 yılı, 2. sayısında 
yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. 



Birkan ve Uysal, 1998). Özel eğitimciler özürlü bireylere daha etkili ve 
verimli öğretim sunmanın yollarını aramaktadırlar (Gibson ve Schuster, 
1992; Parrot, Schuster, Collins ve Gassavvay, 2000). Eşzamanlı ipucuyla 
öğretim, davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretimin bir uyarlaması olup, 
etkili öğretim alanyazınında son yıllarda yer alan ancak yeterince 
araştırılmamış sistematik bir öğretim sürecidir (Doğan ve Tekin-İftar,  2002; 
Schuster ve Griffen  1993; Schuster, Griffen  ve Wolery, 1992; Singleton, 
Schuster ve Ault, 1995). 

Eşzamanlı ipucuyla öğretimde hedef  uyaranın hemen ardından kontrol 
edici ipucu sunulur ve birey kontrol edici ipucunu model alır. Uyaran 
kontrolünün gerçekleşip gerçekleşmediği, öğretim oturumlarından hemen 
önce düzenlenen günlük yoklama oturumlarında belirlenmektedir (Gibson ve 
Schuster, 1992; Parrot ve diğ., 2000; Schuster ve diğ., 1992; Tekin ve 
Kırcaali-İftar,  2001). 

Eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkili biçimde uygulanabilmesi için, 
(Tekin ve Kırcaali-İftar,  2001 s. 174) dokuz basamaklı bir model 
geliştirilmiştir: (a) bireye tepkide bulunması için ipucu olarak verilecek 
uyaranı belirleme, (b) kontrol edici ipucunu belirleme, (c) eşzamanlı 
ipucuyla gerçekleştirilecek oturumları planlama, (d) yoklama oturumlarını 
planlama, (e) yanıt aralığı süresini belirleme, (f)  bireyin tepkilerine ne 
şekilde yanıt verileceğini belirleme, (g) denemeler arası süreyi belirleme, (h) 
veri kayıt yöntemini belirleme ve (ı) uygulama, kayıt tutma ve bireyin 
gösterdiği performansa  göre gerektiğinde değişiklikler yapma. 

Eşzamanlı ipucuyla öğretimin, değişik özür grubundaki ve yaştaki 
bireylere çeşitli kavramların öğretiminde etkili olduğu görülmektedir. 
Araştırma bulguları, hem zincirleme davranışların öğretiminde (Fetko, 
Schuster ve Harley, 1999; Maciag, Schuster, Collins ve Cooper, 2000; 
Singleton, Schuster ve Griffen,  1993; Swell, Collins, Hemmeter ve Schuster, 
1998; Parrot ve diğ., 2000; Yücesoy, 2002) hem de tek basamaklı 
davranışların öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkili bir şekilde 
kullanıldığını göstermektedir. Tek basamaklı davranış öğretimine, rakam 
tanıma (Akmanoğlu, 2002), mesleklerin işlevlerini tanıma (Doğan ve Tekin-
İftar,  2002), iletişim sembollerini tanıma, eldesiz tek basamaklı toplama 
işlemlerini yapma ve Amerikan eyaletleri ile ülkeleri haritadan gösterme 
(Fickel, Schuster ve Collins, 1998), sözcük okuma (Gibson ve Schuster, 
1992), günlük yaşamda kullanılan sözcükleri tanıma (Griffen,  Schuster ve 
Morse, 1998), fen  bilgisi sözcüklerini tanıma (Johnson, Schuster ve Bell, 
1996), nesne adlandırma (MacFarland-Smith, Schuster ve Stevens, 1993), 
tabela okuma (Singleton, Schuster ve Ault, 1995) oyun kartlarındaki 
sembolleri adlandırma (Wolery, Holcombe, Werst ve Cipolloni, 1993) ve 
maketlerinden hayvanları tanıma (Tekin ve Kırcaali-İftar,  2002) örnek 
verilebilir. 
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Varol (1992), yaptığı bir çalışmada zihin engelli çocuklara kırmızı, sarı, 
büyük, daire, üçgen, uzun, bir tane, iki tane ve kalın kavramlarını 
kazandırmada doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan bireyselleştirilmiş 
kavram öğretim materyalinin etkililiğini araştırmıştır. Çalışmanın sonunda, 
araştırmaya katılan çocuklara doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan 
bireyselleştirilmiş kavram öğretim materyalinin adı geçen kavramları 
kazandırmada etkili olduğu ortaya çıkarılmıştır. Yine Kırcaali-İftar  ve diğ. 
(1998), zihin engelli çocuklara renk ve şekil kavramı kazandırmada doğal 
dilin kullanıldığı doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan bireyselleştirilmiş 
kavram öğretim materyalinin etkililiğini araştırmışlardır. Çalışmanın 
sonunda araştırmaya katılan çocuklara renk ve şekil kavramlarını 
kazandırmada doğal dilin kullanıldığı doğrudan öğretim yöntemiyle sunulan 
bireyselleştirilmiş kavram öğretim materyalinin etkili olduğu sonucuna 
varılmıştır. Ancak ülkemizde ve yabancı literatürde zihin engelli çocuklara 
renk öğretiminde eşzamanlı ipucunun etkililiğini araştıran bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. 

Yukarıdaki tüm araştırma bulguları, eşzamanlı ipucuyla öğretimin tek 
basamaklı becerilerin öğretiminde etkili olduğunu gösterir niteliktedir. 
Alanyazında özellikle de ülkemizde yapılan eşzamanlı ipucuyla ilgili 
çalışmaların azlığı dikkat çekicidir. Bu nedenle, eşzamanlı ipucuyla 
öğretimin kavram öğretimindeki etkililiği üzerine ilişkin daha fazla 
çalışmaya gereksinim duyulduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada gelişim 
yetersizliği olan çocuklarda eşzamanlı ipucuyla öğretimin renklerin 
öğretiminde etkililiğini incelemek amaçlanmıştır. Bu genel amaçtan yola 
çıkarak şu alt amaçlar oluşturulmuştur: (a) Eşzamanlı ipucuyla öğretim, 
gelişim yetersizliği teşhisi konmuş iki çocuğa dört farklı  renkte, aynı 
büyüklük, aynı tip ve aynı türde nesneler arasından kırmızı, mavi ve yeşil 
renkte olanları işaret ederek seçme becerisinin öğretiminde etkili midir? (b) 
Eşzamanlı ipucuyla öğretimle, gelişim yetersizliği teşhisi konmuş iki çocuğa 
bu beceri öğretilebilirse, bu beceri öğretim bittikten 7 gün, 18 gün ve 25 gün 
sonra devam edebilir mi? (c) Eşzamanlı ipucuyla öğretimle, gelişim 
yetersizliği teşhisi konmuş iki çocuğa bu beceri öğretilebilirse, çocuklar 
öğrendikleri becerileri farklı  renk, farklı  büyüklük, farklı  tip ve farklı  türde 
nesnelere genelleyebilirler mi? 

YÖNTEM 

Katılımcılar ve Ortamlar 

Denekler 

Çalışmaya yaşları 6-8 arasında değişen iki gelişim yetersizliği olan 
erkek çocuk katılmıştır. Bu çalışmaya katılabilmesi için deneklerde şu 
önkoşullar aranmıştır: (a) görsel ve işitsel uyaranlara en az 7 dakika süreyle 
dikkati yöneltebilme, (b) taklit edebilme, (c) işaret ederek gösterebilme, (d) 
çalışmaya düzenli olarak katılabilme, (e) en az iki sözcükten oluşan sözel 
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yönergeleri yerine getirebilme. Her iki deneğin de bu çalışmaya katılmasına 
engel olacak bir sağlık sorunu yoktur. Deneklerin yukarıda belirtilen önkoşul 
davranışlara sahip olup olmadıklarını belirlemek için, denekler bireysel 
çalışmalar sırasında gözlenmiş, sınıf  öğretmenleriyle görüşülüp bu konuda 
bilgi alınmış ve tüm deneklerin bu önkoşul davranışları karşıladığı 
belirlenmiştir. 

Erol'un (6 yaş, 4 ay) davranış problemleri (örneğin, başkasına vurma, 
tekmeleme, tükürme, ısırma, yüksek sesle bağırma) vardır. Erol okulöncesi 
eğitim programlarında yaşıtlarından daha düşük performans  göstermektedir. 
Erol'un okulöncesi eğitimi ve sosyal davranışlarıyla ilgili performansı 
Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü'nde uygulamacı 
tarafından  değerlendirilmiştir. Ayrıca, Osmangazi Üniversitesi Eğitim, 
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Nöroloji Bilim Dalında Erol'a 
zihin engeli, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite tanısı konmuştur. Erol, 
normal gelişim gösteren çocukların bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı'na 
bağlı 16 mevcutlu bir anasınıfı  programına haftada  dört gün, günde dört saat 
sabahçı olarak katılmaktadır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Engelliler 
Araştırma Enstitüsü'nden haftada  iki gün birer oturum bireysel destek 
almaktadır. 

Yunus (8 yaş, 10 ay) öğretilebilir düzeyde zeka geriliğine sahip down 
sendromlu bir çocuktur. Yunus'un yaşıtlarıyla sosyal etkileşime girme, 
kendini ifade  etme ve anlamada zorluğu vardır. Yunus'un zeka geriliğiyle 
tanısı Osmangazi Üniversitesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Hastanesi 
Pediatrik Nöroloji Bilim Dalında konmuştur. Yunus, normal gelişim 
gösteren çocukların bulunduğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 25 mevcutlu 
bir ilköğretim okulunun birinci sınıfına  haftada  beş gün, günde üç saat 
öğlenci olarak katılmaktadır. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi Engelliler 
Araştırma Enstitüsü'nden haftada  iki gün birer oturum bireysel destek 
almaktadır. 

Uygulamacı ve Gözlemci 

Araştırmayı yürüten uygulamacı, Anadolu Üniversitesi Engelliler 
Araştırma Enstitüsü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. 
Uygulamacının daha önce eşzamanlı ipucuyla öğretimle sistematik öğretim 
sunma geçmişi yoktur. Araştırmanın gözlemciler arası ve uygulama 
güvenirliği verilerini toplamak için Anadolu Üniversitesi Engelliler 
Araştırma Enstitüsü'nde çalışan ve eşzamanlı ipucuyla öğretim konusunda 
yeterli bilgiye ve deneyime sahip bir öğretmen gözlemci olarak görev 
almıştır. Gözlemci, araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri, toplu 
yoklama, günlük yoklama, öğretim, izleme ve genelleme oturumlarının nasıl 
düzenlendiği ve veri toplama formlarının  nasıl kullanıldığı konusunda 
bilgilendirilmiştir. 
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Ortam ve Araç-Gereç 

Araştırma Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü 
Gelişimsel Yetersizlik Uygulama Birimi'nde yürütülmüştür. Bütün 
oturumlarda uygulamacı ve öğrencinin oturabileceği bir masa, araç-gereçleri 
koymak için başka bir masa ve iki sandalye bulunmuştur. Ayrıca, veri kaydı 
yapabilmek için sınıfta  kamera bulundurulmuştur. Araştırmada eşzamanlı 
ipucuyla renklerin öğretimi için dört farklı  renkte, aynı büyüklük, aynı tip ve 
aynı türde beş araç seti kullanılmıştır. Hedef  davranış belirlemek için 
kullanılan araçlar daha sonra öğretim, toplu yoklama ve günlük yoklama ve 
izleme oturumlarında da kullanılmıştır. Toplu yoklama, günlük yoklama, 
öğretim, izleme ve genelleme oturumlarında hangi araçların kullanıldığı 
Tablo l'de verilmiştir. 

Tablo 1: Toplu  Yoklama  (T),  Günlük  Yoklama  (G),  Öğretim (Ö),  İzleme  (İ)  ve Genelleme 
(GN)  Oturumlarında  Kullanılan  Araçlar 

Oturumlar Araçlar 
T-G-Ö-l (Set 1) Kırmızı yün ponpon, mavi yün ponpon, yeşil yün ponpon ve sarı yün 

ponpon 
T-G-Ö-İ (Set 2) Kırmızı ahşap küp, mavi ahşap küp, yeşil ahşap küp ve sarı ahşap küp 
T-G-Ö-l (Set 3) Kırmızı yumuşak plastik halka, mavi yumuşak plastik halka, yeşil 

yumuşak plastik halka ve san yumuşak plastik halka 
T-G-Ö-l (Set 4) Kırmızı mika lego, mavi mika lego, yeşil mika lego ve sarı mika lego 
T-G-Ö-İ (Set 5) Kırmızı sert plastik üçgen, mavi sert plastik üçgen, yeşil sert plastik 

üçgen ve san sert plastik üçgen 
GN (Set 1) Büyük boy kırmızı yün ponpon, orta boy mavi ahşap küp, küçük boy 

yeşil yumuşak plastik halka ve en küçük boy sarı mika lego 
GN (Set 2) Büyük boy kırmızı ahşap küp, orta boy mavi yün ponpon, küçük boy 

yeşil mika lego ve en küçük boy sarı sert plastik üçgen 
GN (Set 3) Büyük boy kırmızı sert plastik üçgen, orta boy mavi yumuşak plastik 

halka, küçük boy yeşil yün ponpon ve en küçük boy sarı sert plastik 
üçgen 

GN (Set 4) Büyük boy kırmızı mika lego, orta boy mavi sert plastik üçgen, küçük 
boy yeşil ahşap küp ve en küçük boy san yumuşak plastik halka 

GN (Set 5) Büyük boy kırmızı yumuşak plastik halka, orta boy mavi mika lego, 
küçük boy yeşil yün ponpon ve en küçük boy san ahşap küp 

Hedef  Davranış Belirleme 

Bu çalışmada gelişimsel yetersizlik gösteren çocuklara renklerin 
öğretimi amaçlandığından, bir ölçüt bağımlı test hazırlanarak öğrencilerin 
renkle ilgili performans  düzeyleri değerlendirilmiştir. Bunun için ilk olarak 
renkleri gösterme becerisi basitten karmaşığa doğru basamaklandırılmıştır. 
Renkleri gösterme becerisinin en kolay olduğu düşünülen birinci basamakta, 
dört farklı  renkte, aynı büyüklük, aynı tip ve aynı türde beş farklı  araç seti 
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vardır. Renkleri gösterme becerisinin orta zorluk düzeyinde olduğu 
düşünülen ikinci basamakta, dört farklı  renkte, farklı  büyüklükte, farklı  tipte 
ve farklı  türde beş farklı  araç seti vardır. Renkleri gösterme becerisinin en 
zor olduğu düşünülen üçüncü basamakta, çocuğun çevresinde değişik 
nesneler (örneğin, kitap, kıyafet,  pano, resim vb.) vardır. Bire bir yapılan 
değerlendirme oturumlarında, ilk önce öğrenciden, birinci basamaktaki beş 
ayrı araç setinde kırmızı renkte olan nesneyi göstermesi istenmiştir (örneğin, 
"Önündeki araçlara dikkatlice bak ve bana kırmızı olanı göster" denilmiş, 
tepki için 4 saniye beklenmiş, tepki kaydedilmiş ve diğer araç setine 
geçilmiştir). Diğer renkler için de aynı değerlendirme süreci izlenmiştir. Her 
renk için üç deneme yapılmıştır. İlk basamakta, deneklerin ikisi de %80 (beş 
set araçtan dördünde doğru tepki verme) olarak kabul edilen ölçütü 
karşılayabilecek düzeyde renkleri gösterememiştir. Dolayısıyla, daha zor 
kabul edilen diğer basamaklarda değerlendirme yapmaya gerek 
duyulmamıştır. Araştırma modeli, çalışma süresi ve koşulları göz önüne 
alınarak her iki öğrencinin de ölçütü karşılar şekilde gösteremediği dört 
renkten sadece kırmızı, mavi ve yeşil hedef  davranış olarak alınmış; sarının 
araştırmadan sonra yapılacak öğretim oturumlarında öğretilmesine karar 
verilmiştir. 

Araştırma çoklu yoklama modeli ile desenlendiği için, hedef 
davranışların çoklu yoklama modelinin kullanılmasına uygunluk 
göstermesine özen gösterilmiştir. Çoklu yoklama modelinde, öğretilmesi 
hedeflenen  hedef  davranışların iki özelliği karşılaması gerekmektedir: (a) 
hedef  davranışlar işlevsel olarak birbirine benzer olmalıdır, (b) hedef 
davranışlar birbirinden bağımsız olmalıdır. Araştırmada öğretilmesi 
hedeflenen  davranışların bu önkoşulları karşıladığı düşünülmektedir. 

Araştırma Modeli 

Renk öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkili olup olmadığını 
belirlemek amacıyla tek denekli araştırma modellerinden davranışlar arası 
çoklu yoklama modeli kullanılmış ve deneklerle replike edilmiştir. 

Bu modelde deneysel kontrol, deneklere bağımsız değişken 
uygulandığında bağımlı değişkenin düzeyinde, başka deyişle, öğretimine 
başlanmış rengi gösterme düzeyinde değişiklik olması; henüz öğretimine 
başlanmamış rengi gösterme düzeyinde farklılık  olmaması ve bu değişikliğin 
art zamanlılık ilkesiyle diğer renklerde de gözlenmesi yoluyla 
sağlanmaktadır. 

Araştırmaya, öğretimi hedeflenen  tüm renkleri kapsayacak biçimde 
toplu yoklama verisi toplanarak başlanmıştır. Toplu yoklama oturumlarında 
kararlı veri elde edildikten sonra başlama düzeyi evresi sonlandırılarak 
birinci rengin öğretimine başlanmıştır. Birinci rengin öğretimi sürerken, 

322 



ikinci ve üçüncü renkler için veri toplanmamıştır. Birinci renkte ölçüt 
karşılanıp kararlı veri elde edildikten sonra, tüm renkler için eşzamanlı 
olarak birinci yoklama evresi düzenlenmiştir. Birinci yoklama evresinde 
ikinci renk için kararlı veri elde edildikten sonra, bu yoklama evresi 
son lan diril arak ikinci rengin öğretimine başlanmıştır. İkinci renkte ölçüt 
karşılanıp kararlı veri elde edildikten sonra, tüm renkler için eşzamanlı 
olarak ikinci yoklama evresi düzenlenmiştir. İkinci yoklama evresinde 
üçüncü renk için kararlı veri elde edildikten sonra, bu yoklama evresi 
sonlandırılarak üçüncü rengin öğretimine başlanmıştır (Tavvney ve Gast, 
1984; Tekin ve Kırcaali-İftar,  2001). 

Bu araştırmanın bağımlı değişkeni, deneklerin dört farklı  renkte, aynı 
büyüklük, aynı tip ve aynı türde nesneler arasından kırmızı, mavi, yeşil 
renkli olanları işaret ederek seçebilmeleridir. Bu da renkleri gösterme 
becerinin ilk basamağıdır. Araştırmanın bağımsız değişkeni ise, eşzamanlı 
ipucuyla öğretimdir. 

Toplu yoklama, bir denekle öğretim oturumuna başlamadan önce ve 
öğretim çalışmalarında ölçüt karşılandıktan hemen sonra tüm hedef 
davranışlara ilişkin veri toplanmasıdır. Günlük yoklama, yalnızca öğretim 
uygulaması yapılan hedef  davranışlara ilişkin veri toplanmasıdır. Öğretim 
oturumları ise, deneklere bağımlı değişkeni kazandırmak için, bağımsız 
değişkenin uygulandığı belirli sayıda denemeden oluşan öğretim sürecidir. 

Tek-denekli araştırma modellerinde iç geçerliği etkileyen bazı tehditler 
söz konusudur. İç geçerlik, araştırmada meydana gelen değişikliğin yalnızca 
bağımsız değişkenden kaynaklanıyor olmasıdır. Bundan dolayı araştırmanın, 
bağımsız değişken dışındaki diğer etmenlerin kontrol edilebileceği şekilde 
desenlenmesi önerilmektedir (Tekin ve Kırcaali-İftar,  2001). 

Bağımsız değişken dışında, araştırmanın sonucunu etkileyebilecek olası 
etmenler ve bu etmenleri kontrol altına almak amacıyla uygulamacının 
uygulama sırasında dikkat ettiği hususlar şunlardır: (a) Dış etmenler, 
uygulama öncesi veya sırasında oluşan bağımsız değişkeni etkilemesi olası 
etmenlerdir. Bu etmenleri kontrol altına almak için, çocukların sınıf 
öğretmenleri ve aileleriyle yapılan görüşmelerde, çocuklara bu çalışma 
sonuçlanana kadar renk öğretimi yapılmaması istenmiştir, (b) Olgunlaşma, 
deneğin fiziksel  olarak gelişme göstermesi, duruma alışması veya yorgunluk 
göstermesi gibi nedenlerden dolayı bağımlı değişkenin etkilenmesidir. 
Olgunlaşma etkisini azaltmak için mümkün olduğunca araştırma kısa sürede 
bitirilmeye çalışılmıştır, (c) Ölçmenin, iki biçimde iç geçerliği etkilemesi söz 
konusudur. Birincisi, bağımlı değişkene ilişkin veri toplama yöntemlerinin 
değişikliğe uğraması, ikincisi ise gözlemci veya uygulamacının bağımlı 
değişken tanımından uzaklaşmasıdır. Bu etmeni kontrol altına almak için 
tüm oturumların %20' sinde gözlemciler arası ve uygulama güvenirliği verisi 
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toplanmıştır, (d) Denek yitimi, araştırma süreci içinde denek sayısının 
azalmasıdır. Bu çalışma bireysel eğitime devam eden çocukların 
gereksinimlerinden ortaya çıktığı için, araştırmaya sadece iki denek 
katılabilmiş; araştırma sürecinde herhangi bir denek kaybı olmamıştır, (e) 
Deneysel etki, araştırma sonuçlarının bağımsız değişkenden daha çok, bir 
uygulama sürecine girilmesiyle ortaya çıkmasıdır. Daha önceden deneklerle 
uygulamacı arasında öğretim etkinliklerinin gerçekleştirilmiş olması 
nedeniyle deneysel etkinin azaldığı düşünülmektedir, (f)  Uygulama 
güvenirliği, araştırmanın planlandığı gibi sunulmasıdır. Uygulama 
güvenirliği analizi, bu etmenin de kontrol altına alınmasını sağlamıştır 
(Tekin ve Kırcaali-İftar,  2001). 

Deney Süreci 

Araştırmanın deney süreci; toplu yoklama, günlük yoklama, öğretim, 
genelleme ve izleme oturumlarından oluşmaktadır. Bütün oturumlar 
Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Gelişimsel Yetersizlik 
Uygulama Birimi'nde Erol ile haftada  iki gün 09:00-10:00 saatleri arasında, 
Yunus ile haftada  iki gün 14:00-15:30 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Oturumların tümü bire-bir düzenlenmiş öğretim oturumlarında 
gerçekleşmiştir. Deneklerin toplu yoklama, günlük yoklama, öğretim, 
genelleme ve izleme oturumlarında göstermiş oldukları doğru tepkilerin 
pekiştirilmesi için Erol için etkinlik (istediği bir oyuncakla oynama, kitaba 
bakma, boyama yapma vb.) ve sosyal pekiştireç (harikasın, çok iyi, bravo 
vb.) kullanılırken; Yunus için yiyecek (kraker, bisküvi, gofret  vb.) ve 
etkinlik (tamir takımıyla oynama, araba sürme, ütü masası setinde oynama 
vb.) pekiştireçleri kullanılmıştır. Bu araştırma süresince kullanılan 
pekiştireçlere, gözlem yoluyla ve her iki deneğin ailesinden alınan bilgilere 
göre karar verilmiştir. 

Toplu Yoklama Oturumları 

Toplu yoklama oturumlarının ilki bütün davranışlarda ve deneklerde 
eşzamanlı olarak bire-bir öğretim oturumunda başlama düzeyi verisi 
toplamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Toplu yoklama oturumları, bir 
davranışta öğretim oturumlarına başlamadan hemen önce ve öğretimde ölçüt 
karşılandığında gerçekleştirilmiştir. Bütün toplu yoklama evrelerinde, 
davranışlardaki her bir hedef  uyarana ilişkin (farklı  renk, aynı büyüklük, 
aynı tip ve aynı türde dört nesneden oluşan beş set araç) beşer kez olmak 
üzere 15 deneme yapılmıştır. Her bir davranış setinde bir hedef  uyaran 
bulunmaktadır. Toplu yoklama oturumlarında davranış setlerindeki hedef 
uyaranlar deneklerin tahmin edemeyecekleri sıra ile sunulmuştur. Bunun için 
de davranış setleri kura çekilerek belirlenmiştir. 

Araştırmanın toplu yoklama oturumları şu şekilde gerçekleştirilmiştir: 
Uygulamacı her yoklama oturumuna başlamadan önce her bir davranış 
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setinde dört farklı  renkte, aynı büyüklük, aynı tip ve aynı türde nesnelerden 
oluşan beş araç setini bir kutunun içinde masanın yanına koymuştur. İlk araç 
setini masanın üstüne, çocuğun hemen önüne, yan yana yerleştirmiştir. 
Öğrenciye dikkat sağlayıcı ipucunu (örn., "Yunus şimdi seninle renkleri 
çalışacağız. Hazır mısın?") sunmuştur. Daha sonra beceri yönergesini 
sunmuştur (örn., "Yunus bana kırmızıyı göster". Öğrencinin 4 saniye içinde 
tepki vermesini beklemiştir. Öğrencinin yerinde oturma, dikkati yöneltme 
gibi uygun çalışma davranışları pekiştirilmiş; 5 saniye beklenerek bir sonraki 
denemeye geçilmiştir. Uygulamacı öğrencinin 4 saniye (yanıt aralığı) içinde 
doğru rengi göstermesi ya da vermesini doğru tepki; yanıt aralığı içinde ismi 
sorulan renk yerine farklı  bir rengi göstermesi ya da birden fazla  rengi 
göstermesi ya da yanıt aralığı içinde hiçbir tepkide bulunmamasını yanlış 
tepki olarak kabul etmiştir. 

Günlük Yoklama Oturumları 

Eşzamanlı ipucuyla öğretimde her denemede kontrol edici ipucu 
sunulduğu için öğrenciye bağımsız olarak tepki verme olanağı 
tanınmamaktadır. Bu nedenle, günlük yoklama oturumları düzenlenmiştir. 
Günlük yoklama oturumları da toplu yoklama oturumlarına benzer biçimde 
gerçekleştirilmiştir. Ancak, günlük yoklama oturumlarında yalnızca öğretimi 
yapılan hedef  davranışa ilişkin veri toplanmış; diğer hedef  davranışlara 
ilişkin veri toplanmamıştır. Uygulamacı, günlük yoklama oturumlarında her 
bir araç setinde bir kez olmak üzere toplam beş araç setinde beş defa  beceri 
yönergesi sunmuştur. Renklere ait beceri yönergeleri deneklerin tahmin 
edemeyecekleri bir sırayla sunulmuştur. Günlük yoklama oturumları, hedef 
davranışa ilişkin ard arda üç oturum beş araç setinden dördünde (%80) doğru 
tepki alıncaya kadar devam ettirilmiştir. Günlük yoklama oturumlarında 
deneklerin göstermiş olduğu bütün doğru tepkiler, sürekli pekiştirme 
tarifesiyle  pekiştirilmiş; yanlış tepkiler ise görmezden gelinmiştir. Çalışma 
sonunda da deneklerin çalışmaya katılım davranışları sürekli pekiştirme 
tarifesiyle  pekiştirilmiştir. 

Öğretim Oturumları 

Öğretim oturumlarında uygulamacı beceri yönergesinin (çocuğun 
tepkiyi başlatabilmesi için gerekli anımsatıcı uyaran; örneğin, "Kırmızı olanı 
göster") hemen ardından kontrol edici ipucunu (çocuğun doğru tepki 
sunmasını sağlamak amacıyla çocuğa verilen ipucu; örneğin, öğretmenin 
kırmızı olan nesneyi kendisi göstererek model olması) sunmuştur. Her bir 
öğretim oturumunda, davranış setindeki hedef  davranışa ilişkin ikişer defa 
olmak üzere toplam 10 deneme gerçekleştirilmiştir. Öğretim oturumlarında 
yanıt aralığı 4 saniye, denemeler arası süre 5 saniye olarak belirlenmiştir. 
Öğretimde kontrol edici ipucu olarak model olma ve sözel ipucu birlikte 
kullanılmıştır. Öğretim oturumlarında doğru tepkiler, beceri yönergesi ve 
kontrol edici ipucu sunulduktan sonra deneğin parmağıyla doğru rengi 
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göstermesi ya da doğru rengi vermesi olarak tanımlanmıştır. Öğretim 
oturumları, öğrencilerin günlük yoklama oturumlarında üç oturum ard arda 
beş nesneden en az dördünü göstererek ölçütü karşılamalarına kadar 
sürmüştür. 

Öğretim oturumları uygulamacı tarafından  şu şekilde 
gerçekleştirilmiştir: Öğretimi yapılacak davranışın ilk setindeki araçlar 
masanın üstüne, öğrencinin rahatlıkla görebileceği şekilde yan yana 
dizilmiştir. Önce çalışmayla ilgili açıklama yapılmıştır (örn., "Şimdi sana 
kırmızı rengin hangisi olduğunu öğreteceğim. Önce kırmızı rengi ben 
göstereceğim, sen sadece beni izleyeceksin. Sonra sana hangisinin kırmızı 
olduğunu soracağım ve sen hemen bana kırmızı olanı göstereceksin"). Sonra 
dikkati sağlayıcı ipucu (örn., "Yunus kırmızı rengi öğrenmeye hazır mısın?") 
sunulmuştur. Daha sonra öğrenciye beceri yönergesi sunulmuştur (örn., 
"Yunus bana kırmızı olanı göster," ya da "Bunlardan hangisi kırmızı, 
göster?" vb.). Beceri yönergesinin hemen ardından (0 saniye) kontrol edici 
ipucu ve model ipucu (istenen rengi gösteren nesne yukarı kaldırılarak, "bak 
kırmızı bu" ve "hadi şimdi sen de bana kırmızı olanı göster" ya da "kırmızı 
olanı ver" denmesi) sunulmuştur. Öğrencinin 4 sn. içinde tepki vermesi 
beklenmiştir. Öğrenci 4 sn. içinde doğru tepki göstermişse, sözel (harika, 
çok güzel, bravo) nesnel ya da yiyecek pekiştireci ile pekiştirilmiştir. 
Öğrencinin yanlış rengi göstermesi ya da 4 sn. içinde hiç tepki 
göstermemesi, yanlış tepki olarak kabul edilmiş ve görmezden gelinmiştir. 
Bu öğretim süreci bütün denemelerde aynı şekilde tekrar edilmiştir. 
Öğrencilerin öğretim oturumlarında göstermiş oldukları doğru tepkiler 
sürekli pekiştirme tarifesiyle  pekiştirilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin çalışmaya 
katılım ve çalışmaya dikkatlerini yöneltme davranışları, etkinlik 
pekiştireçleriyle pekiştirilmiştir. 

Genelleme ve İzleme Oturumları 

Araştırmanın genelleme oturumları, toplu yoklama oturumlarına benzer 
biçimde, ilk ve son toplu yoklama oturumlarından sonra öntest-sontest 
değerlendirmesiyle gerçekleştirilmiştir. Genelleme çalışması, araç-gereçler 
arası genelleme biçiminde, Tablo l'deki araç-gereçler kullanılarak 
yapılmıştır. Bu araç-gereçler öğretim oturumlarında kullanılan araç-
gereçlerden renk tonları bakımından farklıdır  (örn., öğretim oturumunda açık 
yeşil kullanılmışsa, genelleme oturumunda koyu yeşil kullanılmıştır). 
Ayrıca, öğretim oturumunda her bir araç setinde farklı  renkte aynı büyüklük, 
aynı tip ve aynı türde nesneler kullanılırken; genelleme oturumlarında, farklı 
renk, farklı  büyüklük, farklı  tip ve farklı  türde nesneler kullanılmıştır. 
Genelleme oturumlarında da diğer oturumlarda olduğu gibi yanıt aralığı ve 
denemeler arası süre 4 sn. olarak kullanılmıştır. Bir genelleme oturumunda, 
her bir davranışa ilişkin birer defa  olmak üzere toplam beş beceri yönergesi 
sunulmuştur. Öğrencilerin yanlış tepkileri görmezden gelinmiştir. Genelleme 
oturumlarında deneklerin gösterdikleri doğru tepkiler sözel ya da nesnel 
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olarak pekiştirilmiştir. Ayrıca, genelleme oturumu sonunda öğrencilerin 
çalışmaya katılım davranışları etkinlik pekiştireciyle pekiştirilmiştir. 

İzleme oturumları son yoklama oturumundan 7, 18 ve 25 gün sonra, 
öğrencilerin kazandıkları davranışları sürdürüp sürdürmediklerini görmek 
amacıyla yapılmıştır. İzleme oturumları yoklama oturumları gibi 
düzenlenmiştir. İzleme oturumlarının sonunda öğrencinin çalışmaya katılım 
ve uygun davranışları etkinlik pekiştireçleriyle pekiştirilmiştir (örn. "Benim 
istediklerimi hiç itiraz etmeden yerine getirmeye çalıştın. Ayrıca, çalışma 
esnasında dikkatin de çok iyiydi Yunus. Şimdi istediğin arabayı oyuncak 
dolabından alıp oynayabilirsin). 

Veri Toplama Formları 

Araştırmanın deney sürecinde; toplu yoklama, günlük yoklama, 
genelleme, izleme ve uygulama güvenirliği verilerinin toplanabilmesi için 
veri toplama formları  geliştirilmiştir. Toplu yoklama verileri, Toplu  Yoklama 
Oturumları  Veri  Toplama  Formu'na;  günlük yoklama verileri, Günlük 
Yoklama  Oturumları  Veri  Toplama  Formu'na;  genelleme verileri, Genelleme 
Oturumları  Veri  Toplama  Formu'na\  izleme verileri, İzleme  Oturumları  Veri 
Toplama  Formu'na  kaydedilmiştir. Bu formların  baş tarafında,  deneğin adı 
soyadı, uygulamacının adı, çalışmanın başlama-bitiş zamanı, toplam süre ve 
oturum numarasıyla ilgili bilgiler yer alırken; bu bilgilerin hemen altında 
doğru ve yanlış tepkiler ile hata analizine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Güvenirlik 

Günlük yoklama, toplu yoklama ve öğretim oturumlarının %30'unda; 
izleme ve genelleme oturumlarının %50'sinde yansız atama sonucu 
belirlenen oturumlar izlenerek güvenirlik verisi toplanmıştır. Gözlemciler 
arası güvenirlik, uygulamacının kayıtları ile güvenirlik değerlendirmesini 
yapan gözlemcinin kayıtlarının ne kadar birbiriyle uyuştuğu karşılaştırılarak 
yapılmıştır. Araştırmanın gözlemciler arası güvenirlik katsayısı "Görüş 
Birliği/Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) x 100" formülü  kullanılarak 
hesaplanmıştır (Tawney ve Gast, 1984). Araştırmanın uygulama güvenirliği 
katsayısı ise, "Gözlenen Uygulamacı Davranışı/Planlanan Uygulamacı 
Davranışı x 100" formülü  kullanılarak hesaplanmıştır (Bilingsley, White ve 
Munson, 1980). Uygulama güvenirliği için uygulamacının şu davranışları 
gözlenmiştir : (a) araç-gereci kontrol etme, (b) dikkati sağlayıcı ipucunu 
sunma (c) hedef  uyaranı (beceri yönergesi) sunma, d) kontrol edici ipucunu 
sunma, (e) yanıt aralığını bekleme (f)  davranış sonrası uygun tepkide 
bulunma. Aynı uygulamacı davranışları, toplu yoklama, günlük yoklama, 
izleme ve genelleme oturumları için ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

Gözlemciler arası güvenirlik Yunus'ta bütün oturumlarda %100 
düzeyinde gerçekleşirken; Erol'da ortalama %95 (toplu yoklama 
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oturumlarında %94, öğretim oturumlarında %90, izleme ve genelleme 
oturumlarında %100) düzeyinde gerçekleşmiştir. Uygulama güvenirliği ise, 
her iki denekte de bütün oturumlarda %100 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

BULGULAR 

Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiğine İlişkin Bulguları 

Eşzamanlı ipucuyla öğretilen kırmızı, mavi ve yeşil rengi gösterme 
davranışına ilişkin elde edilen veriler, Yunus için Şekil l'de, Erol için Şekil 
2'de gösterilmiştir. 

Yunus'un öğretime başlamadan önce her üç davranışı da %0 düzeyinde 
sergilediği, yani hiç bir basamağı doğru olarak sergileyemediği 
görülmektedir. Yunus'a eşzamanlı ipucuyla kırmızı, mavi ve yeşil nesneleri 
gösterme davranışı öğretilmeye başlanır başlanmaz, performansında  hemen 
artış olduğu görülmektedir. Yunus eşzamanlı ipucuyla öğretimle kırmızı olan 
nesneleri gösterme davranışını son üç oturum ortalama %86 düzeyinde 
sergileyerek ölçütü karşılamıştır. Yunus'un kırmızı olan nesneleri gösterme 
davranışı ikinci toplu yoklama oturumlarında ortalama %80, üçüncü toplu 
yoklama oturumlarında %100 ve dördüncü toplu yoklama oturumlarında 
ortalama %86 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Yunus eşzamanlı ipucuyla öğretimle mavi olanı nesneleri gösterme 
davranışını son üç oturum üst üste %80 düzeyinde sergilemiştir. Yunus'un 
mavi olan nesneleri gösterme davranışı üçüncü toplu yoklama oturumlarında 
ortalama %93 ve dördüncü toplu yoklama oturumlarında %100 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Yunus eşzamanlı ipucuyla öğretimle yeşil olan nesneleri gösterme 
davranışını son üç oturum ortalama %86 düzeyinde sergilemiştir. Yunus'un 
yeşil olan nesneleri gösterme davranışı dördüncü toplu yoklama 
oturumlarında ortalama %80 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Tablo 2'den anlaşıldığı gibi, Yunus toplam 41 öğretim oturumu 
eşzamanlı ipucuyla öğretimle her üç davranışta da ölçütü karşılar düzeyde 
performans  sergilemiştir. Yunus'un kırmızı olan nesneleri gösterme 
davranışını 160 dakika 30 saniyede, mavi olan nesneleri gösterme 
davranışını 63 dakika 41 saniyede ve yeşil olan nesneleri gösterme 
davranışını 96 dakika 28 saniyede ölçütü karşılar düzeyde gerçekleştirdiği 
görülmüştür. Yunus'a her üç davranış toplam 320 dakika 39 saniye öğretim 
süresi kullanılarak öğretilmiştir. 
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Tablo 2: Deneklerin  Uygulama  Oturumlarına  Ait Bilgiler 

Öğrenci/ Öğretim Öğretim Öğretim Öğretim Öğretim Günlük Yok. Yok. 
H. Oturum Deneme Hata Hata Süresi Yok. S. Hata Hata 

Davranış Sayısı Sayısı Sayısı Yüzdesi (dk-sn) (dk-sn) Sayısı Yüzdesi 
Yu- K. 20 100 14 %14 160:30 60:43 5 %0.6 
nus M. 9 40 6 %15 63:41 16:12 1 %0.1 

Y. 12 60 6 %10 96:01 28:26 2 %0.2 

Erol K. 10 50 3 %0.6 60:15 25:15 3 %0.4 
M. 8 40 3 %0.7 40:42 14:01 2 %0.2 
Y. 7 35 2 %0.5 49:50 12:50 1 %0.1 

Erol'un öğretime başlamadan önce her üç davranışı da %0 düzeyinde 
sergilediği, yani hiç bir basamağı doğru olarak sergileyemediği 
görülmektedir. Erol'a eşzamanlı ipucuyla kırmızı, mavi ve yeşil nesneleri 
gösterme davranışı öğretilmeye başlanır başlanmaz, performansında  hemen 
artış olduğu görülmektedir. Erol eşzamanlı ipucuyla öğretimle kırmızı olan 
nesneleri gösterme davranışını son üç oturum üst üste %100 düzeyinde 
sergileyerek ölçütü karşılamıştır. Erol'un kırmızı olan nesneleri gösterme 
davranışı ikinci, üçüncü ve dördüncü toplu yoklama oturumlarında ortalama 
%100 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Erol eşzamanlı ipucuyla öğretimle mavi olanı nesneleri gösterme 
davranışını son üç oturum üst üste %100 düzeyinde sergilemiştir. Erol'un 
mavi olan nesneleri gösterme davranışı üçüncü toplu yoklama oturumlarında 
ortalama %86 ve dördüncü toplu yoklama oturumlarında %100 düzeyinde 
gerçekleşmiştir. 

Erol eşzamanlı ipucuyla öğretimle yeşil olan nesneleri gösterme 
davranışını son üç oturum ortalama %93 düzeyinde sergilemiştir. Erol'un 
yeşil olan nesneleri gösterme davranışı dördüncü toplu yoklama 
oturumlarında %100 düzeyinde gerçekleşmiştir. Tablo 2'den anlaşıldığı gibi, 
Erol toplam 25 öğretim oturumu eşzamanlı ipucuyla öğretimle her üç 
davranışta da ölçütü karşılar düzeyde performans  sergilemiştir. Erol'un 
kırmızı olan nesneleri gösterme davranışını 61 dakika 15 saniyede, mavi 
olan nesneleri gösterme davranışını 40 dakika 42 saniyede ve yeşil olan 
nesneleri gösterme davranışını 49 dakika 50 saniyede ölçütü karşılar 
düzeyde gerçekleştirdiği görülmüştür. Erol'a her Uç davranış toplam 151 
dakika 47 saniye öğretim süresi kullanılarak öğretilmiştir. 

İzleme ve Genelleme Bulguları 
İzleme bulguları incelendiğinde, her iki öğrencinin de nesneler 

arasından kırmızı, mavi ve yeşil rengi gösterme davranışlarını öğretim sona 
erdikten bir, iki ve dört hafta  sonra ölçütü karşılar düzeyde sergiledikleri 
görülmüştür. Yunus ve Erol dört farklı  renkte, aynı büyüklük, aynı tip ve 
aynı türde nesneler arasından kırmızı, mavi ve yeşil olanları hiç 
gösteremezlerken; öğretim sonunda her üç rengi de aynı nesnelerde %100 
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doğru olarak göstermişlerdir. Diğer bir değişle, Yunus ve Erol her üç 
davranışta da araçlar arası genellemeyi %100 doğruluk düzeyinde 
gerçekleştirmişlerdir. 

TARTIŞMA 
Bu çalışmada, eşzamanlı ipucuyla öğretim, gelişim yetersizliği tanısı 

konmuş iki çocuğa farklı  renkte, aynı büyüklük, aynı tip ve aynı türde 
nesneler arasından kırmızı, mavi ve yeşil renkte olanları işaret ederek 
gösterme becerisi öğretilmiştir. Ayrıca, bu becerinin öğretim bittikten 7, 18 
ve 25 gün sonraki kalıcılığı ve farklı  renk, farklı  büyüklük, farklı  tip ve farklı 
türde nesnelere genellenebilirliği de incelenmiştir. 

Araştırma bulguları, eşzamanlı ipucuyla öğretimin, gelişimsel 
yetersizliği olan çocuklara kırmızı, mavi ve yeşil renkte olan nesneleri işaret 
ederek göstermede etkili olduğunu gösterir niteliktedir. Elde edilen kalıcılık 
ve genelleme bulguları da, eşzamanlı ipucuyla öğretimin, kalıcılık ve 
genellemenin sağlanması açılarından da etkili olduğunu göstermektedir. Bu 
araştırmanın bulguları, eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiğini inceleyen 
diğer araştırmalarla (Akmanoğlu, 2002; Doğan ve Tekin-İftar,  2002; Fickel 
ve diğ., 1998; Gibson ve Schuster, 1992; Griffen  ve diğ., 1998; Johnson ve 
diğ., 1996; MacFarland-Smith ve diğ., 1993; Singleton ve diğ.,1995; Tekin 
ve Kırcaali-İftar,  2002; Wolery ve diğ., 1993) tutarlılık göstermektedir. 

Araştırma bulgularından da anlaşılacağı gibi, eşzamanlı ipucuyla 
öğretim renk öğretiminde etkili bir yöntemdir. Bulgular incelendiğinde üç 
tane renk öğretmek için en fazla  sayıda oturumun Yunus'la yürütüldüğü 
görülmektedir. Yunus ile yürütülen 41 öğretim oturumunun sonunda 
Yunus'un her üç davranışı da ölçütü karşılar düzeyde sergilediği 
görülmüştür. Ölçüt karşılanıncaya değin geçen öğretim süresi açısından da 
en uzun öğretim süresinin Yunus ile gerçekleştiği görülmüştür. Yunus'a her 
üç davranış toplam 320 dakika 39 saniye öğretim süresi kullanılarak 
öğretilirken, Erol'a her üç davranış toplam 151 dakika 47 saniye öğretim 
süresi kullanılarak öğretilmiştir. Diğer deneğe kıyasla, Yunus'ta ölçüt 
karşılanıncaya değin geçen öğretim oturum sayısının ve toplam öğretim 
süresinin uzun olması; Yunus'un anlama, ifade  etme, dikkati yöneltme ve 
iletişim kurma becerilerinde performansının  Erol'a göre çok daha düşük 
olmasından kaynaklanıyor olabilir. 

Araştırmanın uygulama güvenirliği verileri oldukça yüksektir. Öğretim 
oturumlarında eşzamanlı ipucuyla öğretimin %100 düzeyinde güvenilir 
olarak uygulandığı görülmüştür. Bir çalışmada kabul edilebilir güvenirlik 
katsayısının %80, istendik katsayının ise %90 ve üstü olması gerektiği ifade 
edilmektedir (Tekin ve Kırcaali-İftar,  2001; Wolery ve diğ., 1988). 
Dolayısıyla, bu çalışmanın bu ölçütü karşıladığı görülmektedir. Bu 
çalışmada görev alan uygulamacı eşzamanlı ipucuyla öğretimi ilk kez 
kullanmıştır. Bu açıdan güvenirlik bulguları incelendiğinde, uygulamacının 
önceden eşzamanlı ipucuyla bir uygulama geçmişi olmamasına rağmen 
eşzamanlı ipucuyla öğretimi güvenilir bir biçimde kullandığı görülmüştür. 
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Bu da eşzamanlı ipucuyla öğretimin uygulama kolaylığı açısından verimli 
olduğuna bir göstergedir. Bu bulgular, eşzamanlı ipucuyla öğretimi 
öğretmenlerin, ailelerin ve akranların kolayca uygulayabileceğini 
göstermektedir. 

Öğretim oturumlarının tamamında ayırt edici uyaran ile kontrol edici 
ipucunun eşzamanlı olarak sunulmasından dolayı araştırmanın öğretim ve 
günlük yoklama oturumlarında düşük oranda hata gerçekleşmiştir. Yanlışsız 
öğretim yöntemlerinde, öğretim sırasında gerçekleşen hata düzeyinin düşük 
olduğu ve bunun da genellikle %10'u geçmediği düşünüldüğünde (Tekin ve 
Kırcaali-İftar,  2001), bu araştırmada ölçüt karşılanıncaya değin günlük 
yoklama oturumlarında gerçekleşen ortalama hata düzeyinin %3 olması, 
öğretim sırasında ne kadar az yanlışın yapıldığını göstermesi açısından 
dikkat çekicidir. 

Tek-denekli araştırmalarda bulguların genellenmesi için araştırmaya 
katılan denek sayısının fazla  olması (üç ya da daha fazla)  istendik bir 
durumdur. Ancak, araştırmanın yapıldığı uygulama birimine başvuran 
deneklerden sadece ikisinin renkleri bilmiyor olmasından dolayı, bu 
araştırmaya iki denek katılabilmiştir. Bu da, araştırmadaki sınırlılıklar 
arasında yer almaktadır. 

Bu araştırmanın iki açıdan önemli olduğu düşünülebilir. Birincisi, 
araştırmanın bulguları eşzamanlı ipucuyla öğretimin gelişim yetersizliği olan 
bireylere renk öğretiminde, öğretilen becerilerin kalıcılığının ve 
genellenmesinin sağlanmasında etkili olduğunu gösterir niteliktedir. Bu 
bulgular, tek basamaklı becerilerin eşzamanlı ipucuyla, farklı  tür özürlere 
sahip bireylere öğretilmesinden elde edilen bulgularla tutarlılık 
göstermektedir. Bu nedenle, bu araştırmanın eşzamanlı ipucuyla öğretime 
ilişkin elde edilen bulguları desteklemekte olduğu; diğer bir değişle, bu konu 
ile ilgili olarak halihazırda varolan araştırma alanyazınını genişlettiği 
düşünülebilir. İkincisi, bu çalışma, alanyazında eşzamanlı ipucu kullanılarak 
renklerin öğretildiği ilk çalışma olma özelliği göstermektedir. 

Araştırma bulgularından hareketle, öğretmenlere, anne-babalara ve 
akranlara eşzamanlı ipucuyla öğretim kullanılarak öğretim sunmaları 
önerilebilir. Yine araştırma bulgularından hareketle ileri araştırmalara 
yönelik bazı önerilerde bulunulabilir. Örneğin, benzer çalışma farklı 
ortamlarda, farklı  kişilerle yürütülebilir. Eşzamanlı ipucuyla öğretim diğer 
tek basamaklı becerilerin öğretiminde etkililik ve verimlilik açısından 
karşılaştırılabilir. Bu araştırmada, eşzamanlı ipucu kullanılarak sadece dört 
farklı  renkte aynı büyüklük, aynı tip ve aynı türde nesneler arasından 
kırmızı, mavi ve yeşil rengi işaret ederek gösterme becerisi öğretilmiştir. 
Eşzamanlı ipucu kullanılarak çevredeki nesneler arasından kırmızı, mavi ve 
yeşil rengi işaret ederek gösterme becerisi üzerinde çalışılabilir. Ayrıca, 
benzer becerilerin öğretiminde, eşzamanlı ipucuyla öğretim ile doğrudan 
öğretimin etkililikleri karşılaştırılabilir. 
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G.Y T .Y . G.Y. T .Y . G.Y. T.Y. İZLEME 

Oturumlar 

Şekil 1: Yunus'un  toplu yoklama,  öğretim,  Genelleme ve izleme oturumları  doğru  tepki 
yüzdeleri.  İçi  dolu  daireler;  toplu yoklama,  öğretim ve izleme oturumlarının  doğru  tepki 

yüzdelerini  göstermektedir.  Boş daireler  ise, genelleme  oturumlarının  doğru  tepki 
yüzdelerini  göstermektedir. 
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G.Y T.Y. G.Y. T.Y. G.Y. T.Y. İZLEME 

Oturumlar 

Şekil 2: Erol'un  toplu yoklama,  öğretim,  genelleme  ve izleme oturumları  doğru  tepki 
yüzdeleri,  içi dolu  daireler;  toplu yoklama,  öğretim ve izleme oturumlarının  doğru  tepki 

yüzdelerini  göstermektedir.  Boş daireler  ise, genelleme  oturumlarının  doğru  tepki 
yüzdelerini  göstermektedir. 
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UYGUN OLMAYAN DAVRANIŞLARIN 
AZALTILMASINDA UYUŞMAYAN 

DAVRANIŞLARIN AYRIMLI PEKİŞTİRİLMESİ 
İŞLEM SÜRECİNİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK 

KURUMA DAYALI GRUP EĞİTİMİ İLE 
UYGULANAN AİLE EĞİTİM PROGRAMI 

UYGULAMA ÖRNEĞİ 

Ö.E. Uzm. Emine GÜLTEKİN 

Özel Barış Özel Eğitim  ve Rehabilitasyon Merkezi 

Özet 

Aile eğitim programları  ile, ailelere  çocuklarına  beceri ve kavram öğretmeyi 
ve çocuklarının  davranışlarını  kontrol  etme becerilerini  kazandırma 
amaçlanmaktadır.  Aile eğitimi, bir destek  eğitim düzenlemesi  olarak  normal ya da 
yetersizlikten  etkilenmiş  tüm çocuklar  için önemlidir.  Kuruma  dayalı  olarak  grup 
eğitimi ile uygulanan davranışçı  yaklaşıma  dayalı  olarak  geliştirilen  aile eğitim 
programı  ile, uyuşmayan davranışların  ayrımlı pekiştirilmesi  işlem sürecinin 
ailelere  kazandırılması  sonucunda  ev ve diğer  ortamlarda  çocuklarının  uygun 
olmayan davranışlarını  azaltmada,  çocuklarına  UDAP  işlem sürecini uygulamaları 
amaçlanmıştır.  Aile eğitim programı;  ailelere  uyuşmayan davranışların  ayrımlı 
pekiştirilmesi  işlem sürecinin öğretim aşaması, ailelerin  uyuşmayan davranışların 
ayrımlı pekiştirmesi  işlem sürecini çocuklarına  uygulama aşaması, ailelere, 
uygulamalarına  yönelik  dönül  verme aşamasını kapsayan 3 aşamadan  ve 5 
oturumdan  oluşmaktadır.  Program,  haftada  bir saatlik  oturumlar  halinde  ortalama 



3 ay süreyi kapsamıştır.  Her  bir oturum, ödevlerin  kontrol  edilmesi  ve öğretime 
hazırlık,  sunu, soru-cevap, demonstrasyon,  davranışın  prova edilmesi  tekniklerini 
içeren öğretim süreci ve ödevlerin  verilmesi bölümlerinden  oluşmaktadır.  Ailelerin, 
uyuşmayan davranışların  ayrımlı pekiştirilmesi  işlem sürecini uygulamaları 
sonucunda,  çocuklarının  ev ve diğer  ortamlara  uygun olmayan davranışlarının 
azaldığı  gözlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler  : Davranış Kontrolü,  Uyuşmayan  Davranışların  Ayrımlı 
Pekiştirilmesi  İşlem  Süreci  (UDAP),  Aile Eğitim  Programı 

Aile Eğitimi Ve Önemi 

Aile eğitim programları ile, ailelere çocuklarına beceri ve kavram 
öğretmeyi ve çocuklarının davranışlarını kontrol etme becerilerini 
kazandırma amaçlanmaktadır. Aile eğitimi, bir destek eğitim düzenlemesi 
olarak normal ya da yetersizlikten etkilenmiş tüm çocuklar için önemlidir 
(Vuran, 1997). Çocuğun gelişimine uygun ve gelişimini hızlandıracak ortam 
ve koşulların hazırlanmasında, ailenin önemli rolünün olduğu açıktır. 
Yetersizlikten etkilenmiş çocukla yaşamaları ve yetersizliğin çocuğun 
gelişimini etkilemesini gözlemeleri nedeniyle, ebeveynler çocuğun 
yetersizliğinin ve etkilerinin farkında  olan kişilerdir (Fox ve Binder, 1990; 
Varol,1996). Yetersizlikten etkilenmiş çocukların ebeveynleri, çocuklarının 
eğitsel ve gelişimsel gereksinimlerini karşılamada büyük öneme sahiptirler 
(Snell, 1983). Öğretim süreci içindeki çocukların başarıları, aldıkları eğitim 
ve evde aldıkları destek eğitim ile ailelerin katılımına bağlıdır (Varol, 1996; 
Vuran, 1997). 

Yetersizlikten etkilenmiş çocukların anne ve babaları, çocuklarının 
davranış sorunlarıyla baş etmekte güçlük yaşadıklarını belirtmektedirler. Bu 
çocukların devam ettiği kurumlarda uygun olmayan davranışlarını azaltmaya 
yönelik sağaltım programlarının temel amacı, bireyin toplum içinde kabul 
edilebilir şekilde işlevde bulunmasını sağlamaktır. Pek çok sağaltım 
programında karşılaşılan sorun kazandırılan davranış değişikliğinin 
sürdürülmesi ve genellenmesidir. Ailenin eğitime katılması ile, davranış 
sürekliliğine yönelik problemlerin ortadan kalkacağı ifade  edilmektedir (Fox 
ve Binder, 1990; Elksnin ve Elksnin 1991; Varol, 1996, Gültekin 1999). 

Aile eğitimi, öğrenilenlerin kalıcı olmasına yol açmakla birlikte çok 
fazla  sayıda ve birbirinden farklı  gereksinimleri olan yetersizlikten 
etkilenmiş birey olduğu düşünüldüğünde, anne ve babalar, çocuklarının 
yaşına ve bulunduğu ortama uygun davranış modelleri geliştirmelerine 
katkıda bulunabilirler (Fox ve Binder, 1990; Varol, 1996; Gültekin 1999). 
Aile eğitimini önemli kılan gerekçelerden biride, sağladığı ekonomik 
yarardır. Çok sayıda ve birbirinden farklı  gereksinimi olan yetersizlikten 
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etkilenmiş birey sayısı ile sınırlı sayıda uzman personel düşünüldüğünde 
ailelerin çocuklarının eğitimine katılımını sağlamak önemli görülmektedir. 

Aile eğitimi ile yetersizlikten etkilenmiş çocukların anne ve babalarının 
karşılaştıkları sorunlarla baş etme ve olası önlemler alarak, öğretme 
becerilerini kazanmaları ile çocuklarının eğitimine katılmaları, hiçbir zaman 
bir anne ve babayı öğretmen rolü üstlenmesini gerektirmemektedir. Bu 
hassas nokta düşünülerek aile eğitim programlarının düzenlenmesi, 
programın amacı doğrultusunda etkisini gösterecektir. 

Yetersizlikten etkilenmiş çocukların bilgi, beceri, kavram ve 
davranışları kazanma aşamasında çok yaşantı sağlanması ve sık tekrarlara 
yer verilmesi gerekmektedir. Çocukların devam ettiği eğitim kurumlarında, 
ailelerin eğitime katılımını sağlamak, çocuklara sunulan eğitimi kolay, etkili, 
kalıcı, genellenebilir ve ekonomik hale getirmektedir (Miller, 1975; Akkök, 
1984; Fox ve Binder, 1990; Elksnin ve Elksnin 1991; Varol,1996; Gültekin 
1999). Yetersizlikten etkilenmiş çocukların aileleri çocuklarının eğitimine 
katıldıkları oranda çocuklarıyla ilgili olası sorunları önleme ve sorunlar 
oluştuğunda çözme becerisine sahip olacaklardır. Aileler, ancak 
desteklendiklerinde bu becerileri yerine getirmeleri mümkün olmaktadır. 
Yapılan araştırmalar ve ailelerle yapılan öznel gözlemler ailelerin 
çocuklarıyla iletişim kurma, davranışlarını kontrol etme ve çocuklarına 
öğretme becerisini kazandırmaya yönelik gereksinimleri olduğunu ortaya 
koymaktadır. Ailelerin bu gereksinimleri aile eğitim programları yoluyla 
desteklenebilmektedir. 

Aile eğitiminde ülkemizdeki duruma baktığımızda, çocukların eğitim 
ortamlarının çeşitlenmesine hizmet edecek bireyselleştirilmiş eğitim 
programlarının hazırlanması ve aile katılımını zorunlu kılan düzenlemelerin 
6 Haziran 1996 yılında 573 sayılı KHK ile gerçekleştiği görülmektedir. Bu 
yasa, yetersizlikten etkilenmiş çocukların ebeveynlerinin çocuğun eğitimine 
katılımını sağlamayı ve aile eğitimini zorunlu hale getirmiştir. 

Aileye Götürülecek Hizmet Türleri 

573 Sayılı KHK' nin belirttiği gibi, ailelerin çocuklarının eğitimine 
katılımını sağlamak için, ebeveynlere destek hizmetlerin sunulması 
gerekmektedir. Yetersizlikten etkilenmiş çocukların ailelerine, çocuklarının 
eğitimlerine katılmalarına yönelik götürülecek hizmet çeşitleri; 

• Bilgi Verici Danışmanlık 

• Psikolojik Danışmanlık 

• Aile Eğitim Programları 
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Bu hizmet çeşitleri, ülkemizde kavram karmaşası şeklinde ailelere 
sunulmaktadır. Uygulamalar, aile eğitiminin, bilgi verici danışmanlık ve 
psikolojik danışmanlık hizmetleri ile karıştırılmakta olduğunu 
göstermektedir. 

Aile Eğitiminde Davranışçı Yaklaşımın Kullanılması 

Günümüzde, aile eğitiminde, davranışçı yaklaşım yaygın olarak 
kullanılmaktadır (Fox ve Binder, 1990; Varol,1996). Davranışçı yaklaşımın 
aile eğitiminde yaygın olarak kullanılma nedeni, davranışçı yaklaşım 
konusunda uzman olmayan kişilerinde bu yaklaşım tekniklerini kolaylıkla 
öğrenebilmeleri ve sağaltım programlarını yürütebilmeleridir. Ayrıca, 
davranışçı yaklaşım ile beceri, kavram öğretimi ve davranış yönetimi işlem 
süreçleri bir çok bireye aynı anda ve kısa sürede öğretilebilmektedir (Akkök, 
1984; Elksnin ve Elksnin, 1991; Varol, 1996). 

Aile Eğitim Programı Çeşitleri 

Aile eğitim programları ile, ebeveynlere gereksinimleri doğrultusunda 
hizmet verilmektedir. 

• Programa Katılan Aile Sayısına Göre, Bire-bir ve Grup Aile Eğitim 
Programları 

• Programın Düzenlendiği Ortama Göre Eve, kuruma ve Ev-kuruma 
dayalı Aile Eğitim Programları 

• Programın Amacına Göre Davranış kontrolü, kavram ve beceri 
öğretimine yönelik Aile Eğitim Programları olarak gruplanmaktadır. 

Programa Katılan Aile Sayısına Göre Aile Eğitim Programları 

• Grup Eğitimi Yoluyla Aile Eğitim Programları : Gruba yönelik 
olarak hazırlanan aile eğitim programları, çocukları bir eğitim kurumuna 
devam eden ailelerle, genellikle 10-12 kişilik gruplar oluşturularak 
yapılmaktadır. Bu programlar, 8-10 haftalık  programlardır (Akkök, 1984; 
Fox ve Binder, 1990; Varol, 1996). Grup eğitimi ekonomik oluşu, daha çok 
aileye hizmet gitmesi, ailelerin bilgi, deneyim ve uygulamalarını birbirleriyle 
paylaşmaları açısından tercih edilmektedir (Miller, 1975; Snell, 1983; 
Akkök, 1984; Varol, 1996; Vuran, 1997; Cavkaytar, 1998). 

• Bire-bir Eğitim Yoluyla Aile Eğitim Programları: Bire-bir eğitim 
programlarıyla, aileler uzmanla bire-bir olarak çocukların gereksinimleri 
doğrultusunda, ailelerin çocuklarının davranışlarını kontrol etmeye yönelik 
becerileri ve çocuklarına beceri ve kavram öğretme becerilerini öğrenmeleri 
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sağlanmaktadır. Bire-bir eğitim programları, zaman ve ekonomik açıdan 
pahalı bir uygulamadır. 

Programın Düzenlendiği Ortama Göre Aile Eğitim Programları 

• Eve Dayalı Aile Eğitim Programları: Eve dayalı programlarda 
çocuk evde eğitilmekte ve uzman aile etkileşimi evde gerçekleşmektedir. 

• Kuruma Dayalı Aile Eğitim Programları: Bu programda çocuğun 
eğitimi bir kurum tarafından  gerçekleştirilir. Bu kurumlar, resmi eğitim 
kurumları, özel özel eğitim kurumlan, üniversiteye bağlı özel eğitim 
birimleridir (Akçamete, 1989). 

• Ev Ve Kuruma Dayalı Aile Eğitim Programları :Bu program, 
eve ve kuruma dayalı programların bir bileşimi özelliğindedir. İyi bir 
eşgüdümün sağlanmasını gerektiren bu programlarda, çocuk hem evde hem 
de eğitim kurumunda eğitim almaktadır. Öğretmen tarafından  kurumda 
çocuğa sağlanan eğitim uygulamalarının, aileler tarafından  ev ortamına ve 
çevrelerine genelleyebilmelerinin sağlanması beklenmektedir (Akçamete, 
1989; Kargın, 1990). Eve ve kuruma dayalı aile eğitim programları, farklı 
şekilde planlanabilmektedir. Bunlar, genişletilmiş, genelleştirilmiş ve 
özelleştirilmiş programlardır. 

Programın Amacına Göre Aile Eğitim Programları 

• Ailelere Uygulamalı Davranış Analizi İlke ve İşlem Süreçlerini 
Kazandırmaya Yönelik Aile Eğitim Programları: Yetersizlikten 
etkilenmiş çocukların aileleri, çocuklarının davranışlarını kontrol etmekte 
sorun yaşadıklarını belirtmektedirler. Çok sayıda yetersizlikten etkilenmiş 
çocuk ve bu çocukların birbirinden farklı  gereksinimleri olduğu 
düşünüldüğünde, ailelere uygulamalı davranış analizi ilke ve işlem 
süreçlerini kazandırmak, çocukların uygun olmayan davranışlarının azalması 
ve uygun olan davranışlarının artmasına yol açacaktır. Böylece aileler, 
çocuklarının davranışlarını kontrol etme becerilerine sahip olacaklardır. Bu 
durum, çocuklarının yaşadıkları ortamda kabul edilebilir davranışlarda 
bulunarak, bağımsız olarak işlevde bulunmalarını sağlayacaktır. 

• Ailelere Çocuklarına Beceri Ve Kavram Öğretmeyi 
Kazandırmaya Yönelik Aile Eğitim Programları ; Aile eğitim programı 
yoluyla ailelere çocuklarına beceri ve kavramları nasıl öğreteceklerinin 
kazandırılması, yetersizlikten etkilenmiş çocukların daha kısa sürede daha 
çok sayıda beceri ve kavram kazanmalarına ve sürdürmelerine hizmet 
edecektir. 
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Aile Eğitim Oturumlarının Planlanması 

Aile eğitim programı planlanırken öncelikle, ailelerin gereksinimleri 
doğrultusunda, aile eğitim programına katılacak ebeveyn sayısı ve 
oturumların yapılacağı ortam belirlenmelidir. Aile eğitim oturumlarının 
grup ya da bire-bir olarak yapılacağı ve oturumların düzenleneceği ortam 
belirlendikten sonra, oturumların hangi zaman aralığında, ne kadar sıklıkta 
ve ne kadar süre için yapılacağı, ailelerin görüşleri dikkate alınarak 
planlanmalıdır. Oturumlarda bilgileri sunarken kullanılan dil, mümkün 
olduğunca bilimsellikten arındırılmış, açık ve anlaşılır olmalıdır (Varol, 
1996). 

Özel Barış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Aile Eğitim Birimi 
Hizmetleri 

Özel eğitim hizmeti veren Özel Barış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon 
Merkezi'nde, kuruma devam eden ve etmeyen erken çocukluk dönemi ve 
diğer yaş grubu çocukların anne, baba ve anne-babalarına aile eğitim birimi 
tarafından  aile eğitim hizmetleri sunulmaktadır. 

Aile eğitim hizmetleri; 

• Amacına göre; bilgi, beceri, kavram öğretme ve davranış kontrolüne 
yönelik olarak düzenlenmektedir. 

• Sayısına göre; grup ve bire-bir olarak düzenlenmektedir. 

• Ortama göre; kurum ve kuruma-eve dayalı olarak düzenlenmektedir. 

Kuruma Dayalı Grup Aile Eğitim Programının Geliştirilmesi ve 
Uygulanması 

Aile Eğitim Gruplarının Oluşturulması 

Aile eğitim programının planlanmasında, öncelikli olarak anne ve 
babaların gereksinimleri doğrultusunda, aile eğitim programına katılacak 
aileler, katılacağı gruplar ve grup sayısı belirlenmiştir. 

Ön Görüşme 

Kurumumuza devam eden ailelere aile eğitim programına katılım formu 
dağıtılarak programa katılıp katılmayacaklarıyla ilgili ön görüşme 
yapılmıştır. Aile eğitim programlarının nasıl ve ne şekilde düzenleneceği aile 
eğitim birimi sorumlusu ve eğitim danışmanları tarafından  ailelerle 
paylaşılmıştır. Ön görüşme sonucunda, aile eğitim programına katılmak 
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isteyen aileler listelenmiştir. Bunun yanı sıra programa katılmaya 
gereksinimi olan ancak bu konuda herhangi bir fikir  belirtmeyen ailelere 
bilgilendirici danışmanlık toplantıları yapılarak gereksinim yaratılma yoluna 
gidilmiştir. 

Grup Sürelerinin Belirlenmesi 

Aile eğitim gruplarının oturum sürelerinin belirlenmesinde, pek çok 
sınırlılık yaşanmıştır. Anne ve babaların çalışıyor olması ve ulaşım maliyeti 
nedeniyle, grup zamanları ailelerle görüşülerek haftada  bir kez çocuğun 
kurumda eğitim almaya geldiği ders saati ile sınırlı tutulmuştur. Pek çok 
çalışan ebeveyn programa katılmak isteğini formlar  aracılığıyla yazılı olarak 
tarafımıza  iletmiş, ancak işyerinden izin almakta güçlük yaşamış yada 
alamamıştır. Kurumumuz tarafından  ilgili kurumlara 573 sayılı KHK'nin 
aile eğitimiyle ilgili maddeleri ile aile eğitiminin önemi, zaman ve sürelerini 
içeren dilekçeler gönderilmiştir. Aileler, bu dilekçelerle izin kullanarak, aile 
eğitim oturumlarına katılabilmişlerdir. 

Yapılan ön görüşme ile ailelerin aile eğitim programına katılım istekleri 
ve çocukların gereksinimleri doğrultusunda eğitim danışmanlarının da 
görüşleri alınarak programa katılacak aileler belirlenmiştir. Oturumların 
günü ve süresi hakkında aileler yazılı olarak bilgilendirilmiştir. Her oturum 
ortalama bir saat olmak üzere haftada  bir kez olarak planlanmıştır. 

Oturumların Yapılacağı Ortamın Düzenlenmesi 

Aile eğitim oturumları kurumumuzun aile eğitim biriminde yapılmıştır. 
Ailelerin oturuş pozisyonu, U şeklinde sıralanmış kolçaklı sandalyelerde aile 
eğitim birimi sorumlusu ile karşılıklı olarak oturacakları şekilde 
düzenlenmiştir. Ortamda bir duvar tahtası ve film  materyalinin sunulması 
için izleme ünitesi bulunmaktadır. 

Kuruma Dayalı Grup Aile Eğitim Programının Geliştirilmesi 

Bu uygulama örneğindeki aile eğitim programı, davranışçı yaklaşıma 
dayalı UDAP işlem sürecinin ailelere kazandırılmasına yönelik, "Uygun 
Olmayan Davranışların Azaltılmasında Ebeveynler Tarafından  Uygulanan 
Uyuşmayan Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesinin Etkisi (Otistik Çocuklar 
ve Ebeveynleriyle Eve Dayalı Aile Eğitimi- Gültekin, 1999) aile eğitim 
programının uyarlanması ile gruba-kuruma dayalı olarak, aşağıdaki 
aşamalar şeklinde geliştirilmiştir. 

• Ailelere uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi işlem 
sürecinin öğretim aşaması 
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• Ailelerin uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirmesi işlem 
sürecini çocuklarına uygulama aşaması 

• Ailelere, uygulamalarına yönelik dönüt verme aşaması 

Ailelere Uyuşmayan Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesi İşlem 
Sürecinin Öğretim Süreci Aşamasının Geliştirilmesi 

Uyuşmayan davranışların ayrımlı pekiştirilmesi işlem sürecinin aileye 
kazandırılmasına yönelik aile eğitim programı sırasıyla; hedef  davranışların 
tanımlanması, uyuşmayan davranışların tanımlanması, olumlu pekiştirme 
işlem sürecinin öğretimi, görmezden gelme işlem sürecinin öğretimi, ayrımlı 
pekiştirme işlem sürecinin öğretimi oturumlarından oluşmaktadır. 

Her oturum, ödevlerin kontrol edilmesi ve öğretime hazırlık, öğretim 
süreci ve ödevin verilmesi bölümlerini kapsamaktadır. 

Ödevlerin Kontrol Edilmesi ve Öğretime Hazırlık : Bu bölüm, 
oturumun ilk basamağını oluşturmaktadır. Bir önceki oturumda üzerinde 
durulan konunun, ebeveyn tarafından  evde uygulanmasına yönelik olarak 
verilen ödevler üzerinde tartışılmaktadır. Ebeveynin ödevle ilgili soruları 
varsa cevapdırılmakta, gerekiyorsa ebeveyne açıklamada bulunulmaktadır. 
Yapılacak olan oturum hakkında kısaca bilgi verilmektedir (Varol, 1996). 

Öğretim Süreci Bölümü : Öğretim süreci bölümü, oturumla ilgili 
bilgilerin sunumu, sunuma ilişkin soru-cevap, demonstrasyon ve davranışın 
prova edilmesini içermektedir. 

Ödevin Verilmesi : Yapılan oturum sonunda üzerinde durulan konunun 
evde ebeveyn tarafından  uygulanmasına yönelik ödevin verilmesi oturumun 
son basamağını oluşturmaktadır. Öğretmen, ebeveyne ödevin ne olduğunu 
söylemekte ve ödevin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamada bulunmaktadır. 
Ebeveyne oturumla ilgili sorusunun olup olmadığı sorularak oturuma son 
verilmektedir. Bu basamakta, ebeveyne oturumla ilgili kitapçık ya da yazılı 
bir bilgilendirme materyali verilmektedir. 

Ailelerin, Uyuşmayan Davranışların Ayrımlı Pekiştirmesi İşlem 
Sürecini Çocuklarına Uygulama Aşamasının Geliştirilmesi 

Aile eğitim programının uygulanmasından sonra, aileler benzetilmiş ve 
doğal ortamlarda çocuklarının uygun olmayan davranışlarının uyuşmayan 
davranışlarını ayrımlı pekiştirmişlerini ve bu sürecin kamera aracılığı ile 
kayıt edilmesi ve kapalı devre kamera aracılığıyla izlenmesini 
kapsamaktadır. 
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Ailelere, Uygulamalarına Yönelik Dönüt Yerme Aşamasının 
Geliştirilmesi 

Aile eğitim programının uygulanmasından sonra, aile eğitim birimi 
sorumlusunun ailelerin gereksinimi doğrultusunda, ailelerle birlikte 
belirlediği 15 gün yada bir aylık sürelerle benzetilmiş ve doğal ortamlarda 
öğrendikleri süreci çocuklarına uygulamalarının kamera aracılığıyla yapılan 
çekimlerinin izlenmesi, uygulamalarına yönelik dönütlere ve düzeltmelere 
yer verilmesi ile ailelerin uygulamalarına yönelik paylaşımını 
kapsamaktadır. 

Geliştirilen Aile Eğitim Programının Uygulanması 

Ailelere Uyuşmayan Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesi İşlem 
Sürecinin Öğretim Süreci Aşamasının Uygulanması: Aile eğitim 
programı, Özel Barış Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Merkezi'nin aile eğitim 
biriminde, gruba dayalı olarak, hedef  davranışların tanımlanması, 
uyuşmayan davranışların tanımlanması, olumlu pekiştirme işlem sürecinin 
öğretimi, görmezden işlem sürecinin öğretimi, ayrımlı pekiştirme işlem 
sürecinin öğretimini içeren oturumlar, 3 ay boyunca haftada  bir saatlik 
oturumlar şeklinde uygulanmıştır. Oturumlarda ailelerle karşılıklı 
oturulmuştur. Bilgilerin sunumu, soru-cevap yönteminin kullandığı 
basamaklarda, yazı tahtası ve film  materyali kullanılmıştır. Her bir oturuma 
ilişkin bilgiler sunu yoluyla sunulmuştur. Oturum sırasında ailelere sorular 
yöneltilmiş, cevapları tüm ailelerin görebileceği şekilde yazı tahtasına not 
edilmiştir. Aileler cevap veremediğinde, ipuçlarını içeren sorulara yer 
verilmiş, oturuma katılan diğer ailelerden soruyu cevaplamaları istenerek 
model olmaları sağlanmış, dönütlerde ve düzeltmelerde bulunulmuştur. 
Ailelerin, davranışı nasıl uygulayacaklarının gösterimine yönelik 
demonstrasyona ve davranışın prova edilmesine yer verilmiştir. 
Demonstrasyon ve davranışın prova edilmesini içeren basamaklardan sonra, 
ailelerin süreci betimlemeleri istenmiş, süreci betimlediklerinde 
pekiştirilmiş, betimlemekte güçlük çektiklerinde, süreç tekrarlanmıştır. Eğer 
aile süreci betimleyemezse, diğer ailelerden süreci betimleyerek model 
olmaları sağlanmış, gerektiğinde dönütlerde ve düzeltmelerde 
bulunulmuştur. Oturum süresince ailelerin doğru tepkileri, katılımları, 
dikkatle dinlemeleri ve ödevlerini zamanında yapmaları sözel ve etkinlik 
ödülleriyle pekiştirilmiştir. Her oturum sonunda, oturumda öğrenilen 
konularla ilgili ödev ve bugün neler öğrendik adlı bilgilendirme materyali 
verilmiştir. 

Uyuşmayan Davranışların Ayrımlı Pekiştirilmesi îşlem Sürecinin 
ailelere kazandırılmasına yönelik hazırlanan aile eğitim programı aşağıda 
belirtilen sıradaki oturumlarla uygulanmıştır. 
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1.Oturum : Hedef  Davranışların Tanımlanması 

2,Oturum : Uyuşmayan Davranışların Tanımlanması 

3,Oturum : Olumlu Pekiştirme Sürecinin Öğretimi 

4.0turum : Görmezlikten Gelme Sürecinin Öğretimi 

5.0turum : Ayrımlı Pekiştirme Sürecinin Öğretimi 

Ailelerin Uyuşmayan Davranışların Ayrımlı Pekiştirmesi İşlem 
Sürecini Çocuklarına Uygulama Aşamasının Uygulanması : Aile eğitim 
programının uygulanması sonucunda ailelerin benzetilmiş ve doğal 
ortamlarda öğrendikleri süreci çocuklarına uygulamaları istenmiş ve kamera 
ile kayıt edilmiş yada gruptaki diğer ailelerce kapalı devre kamera 
aracılığıyla izlenmiştir. Ailelere uygulama sırasında her hangi bir 
müdahalede bulunulmamış, uygulamaya katıldıkları için teşekkür edilmiş, 
uygulama süreci betimlenerek pekiştirilmiş ve uygulamalarıyla ilgili olarak 
aile eğitim birimi sorumlusu ve gruptaki diğer aileler tarafından  dönüt 
verilmiştir. 

Ailelere, Uygulamalarına Yönelik Dönüt Verme Aşamasının 
Uygulanması : Aile eğitim programının uygulanması sonucunda, ailelerin 
çocuklarını ayrımlı pekiştirmelerine ilişkin kamera kayıtları grupla birlikte 
izlenmiştir. Uygulama yapan aile ve diğer aileler uygulamayı 
betimlemişlerdir. Ayrıca ailelerin, süreci uygulamalarına yönelik sorularına 
dönüt verilmiş ve uygulamalarına yönelik paylaşımda bulunmalarına fırsat 
sağlanmıştır. 

Uygulanan aile eğitim programı sonrasında, ailelerden katıldıkları 
programa yönelik düşüncelerini içeren yazılı metinler istenmiştir. Yazılı 
metinlerde, ailelerin beklentileri ve görüşlerinin belirlenmesi ve 
düzenlenecek diğer oturumlarda değişikliğin yapılması amaçlanmıştır. 

Uygulanan aile eğitim programı sonrasında, ailelerden çocuklarının 
uygun olmayan davranışları ve uyuşmayan davranışlarını sayılabilir davranış 
kayıt formu  ve süre kayıt formuna  kayıt etmeleri istenmiştir. Başlama düzeyi 
verileri ve deneme düzeyi verileri birlikte karşılaştırılmıştır. Ailelerin 
çocuklarının davranışlarını ayrımlı pekiştirmeleri sonucunda uygun olmayan 
davranışların azaldığı ve uyuşmayan davranışlarının da arttığı görülmüştür. 
Ayrıca aileler, süreç sonunda, çocuklarının uygun olmayan davranışlarını 
önleme ve ortaya çıkan uygun davranışlarla baş etme becerilerinin arttığını, 
çocuklarıyla ilgili beklentilerini düzenledikleri, çocuklarıyla olan 
iletişimlerinin olumlu etkilendiğini, çocuklarıyla bulundukları ortamların 
çeşitlendiğini, problem davranışla baş ederken ne yapacaklarını bildiklerini 
ve daha az yorulduklarını ifade  etmişlerdir. 
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OTİSTİK OLAN VE OTİSTİK OLMAYAN NORMAL 
ÇOCUKLARA SAHİP BABALARIN TUTUMLARI 

VE AİLE YAPILARI 

Uzm. Pedagog Hümeyra BEŞİKÇİ 
Doç. Dr. Oya GÜNGÖRMÜŞ ÖZKARDEŞ 

Giriş 

Ciddi bir rahatsızlığın teşhisi, rahatsız olan kişinin ailesine pek çok 
değişiklik getirmektedir. Her aile kendine özgü yöntemlerle bu 
değişikliklerle başa çıkmaya çalışmaktadır. Bu tür rahatsızlıklardan biri de 
"otizm"dir. Otizm teşhisi de, diğer pek çok ciddi rahatsızlığın ve kronik 
rahatsızlıkların teşhisi gibi aileyi değişik açılardan etkilemektedir (Norton 
ve Drew, 1994). Otistik çocuklu ailelerde sorunun kronik oluşu, ebeveynleri 
bitkin hale getirebilmekte, olumsuz düşüncelere yöneltebilmekte ve onların 
tamamen tükenmeleri riskini artırabilmektedir. Pek çok ebeveyn 
çocuklarına zaman ayırmaktan kendilerine zaman ayıramamaktadır. Çünkü 
uygun çocuk bakımı düzenlemeleri yapmak son derece zor olmaktadır 
(Factor ve diğ., 1990). 

Mc Cubbin ve Patterson'a (1983) göre sorunlu çocuğun ailesinin 
katlandığı zorluklar öncelikle şunlardır; maddi zorluklar, duygusal zorluklar, 
günlük yapılan etkinliklerde karşılaşılan zorluklar, sosyal yaşamda 
karşılaşılan zorluklar, zamanla ilgili zorluklar, tıbbi tedavi ile ilgili zorluklar, 
okulda karşılaşılan zorluklar, psikolojik sorunlardan kaynaklanan zorluklar 
(Tunali ve Power,1993). 

Shelton ve arkadaşları (1987), sorunlu çocuklara sahip olmanın ya aile 
ilişkilerini zayıflatmakta  olduğunu ya da birlik ve dayanışmanın oluşmasına 
sebep olduğunu belirtmektedirler (Norton ve Drew, 1994). Gelişim özürlü 
çocuk aileleri, aile dışındaki insanlar tarafından  kabul görmediklerini 
düşünmekte ve sosyal yalnızlık yaşamaktadır. Sosyal ihtiyaçların giderilmesi 
için alternatif  yollar (organize edilmiş faaliyetler,  destek grupları) ile aile 



değerlerini vurgulamak ve aile bağlarını desteklemek gereklidir (Tunali ve 
Power,1993). 

Araştırmalar incelendiğinde dikkati çeken bir nokta, babaların 
çoğunlukla ikinci planda bırakılarak anneler üzerinde yoğunlaşmasıdır. 
Ebeveynlerin psikolojik sorunlarını inceleyen araştırmaların çoğu, annelerin 
adaptasyonuna ağırlık vermektedir. Anneler, geleneksel olarak özürlü 
çocukların ilk bakıcılarıdır ve bu yüzden araştırmacılar için daha değerli 
olarak kabul edilmektedirler. Anneler, sorunlar, yalnızlık, fiziksel  sağlık, 
depresyon ve ebeveynlik sorunları karşısında daha hassastırlar (Rodrigue ve 
diğ., 1992). Otistik çocuğun anne üzerindeki farklı  etkilerinin yanı sıra baba 
üzerindeki etkileri de incelenmelidir. 

Amaç 
Bu araştırma ile, otistik olan ve otistik olmayan normal çocuklara sahip 

babaların tutumları ve aile yapılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Aynı 
zamanda, tanısı yeni konmuş otistik çocukların babalan ile tanısı daha 
önceden konmuş ve tanıdan sonra belirli bir süre geçmiş olan otistik 
çocukların babalarının tutumları ve aile yapıları arasındaki ilişkiler de 
incelenmiştir. 

Yöntem 
Örneklem, 100 çocuğun babasını içermektedir. Araştırmada üç grup 

bulunmaktadır: 
1. Grup: İ.Ü. İst. Tıp Fak. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.'na 

gelen, otizm tanısı DSM-IV tanı ölçütlerine göre önceden konmuş ve tanıdan 
sonra en az üç yıldır takip edilen 30 otistik çocuğun babasını içerir. 

2. Grup: İ.Ü. İst. Tıp Fak. Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.B.D.'na 
gelen, otizm tanısı DSM-IV tanı ölçütlerine göre yeni konmuş ve tanıdan 
sonra en fazla  üç aydır takip edilen 30 otistik çocuğun babasını içerir. 

3. Grup: Karşılaştırma grubu olarak seçilen ve çevre ilköğretim 
okullarına giden, normal 40 çocuğun babasını içerir. 3. grubun seçiminde, 
babaların eğitim durumu, meslekleri, gelir düzeyleri ile çocukların cinsiyeti 
ve kardeş sayısı 1. ve 2. Grup ile benzer olarak alınmıştır. 

Araştırmada, baba ve çocuklara ait demografik  bilgiler ile sorunla ilgili 
bilgilerin belirlenmesi amacıyla hazırlanan Anket Formu, babaların ailede 
çocuklarına karşı olan tutumlarını, bakım ve eğitime ne oranda katıldıklarını 
saptamak amacıyla Baba İle Görüşme Formu (Evans, 1997) ve Aile 
Yapısını Değerlendirme Aracı (AYDA) (Gülerce, 1996) veri toplama 
araçları olarak kullanılmıştır. 

Araştırmada, istatistik yöntemi olarak, karşılaştırma türü ilişkisel tarama 
modeli kullanılmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel çözümlemeleri SPSS 
programında yapılmıştır. Ki-kare ve Student's t-testi kullanılmıştır. 
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Bulgular ve Sonuç 
Çocukların yaş dağılımı 2 ile 13 arasındadır. Çocukların % 58'i 2-5 yaş 

arasında, %28'i 6-9 yaş arasında, %14'ü ise 10-13 yaş arasındadır. 
Çocuklarının %34'ü kız, % 66'sı erkektir. Babaların % 55'i 27-37 yaş 
arasında, %39'u 38-48 yaş arasında ve %6'sı ise 49-59 yaş arasındadır. 
Babaların, %20'si ilkokul, %20'si ortaokul, %27'si lise ve %33'ü üniversite 
mezunudur. Babaların, %2'si işsiz, %26'sı memur, %59'u işçi, %5'i 
tekstilci, %1'i çiftçi,  %5'i mühendis, %1'i müdür ve %1'i doktordur. 

Babaların, babalık ile ilgili tutumları ve davranışları otistik çocuğa sahip 
olan gruplarda ve karşılaştırma grubunda incelenmiştir. Babaların evdeki iş 
bölümüne yönelik tutumları, babaların babalık rollerine ilişkin verdikleri 
önem ve çocuk ile ilişkide olma (çocukla yaşanılan etkileşimin cinsi ve 
süresi) incelenmiştir. Babaların evdeki iş bölümüne yönelik tutumlarında, 
her üç grupta da dikkate değer bir farklılık  olmadığı görülmüştür. 

Tanısı eski ve yeni konmuş otistik çocukların babaları arasında AYDA 
göstergeleri açısından anlamlı bir farklılığın  olmadığı görülmüştür (Tablo 1). 
Fakat, iki alt gruptaki otistik çocuk babalarının normal çocuklara sahip 
babalara göre AYDA Birey, İletişim, Yönetim, Yetkinlik, Doyum 
düzeylerinin daha düşük olduğu görülmüştür (Tablo 2 ve Tablo 3). 

Tablo 1: Tanısı  Eski  Ve  Yeni  Konmuş  Otistik  Çocuk  Babalarının AYDA  Göstergelerinin 
Ortalama  Puanlarının  Karşılaştırılması. 

Baba 
AYDA 

Eski 
n=30 

M  S 

Yeni 
n=30 

M  S 
t P 

Birey 127.03 16.33 120.86 16.3 1.46 0.149 

İletişim 32.9 5.94 30.33 5.43 1.75 0.086 

Birlik 25.96 4.73 25.3 5.42 0.51 0.614 

Yönetim 29.43 5.31 28.4 5.1 0.77 0.446 

Yetkinlik 21.1 4.91 20.33 3.69 0.68 0.49 

Duygusal Bağlam 17.96 4.28 16.5 4.21 1.34 0.18 

Doyum 18.7 4.28 17.8 3.89 0.85 0.39 

Direnç 15.2 3.23 15.06 4.16 0.14 0.89 
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Tablo 2: Tanısı  Eski  Konmuş  Otistik  Çocuk  Babaları İle  Normal  Çocuk  Babalarının AYDA 
Göstergelerinin  Ortalama  Puanlarının  Karşılaştırılması. 

Baba 
AYDA 

Eski 
n=30 

M  S 

Normal 
n=40 

M  S 
t P 

Birey 127.03 16.33 139.92 10.5 -4.01 0.00 

İletişim 32.9 5.94 38.35 5.83 -3.84 0.00 

Birlik 25.96 4.73 26.1 4.55 -0.12 0.90 

Yönetim 29.43 5.31 33.07 4.16 -3.22 0.002 

Yetkinlik 21.1 4.91 23.5 1.86 -2.89 0.005 

Duygusal Bağlam 17.96 4.28 18.67 2.94 -0.82 0.41 

Doyum 18.7 4.28 20.7 1.63 -2.70 0.009 

Direnç 15.2 3.23 14.25 2.92 1.28 0.20 

Tablo 3: Tanısı  Yeni  Konmuş  Otistik  Çocuk  Babaları İle  Normal  Çocuk  Babalarının A YDA 
Göstergelerinin  Ortalama  Puanlarının  Karşılaştırılması. 

Baba 
AYDA 

Yeni 
n=30 

M  S 

Normal 
n=40 

M  S 
t P 

Birey 120.86 16.3 139.92 10.5 -5.94 0.00 

İletişim 30.33 5.43 38.35 5.83 -5.85 0.00 

Birlik 25.3 5.42 26.1 4.55 -0.67 0.50 

Yönetim 28.4 5.1 33.07 4.16 -4.22 0.00 

Yetkinlik 20.33 3.69 23.5 1.86 -4.76 0.00 

Duygusal Bağlam 16.5 4.21 18.67 2.94 -2.54 0.01 

Doyum 17.8 3.89 20.7 1.63 -4.24 0.00 

Direnç 15.06 4.16 14.25 2.92 0.96 0.33 
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Normal çocukların babalarında, aile sistemi içindeki iletişimin açıklığı, 
bireylerin kendini özgürce ifade  edebilmeleri, ailedeki disiplin, kurallar, 
roller, yapısal işleyişin esnekliği, ailede problem çözme, sağlık, yeterlik, 
amaçların gerçekleştirilmesi, aile ortamındaki duygusal hava, evlilikten 
tatmin olma ve evlilikten duyulan doyum gibi konularda otistik çocuk 
babalarına göre daha iyidir. Bu sonuçlar, otistik çocuğa sahip babalarda, 
otistik çocuk yetiştirmeye bağlı olarak aile yapılarının etkilendiğini 
göstermektedir. 

Otizmin ailede neden olduğu sorunlarla baş edebilmek ve aile birliğinin 
korunması amacıyla ailelere sosyal destek sağlanmalıdır. 
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ÖZEL EĞİTİMDE AİLE KATILIMINI ETKİLEYEN 
ETMENLER 

Bahar UĞURLU 
Özürlüler  İdaresi  Başkanlığı 
Özürlüler  Uzman  Yardımcısı 

Giriş 

Aile katılımının anlamı bir eğitimciden diğerine değişebilmektedir. Bu 
tanımlardaki ortak nokta, ailenin çocuğun eğitiminde daha etkin rol almasını 
sağlamak fikri  olmaktadır (Eryorulmaz, 1993).Özel eğitimde ailenin katılımı 
uzun yıllar ikinci planda tutulmuş, ailenin önemi vurgulansa bile uygulama 
alanında anne babaların katılımları yetersiz olmuştur. 

573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 18 
Ocak 2000 tarih ve 23937 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim 
Hizmetleri Yönetmeliği özel eğitim alanında ailenin aktif  olarak yer almasını 
öngörmektedir. Ancak bu yasal düzenlemelerin yeni ve uygulamaya yönelik 
gerekli alt yapı çalışmalarının yetersiz olması özel eğitimde hedeflenenlere 
ulaşılmasını güçleştirmektedir. 

Cone, Delawyer, ve Wolfe,  (1985) tarafından  aile katılım boyutlarını 
belirlemek amacıyla geliştirilen "Aile Katılım Envanteri" ile yapılan 
çalışmalar incelendiğinde, ülkemizde yapılan araştırmaların da ortak 
bulgusu ailenin özel eğitime aktif  katılımının sağlanamadığı yönündedir 
(Sucuoğlu, 1991, 1996; Sucuoğlu, Küçüker ve Kanık, 1994). Ülkemizde özel 
eğitimde aile katılımının yeterli seviyede olmaması bunu yaratan engellerin 
saptanması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Araştırmalarda, ailenin 
yaşadığı güçlükler olarak verilen etmenlerin (bilgi gereksinimleri, kurumdan 
destek alamamaları, maddi olanaksızlıklar, uygun ortamların sağlanmaması, 
kültürel farklılıklar,  anne babaların katılıma yönelik tutumları v.b.) ailenin 
katılımını güçleştirdiği belirtilmekte ancak bu etmenlerin "Aile Katılım 



Envanteri" ile literatüre sunulan katılım boyutlarını nasıl etkilediği ve nasıl 
bir dağılım gösterdiğine ilişkin bir veri bulunmamaktadır. 

Amaç ve Önem 

Bu çalışmanın amacı, özel eğitimde aile katılımını engelleyen etmenleri 
saptamak ve katılım boyutlarında ailelerin hangi etmenleri engel olarak 
gördüklerini belirlemektir. 

Özürlü bireylerin eğitiminin erken yaşta başlatılmasının önemi kabul 
edilmesine rağmen bu uygulama ülkemizde henüz yaygınlaşmamıştır. Erken 
yaştaki özürlü çocuklara verilen eğitim hizmetlerinin büyük bir bölümü Milli 
Eğitim Bakanlığı ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan 
açılış izni alarak faaliyetlerini  sürdüren özel özel eğitim kurumlarınca 
yapılmaktadır. Özürlü çocuğun erken eğitim hizmetlerinden yararlanabilmesi 
ailesinin eğitime katılımı ile ilişkilidir. Ancak özel özel eğitim kurumlarında 
aileye verilen hizmetler, aile katılımının nasıl uygulanacağı, aile eğitiminin 
nasıl verileceği konusunda standartlar bulunmamaktadır (Özürlüler İdaresi 
Başkanlığı, 2000). Bu konuda her hangi bir düzenleme, izleme ve denetleme 
çalışmaları bulunmadığı için her kurum kendi ölçülerinde aileye yönelik 
hizmet vermektedir. Özel eğitimde aile katılımı ile ilgili standartların 
oluşturulması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ilk olarak 
uygulamadaki aksaklıkların, engellerin, gereksinim alanlarının tespit 
edilmesi gerekmektedir. 

Özel eğitim kurumlarında oluşacak ekibin bir parçası olması hedeflenen 
ailenin, eğitime katılımına yönelik engellerin tespit edilmesi ve ailenin 
gereksinim alanlarının belirlenmesi uygulamadaki eksikliklere ışık 
tutacaktır. Araştırmacı tarafından  geliştirilen "Ailenin Katılımını Etkileyen 
Etmenler Envanteri", ülkemizde aile katılımında ailenin yaşadığı güçlüklerin 
hangi boyutlarda ve hangi engellerde yoğunlaştığını göstermeye yönelik 
planlanan ilk envanterdir. 

YÖNTEM 

Bu araştırma, mevcut durumu incelemeyi amaçlayan betimsel bir 
çalışmadır. 

Araştırma Grubu: Ankara'da bulunan özel özel eğitim kurumlarına 
devam etmekte olan 3-6 yaş arasındaki zihinsel/işitme engelli çocuğa sahip 
anne-babalardan oluşmaktadır. 
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Veri Toplama Araçları 

• Bilgi Formu: Çocuğun yaşı, özür grubu, eğitim aldığı kurum vb. 
aileye yönelik demografik  bilgiler ve ailenin kurumdan aldığı hizmetler ile 
ilgili bilgileri elde etmek amacıyla geliştirilmiştir. 

• "Aile Katılımını Engelleyen Etmenler Envanteri" : Ülkemizde 
anne-babaların özel eğitime katılımını etkileyen etmenleri belirlemeye 
yönelik bir aracın olmaması nedeniyle araştırmacı tarafından  geliştirilmiştir. 
"Aile Katılımını Etkileyen Etmenler Envanteri", dokuz katılım boyutu ana 
başlıkları altında yer alan etmenleri içeren toplam 46 maddeden 
oluşmaktadır. Cone ve ark. (1985) tarafından  geliştirilen "Aile Katılım 
Envanteri"'nde bulunan oniki katılım boyutundan 'Ulaşım', 'İdareyle 
İşbirliği' ve 'Kuruma Mali Destek Sağlama' boyutları özel özel eğitim 
kurumlarının yapısı düşünülerek ve uzman görüşleri alınarak çıkarılmıştır. 

Envanterde  yer alan Katılım  Boyutları; 

• Öğretmenle İlişki Kurma 
• Özel Eğitim Sürecine Katılma 

• Kurumda Gözlem 

• Evde Eğitsel Etkinlikler 
• Toplantılara Katılma 
• Sınıfta  Gönüllü Çalışma 
• Veliler Arası İletişim 
• Derneklere Katılma, Diğer Kaynaklardan Yararlanma 

• Özür Hakkında Bilgi Yayma 

Literatürden elde edilen bilgilerle ortaya çıkan engellere ilişkin 
maddeler her boyuta uygun olacak şekilde seçilerek, katılım boyutlarının yer 
aldığı ana başlıkların altına yerleştirilmiştir. 

Etkileyen  Etmenler: 

• Zaman Yetersizliği 
• Bilgi Yetersizliği 
• Kurumdan Destek Alamama 
• Uygun Ortamın Sağlanamaması 
• Maddi Yetersizlik 
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• Katılımın Gerekliliğine İnanmama 

• Kültürel Farklılıklar v.b. 

Verilerin Çözümlenmesi 

SPSS paket programında frekans  (n) ve yüzdeleri (%) hesaplanarak, 
anne babaların katılımını etkileyen etmenlerin dağılımında toplam yüzdelere 
bakılmıştır. 

SONUÇ 

Araştırmaya katılmayı kabul eden 90 anne babadan elde edilen bulgular 
ışığında anne babaların envanterde yer alan katılım boyutlarında aktif  rol 
almalarını engelleyen etmenler tartışılmış, bazı katılım boyutlarında 
etmenler anne babalar tarafından  güçlük olarak gösterilirken bazı katılım 
boyutlarında ise bu etmenlerin yarattığı engellerin yok denecek kadar az 
olduğu bulunmuştur. 

Sucuoğlu ve arkadaşları (1994), 'Özel Eğitim Sürecine Katılma', 
'Öğretmenle İlişki Kurma' gibi alanlarda anne babalar açısından katılımın 
daha fazla  olmasını, bu alanların doğrudan çocuğun gelişimi ve eğitimi ile 
ilgili olmasıyla açıklamışlar; katılımın çok az olduğu alanların ise doğrudan 
çocuğun eğitimi ile ilişkili olmaması nedeniyle katılımın az olabileceğini 
savunmuşlardır. Bu araştırmada da elde edilen bulgularda anne babaların 
'Öğretmenle İlişki Kurma', 'Toplantılara Katılma' gibi katılım boyutlarında 
engellerin dağılımının azlığı göze çarpmaktadır. Ancak, 'Özel Eğitim 
Sürecine Katılma' boyutunda anne ve babaların 'Bilgi Yetersizliğinin' diğer 
etmenlere göre daha yoğun görülmesi, ülkemizde bu katılım boyutunun 
üzerinde diğerlerine göre daha çok durulmasına rağmen anne babaların halen 
bu konuda bilgi gereksinimlerinin olduğunu göstermektedir. 

'Derneklere Katılma, Diğer Kaynaklardan Yararlanma' ve 'Özür 
Hakkında Bilgi Yayma' katılım boyutlarında engellerin yoğunlaştığı 
görülmektedir. Anne babalar bu boyutlarda 'Maddi Olanaksızlıklarını', 
'Bilgi Yetersizliklerini' ve 'Kurumdan Destek Alamamalarını' engel olarak 
göstermektedirler. Bu katılım boyutlarında aile katılımın yetersiz olduğunu 
gösteren araştırmalar (Sucuoğlu, 1996, Sucuoğlu ve ark., 1994) ile bu 
araştırmada anne babalar tarafından  engel olarak belirtilen etmenler 
ilişkilendirildiğinde; bu etmenler gözönünde tutularak planlanacak hizmetler, 
aile katılımının artmasını sağlayacağını düşündürtmektedir. Ayrıca diğer 
katılım alanlarında farklılaşan  bir diğer boyut ise 'Sınıfta  Gönüllü Çalışma' 
boyutunda anne babaların yaşadığı engellerin daha yoğun olduğunun 
görülmesidir. Bu boyutta da ön plana çıkan etmenlerin, anne babaların 'Bilgi 
Yetersizliği' ve 'Kurumdan Destek Alamama' konusunda karşılaştığı 
güçlükler olması önemli bulgulardır. 

358 



Anne babalardan kurumda verilen hizmetlere yönelik elde edilen 
bulgularda çıkan sonuçlar göz önüne alındığında anne babaların büyük bir 
çoğunluğunun çocuklarının devam ettiği özel özel eğitim kurumlarından aile 
eğitimi almıyor olması, kurumlarda verilen hizmetin niteliğini ve niceliğini 
daha düşündürücü kılmaktadır. Bu sonuçlar ışığında anne babaların 
kurumdan eğitim hizmeti alamamaları ailenin bilgi ve destek ihtiyacını 
doğurmaktadır. Ayrıca, 'Sınıfta  Gönüllü Çalışma', 'Derneklere Katılma, 
Diğer Kaynaklardan Yararlanma' ve 'Özür Hakkında Bilgi Yayma' 
boyutları dışındaki diğer katılım boyutlarında etmenlerin birbirlerine yakın 
ve daha düşük değerlerde bulunması anne babaların kurumlarda aile eğitimi 
alamamalarıyla birleştirildiğinde aileye nicelikli, nitelikli ve öncelikli 
hizmetlerin standartlar getirilerek planlanması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Anne babaların tüm katılım boyutlarının gerekli olduğuna 
yönelik 'tutumlarının olumlu olması'j anne babaların katılımın artmasına 
yönelik hizmetlerin verilmesine olumsuz bakmadığını göstermektedir. 

Özel özel eğitim kurumları ve üniversitelerin ilgili bölümlerince 
yürütülen erken eğitim uygulamalarında, aileye sunulucak hizmetler 
standartlar dahilinde planlanmalıdır. Anne babalardan başlayarak tüm 
toplumun bu alanda bilinçlendirilmesi, uygulamaların verimliliğini arttıracak 
ve araştırma sonuçları dikkate alınarak başlatılacak tüm çalışmalar bu 
konuda ulusal bir politikanın oluşturulmasını sağlayacaktır. 

Ailelerin eğitim olanaklarından haberdar olabilmesi ve erken destek 
programlarına başlanabilmesi için bir sistem kurulması gerekmektedir. Bu 
sistemin en başında aileyi bilgilendirme yapılmalı, böylece ailenin katılımın 
tüm boyutlarında aktif  olarak yer alabilmesi için temeller erkenden 
atılmalıdır. Ailelerin katılım boyutlarına ilişkin bilgi yetersizlikleri, 
kurumdan bilgi ve destek alamayışları, uygun ortamların sağlanamaması ve 
maddi olanaksızlıklar başta olmak üzere yaşadığı engeller dikkate alınarak 
ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliğiyle planlanacak hizmetler 
yaygınlaştırılmalı, denetlenmeli ve izlenmelidir. 
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Giriş 

Fen bilgisi, zihinsel engelli öğrencilerin kendisi ve doğal çevresi 
hakkında bilgi edinmesi ve bilimsel becerileri (gözlem yapma, sonuç 
çıkarma, sınıflama  yapma gibi) kazanması bakımından önemli bir derstir 
(Mastropieri ve Scruggs, 1992). Fen bilgisi öğretimiyle zihinsel engelli 
öğrenciler yaşantılarında kullanacakları önemli kavram, bilgi ve becerileri 
edinirler. Yapılan deneysel ve gözlemsel çalışmalarla problem çözme, 
tahmin etme ve mantık yürütme becerilerini geliştirirler. 

Öğrencilerin fen  bilgisi dersinde yukarıda bahsedilen kavram, bilgi ve 
becerileri kazanmalarında müfredata  yer alan ünitelerin çeşitliliği ve 
kapsamı, öğretim amaçlarının niteliği ve uygulanan öğretim yönteminin 
seçimi önemli rol oynar. 

Ülkemizde eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilerin devam ettiği özel 
eğitim sınıflarında  uygulanmakta olan Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği 
Olan Çocuklar Eğitim Programında fen  bilgisi üniteleri şu başlıklar altında 
toplanabilir (M.E.B., 2001): 



1- Canlıların özellikleri ve yaşam koşullan 

2- Maddelerin özellikleri ve birbirleriyle etkileşimi 

3- Uzay ve dünya 

4- Enerji çeşitleri, ses ve kuvvet 

Zengin bir içeriğe sahip olan fen  bilgisi programının amaçlar 
bakımından aynı çeşitliliği gösterdiği söylenemez. Programda fen  bilgisi 
öğretim amaçları öğrencilere fenle  ilgili bilimsel bilgilerin ve kavramların 
kazandırılması yönünde düzenlenmiştir (M.E.B., 2001). Öğrencilerin 
bilimsel bilgi edinme yollarını öğrenmesi için gerekli olan fen  becerilerine 
ve tutumlarına yönelik amaçlar bulunmamaktadır. Özel eğitim sınıfındaki 
öğretmenlerin mevcut olan amaçları öğrenciye kazandırmak için ders 
kitaplarıyla öğretim ve anlatım yöntemini kullandıkları gözlenmiştir. Ancak 
Scruggs ve diğerleri (1993), yaptığı araştırmada bu tür öğretim 
yöntemlerinin eğitilebilir zihinsel engelli öğrencilere fen  bilgisi öğretiminde 
etkili olmadığını bulmuşlardır. Scruggs ve Mastropieri (1994), özel eğitim 
ihtiyacı olan öğrencilerin fen  bilgisini okuyarak, dinleyerek öğrenmekten 
çok bilimsel aktivitelerden öğrendiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin ders 
kitapları ve düz anlatım yönteminden yaralanabilmeleri için yeterli düzeyde 
okuma, yazma ve hatırlama becerilerinin olması gerektiği, bu yöntemlerin 
öğrencinin bilgiyle etkileşime girmesini zorlaştırdığı ve dolayısıyla bilgilerin 
oluşturulamamasına yol açtığı belirtilmektedir (Scruggs ve Mastropieri, 
1993). 

Özel eğitim sınıflarında  deney ve gözlem çalışmalarına da yer 
verilmediği gözlenmektedir. Ayrıca okutulan ders kitapları incelendiğinde 
deney ve gözlem çalışmalarının deneysel yöntemin aşamalarına göre 
uygulanmadığı saptanmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin fen  becerilerini 
kazanmaları için gerekli düzenlemeler yapılmamaktadır. Bu nedenlerle, özel 
eğitim sınıflarında  fen  bilgisi öğretiminde kullanılan yöntem ve aktivitelerin 
çeşitlendirilmesi öğrencilerin fen  bilgisi öğretim amaçlarını ve fen 
becerilerini gerçekleştirmesinde etkili olacaktır. 

Fen becerilerinin, kavramlarının ve bilimsel bilgilerinin öğretiminde 
deneysel yöntem uygulanarak yapılan öğretim aktivitelerinden biri de 
projelerdir. Projeler araştırmaya dayalı aktivitelerdir (Harlen, 2000). 
Projelerin amacı, öğrencilerin araştırma ve problem çözme becerilerini 
geliştirmektir. Projeler araştırma yoluyla öğrencilerin gözlem yapma, 
iletişim kurma, sınıflama,  sayıları kullanma, zaman yer ilişkisini kullarıma, 
sonuç çıkarma, tahmin etme, değişkenleri kontrol etme, hipotez kurma, 
deney yapma, verileri yorumlama, işlevsel tanım yapma gibi fen 
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becerilerinin kazanmalarında ve bilimsel tutumların oluşturulmasında önemli 
rol oynarlar (Harlen, 2000; Foster, 1983). 

Projeler bireysel veya grup olarak uygulanabilir (Howe ve Jones, 1998). 
Bir hipotezi test etmek amacıyla deneysel yöntem uygulanarak da yapılabilir 
gözlemsel de olabilir. Önemli olan projelerin öğrencilerin ilgilerine ve 
düzeylerine göre düzenlenmesi ve öğrencilerin sorumluluğunda ve öğretmen 
rehberliğinde yürütülmesi ve sonuçlandırılmasıdır (Harlen, 2000). 

Deneysel yöntemin uygulandığı projelerde öğrenci problem olarak 
verilen durumla ilgili sonuca ulaşmak amacıyla aşağıdaki aşamalarda projeyi 
yürütür (Esler, 1977; Wolfinger,  2000). 

Problemin seçimi (konu seçimi) 

Problemin oluşturulması 

Hipotez kurma 

Hipotezlerin nasıl deneneceğine karar verme (hipotezleri test etme) 

Değişkenleri kontrol etme 

Ölçü birimine ve nasıl ölçüleceğine karar verme 

Deneyi yaparak veri toplama 

Veri değerlendirilmesi yapma 

Sonuca varma 

Deneysel yöntem uygulanarak gerçekleştirilen projelerde deneysel 
yöntemin uygulanış şekli öğrencilerin fen  süreç becerilerinde yeterliliklerine 
göre farklılık  gösterir. Öğrenci bu tür öğretime fen  becerileri bakımından 
hazırlıklı değilse deneysel yöntem öğretmen merkezli uygulanmalıdır. Bu 
uygulamada amaç, öğrencilere bir deney koşulunun hipotez kurarak nasıl 
uygulandığını ve veri toplandığını göstermektir. Öğretmen merkezli 
deneysel yöntemde öğretmen hipotezi kurarak öğrencilerin verileri 
toplayabilmesi için deney ortamını hazırlar. Bu nedenle bu şekilde 
uygulanan deneysel yöntemde sadece sonuçlar tartışılmaz aynı zamanda 
deney sürecinin aşamaları da tartışılır (Wolfinger,  2000). Öğrenciler fen 
becerilerini gerçekleştirebilecek duruma geldiklerinde deneysel yöntem 
öğrenci merkezli uygulanabilir. Bu aşamada deneyin tüm aşamaları öğrenci 
tarafından  gerçekleştirilir. 
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Projeler deneysel koşullar sağlanmadan gözlemler yoluyla da 
uygulanabilir. Bu uygulamalar aşağıdaki gibi sınıflanabilir  (McNay,1985). 

1-Çevre gözlemleri: Gözlem yapma temel fen  becerilerinden biridir. 
Gözlem doğal çevrede olup bitenleri duyular yoluyla veya çeşitli araçlarla 
inceleyerek olguları ve olgular arasındaki ilişkileri saptama becerisidir 
(Çilenti, 1985). Gözlem gözlemcinin önceki bilgileri yaşantıları ve 
beklentilerinden ciddi derecede etkilenir (Derek, 1996). Bu nedenle 
öğrencilere gözlemden önce gözleyeceği şeyle ilgili bilgi ve kavramların 
kazandırılması gerekir. Bu tür gözlemlere hava gözlemleri, ay şekillerinin 
gözlemi, hayvan gözlemleri ve bitki gözlemleri örnek olarak verilebilir. 

2-Yapılandırılmış gözlemler: Bu tür gözlemlerde öğrenci değişkenleri 
kontrol etmeden gözlem yoluyla elde ettiği verileri toplayarak analiz eder 
(McNay,1985). Bu tür çalışmalara da mıknatısın çektiği ve çekmediği 
cisimleri, suda batan ve batmayan cisimleri bulmak için yapılan gözlemler 
örnek olarak verilebilir. 

İster gözlemler yoluyla ister deneysel yöntem uygulanarak yapılsın tüm 
projelerde amaç; 

1- Cevabı bilinmeyen bir soruyu öğrencilerin aktif  katılımıyla 
sonuçlandırmaktır. 

2- Öğrencilerin bilimsel süreç becerileri (fen  becerilerini) 
kazandırmaktır. 

Bu amaçlarla, bu çalışmada üç özel eğitim sınıfına  devam eden 
öğrencilere beş proje uygulanmıştır. Projelerden üçü öğretmen merkezli 
deneysel yöntemle yapılmış iki projede gözlemsel olarak uygulanmıştır. 

Yöntem 

Projeye Katılan Öğrenciler 

Bu çalışma üç özel eğitim sınıfında  yürütülmüştür. Projeye katılacak 
öğrencilerin gruplanmasında ve konu seçiminde fen,  matematik ve okuma 
bilgi ve becerileri göz önünde bulundurulmuştur. 

Proje Konularının Seçimi 

Proje konuları seçilirken öğrencilerin fen  bilgisiyle ilgili bilgi ve 
kavram düzeyleri dikkate alınmıştır. Projeyi uygulayanlar tarafından  proje 
önerileri getirilmiştir. Bu öneriler, proje uygulanacak sınıflarda  daha 
önceden uygulamacılar tarafından  yapılan deney ve gözlem dersleri, fenle 
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ilgili anlatılan konular ve fen  bilgisi dersiyle ilgili kaba değerlendirme 
sonuçları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Öğrencilerin düzeylerine uygun 
proje konuları seçilmiştir. 

Ölçüt Bağımlı  Ölçü Araçlarının  Hazırlanması 

Belirlenen proje konuları analiz edilerek ölçüt bağımlı ölçü araçları 
hazırlanmıştır. Bu araçlar uygulanarak öğrencilerin performansları 
belirlenmiştir. 

Amaçların Belirlenmesi 

Öğrencilerin seçilen proje konusuyla ilgili gerçekleştiremedikleri 
amaçlar öğretim amaçlarını oluşturmuş, öğrencilerin proje sonunda 
gerçekleştirecekleri amaçlar ise kısa dönemli amaç olarak ifade  edilmiştir. 
Ayrıca projelerin uygulanması için gerekli fen  becerileri de belirlenmiştir. 
Öğrencilerin özellikle öğretmen yönlendirimli olarak fen  becerilerini 
uygulamalarına önem verilmiştir. 

Projelerin Uygulanması 

Projelerin uygulanması için öğretim planları yazılmıştır. Gözlemsel ve 
deneysel projeler için her gün yapılacaklar planlanmıştır. Gözlem ve veri 
tabloları öğrencilerin okuma, yazma ve matematik düzeylerine göre 
hazırlanmıştır. Ayrıca gerekli araç gereçler temin edilmiştir. Projelerin 
uygulanma süreçleri ayrıntılı olarak aşağıda yer almaktadır: 

Proje adı: BESİNLERİN KÜFLENMESİ 

Projenin tanıtımı 

Bu proje deneysel aşamalara göre yapılmıştır. Sınıf  projesidir. 

Projeye katılan öğrenci sayısı: 6 

Öğrencilerin ön koşul davranışları 

Süt ürünlerini, un ürünleri, meyve ve sebzelerin neler olduğunu söyler 

Amaçlar: 

Öğrenciler sıcak ortamlarda besinlerin daha hızlı küflendiğini  serin 
ortamlarda besinlerin daha yavaş küflendiğini  söyler. Sebzelerin, meyvelerin 
süt ve un ürünlerin küflenme  sürelerini karşılaştırır. 
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Öğrencinin kullanacağı fen  becerileri 

Hipotez kurma, hipotezleri test etme, gözlem yapma, veri 
değerlendirmesi yapma, değişkenleri kontrol etme, sonuca varma, tahmin 
etme, işlevsel tanım yapma. 

Araç gereçler 

Un ürünleri: iki simit iki dilim ekmek. 

Süt ürünleri: iki dilim peynir iki kase yoğurt. 

Meyveler: iki portakal iki elma. 

Sebzeler: iki salatalık iki domates. 

Proje süreci 

Güdüleme 

Öğretmen küflenmiş  bir sebze veya meyve gösterilerek besinlerimizin 
üzerinde böyle küflerin  oluşmaması için ne yapmalıyız? Bu küflerin  nasıl 
oluştuğunu gözlemek ister misiniz? Besinlerin üzerinde bunların oluşmaması 
için besinlerimizi nerelerde saklamalıyız? Sorularını tartışmış ve bu sorulara 
cevap bulmak için sizinle gözlem yapacağız diyerek öğrencileri derse 
güdülemiştir. 

Uygulama 

Gözlemde kullanılacak yiyecek ve içecekler tanıtılmıştır. Sizce bu 
yiyecekler soğuk ortamda mı daha çabuk küflenir  sıcak ortamda mı daha 
çabuk küflenir  şeklinde bir soru yöneltilmiştir (problemin oluşturulması). 
Öğrencilerin tahminleri alınarak bir kartona yazılmıştır (hipotez kurma). 
Öğretmen " Şimdi size başka bir soru daha geliyor diyerek "süt ürünleri, un 
ürünleri meyveler ve sebzelerden hangileri daha çabuk küflenir"  sorusunu 
sormuştur (problemin oluşturulması). Öğrencilerin küflenme  sürelerine göre 
ürünleri sıralayarak söylemeleri istenmiştir (hipotez kurma). Tahminleri 
kartona yazılmıştır. Hangi ortamda daha çabuk küflendiğini  öğrenmek için 
ne yapacağız sorusu yöneltilerek besinleri nereye konacağı tartışılmış, soğuk 
ortam için okulun buzdolabı sıcak ortam için sınıf  kararı alınmıştır 
(hipotezleri test etme). Değişkenleri kontrol etmek için öğretmen 
"buzdolabına ve sınıfa  koyacağımız besinler aynı tür olmalı yoksa biz hangi 
ortamda daha çabuk küflenir  anlayamayız. Neden çeşitli yiyecekler aldık? 
Çünkü hangi yiyecek türünün daha çabuk küflendiğini  de öğrenmek 
istiyoruz. Sadece meyvelerle yaparsak unlu yiyeceklerin ve sütten yapılan 
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yiyeceklerin küflenme  sürelerini karşılaştıranlayız" demiştir (değişkenleri 
kontrol etme). Biz bu besinleri yerlerine koyduktan sonra her sabah 
besinlerde ne değişmeler oluyor bakacağız. Hangisinde küflenme  olduğunu 
hangi ürünün daha çabuk küflendiğini  öğrenmek için hem sınıftaki  hem de 
buzdolabındaki besinlere bakmamız gerekir, (hipotezleri test etme) 
Baktıktan sonra besinlerde değişiklik varsa yada yoksa bu durumu kayıt 
çizelgemize kayıt edeceğiz diyerek öğretmen çizelgenin nasıl kullanılacağını 
göstermiştir (ölçü birimine ve ölçmenin nasıl yapılacağına karar verme). 
Besinler buzdolabına ve sınıf  ortamına yerleştirilmiştir. 

1- gün 

Öğrencilerle 1. gün sınıf  ortamında bulunan ve buzdolabında bulunan 
besinlere bakılmış ve besinlerde küflenme  olup olmadığı gözlem çizelgesine 
kayıt edilmiştir. Bu işlem gerçekleştirilirken değişkenleri kontrol etme, 
hipotezleri test etme ve ölçme becerileriyle ilgili öğrencilere sorular 
yöneltilmiştir. Örneğin: neden buzdolabına ve sınıfa  süt koyduk? Neden 
farklı  yiyecekler koyduk? vb. 

3. gün 

Öğrencilerle 3. gün sınıf  ortamında bulunan ve buzdolabında bulunan 
besinlere bakılmış ve besinlerin durumları kayıt çizelgesine kayıt edilmiştir. 
Sınıf  ortamında bulunan yiyeceklerden, yoğurt ve peynirde küflenme  olduğu 
gözlenmiştir. Gözlem çizelgesinin sınıf  sütunundaki yoğurt ve peynir 
bölümüne "küf'  yazılmıştır. Sınıf  ortamındaki diğer besinlerde ve 
buzdolabındaki besinlerde değişiklik olmadığı için "yok" olarak kayıt 
edilmiştir. Öğretmen sınıftaki  peynir ve yoğurda ne oldu sorusunu 
yöneltmiştir. Öğrencilerin "rengi değişmiş", "yeşil olmuş", "pamuklanmış" 
"küflenmiş"  cevapları pekiştirilmiştir. Öğretmen besinlerdeki renk 
değişmesi, yeşilleşmesi, pamuklaşmasına "küflenme"  diyoruz şeklinde 
açıklama yapmıştır. Öğrencilere tanımı yaptırmıştır (işlevsel tanım yapma). 
Öğretmen üç gün sonra baktığımızda acaba hangi yiyecek küflenecek 
diyerek öğrencilerin tahminlerini almıştır (tahmin etme becerisi). 

6.,9.,12.,15.,18. Günlerde de 1 ve 3. günde olduğu gibi buzdolabındaki 
ve sınıf  ortamındaki tüm besinler gözlenerek değişiklikler "küf'  olarak veya 
"yok" şeklinde kayıt edilmiştir. 

21. gün 

Öğrencilerle 21. gün sınıf  ortamında bulunan ve buzdolabında bulunan 
besinlere bakılmış besinlerin durumları gözlem çizelgesine kayıt edilmiştir. 
Öğrencilere gözlem süresinin sona erdiği söylenerek gözlem çizelgeleri 
incelenmiştir. Öğrencilerin her yiyecek grubunun sıcak ve soğuk ortamda 
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küflenme  süreleri karşılaştırmalarını istemiş öğrenciler verileri 
değerlendirmişler ve sıcak ortamda küflenmenin  daha çabuk olduğu 
sonucuna varmışlardır. Daha sonrada yiyecek gruplarının sıcak ortamda 
küflenme  sürelerini karşılaştırmaları istenerek veri değerlendirmesi 
yaptırılmış ve yiyecek gruplarından süt ürünlerini önce küflendiği  daha sonra 
unlu yiyeceklerin en son olarak da sebze ve meyvelerin küflendiği  sonucuna 
varmışlardır. Öğrencilerin deneyin başındaki tahminleriyle sonuçlar 
karşılaştırılmıştır. 

Projenin adı: TOPRAK ÇEŞİTLERİNE GÖRE FASULYE 
BİTKİSİNİN BÜYÜMESİ 

Projenin tanıtımı 

Deneysel aşamalar göre uygulanan bir projedir. Grup olarak 
uygulanmıştır. 

Projeye katılan öğrenci sayısı: 8 

Öğrencilerin ön koşul davranışları 

Öğrenciler toprak çeşitleri söyler, gösterir ve özelliklerini söyler. 

Amaçlar 

Proje sonunda öğrenciler hangi toprakta fasulye  bitkisinin daha çabuk 
büyüdüğünü hangi toprak fasulye  bitkisinin büyümediğini söyler. 

Öğrencinin kullanacağı fen  becerileri 

Hipotez kurma, hipotezleri test etme, gözlem yapma, veri 
değerlendirmesi yapma, değişkenleri kontrol etme, ölçme, sonuca varma, 
tahmin etme, işlevsel tanım yapma, deney yapma. 

Araç gereçler 

Humuslu, killi, kireçli, kumlu toprak saksılar, fasulye,bardak  ve su 

Proje süreci 

Ön koşul bilgilerin öğretimi 

Toprak çeşitleri ile ilgili konu işlenmiş ve toprak çeşitlerinin suyu 
geçirme durumlarıyla ilgili bir deney yapılmıştır. 
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Projenin uygulanışı 

1- gün 

Öğretmen toprak çeşitlerini göstererek hangi toprakta fasulye  bitkisi 
büyür. Hangi toprakta fasulye  bitkisi büyümez, hangi toprakta daha kısa 
sürede büyür. Hangi toprakta uzun sürede büyür gibi sorular sorarak 
(problem oluşturma) öğrencilerin tahminlerini almış ve bir karton üzerine 
yazmıştır, (hipotez kurma) Öğretmen hangi toprakta büyüyeceğini öğrenmek 
için ne yapacağız sorusunu sorarak deneyin nasıl düzenleneceği öğrencilerle 
tartışılmıştır (hipotezleri test etme). Öğrencilere toprak çeşidinin fasulye 
bitkisinin büyümesine etkisini ölçmek için fasulye  tohumunu aynı derinliğe 
ekmemiz, aynı miktarda ve aynı zamanlarda su vermemiz ve aynı miktarda 
toprak kullanmamız ve ektikten sonra aynı miktarda güneş almalarını 
sağlamak için aynı yere koymamız gerektiği tartışılmıştır (değişkenleri 
kontrol etme). Öğretmen fasulye  bitkisinin daha kısa sürede büyüdüğünü ve 
büyüyüp büyümediğini anlamak için ne yapacağız? Sorusunu yöneltmiş, 
ektiğimiz saksılara bakacağız cevabını pekiştirmiştir. Öğretmen ayrıca, 
büyümenin olup olamadığına bakacağız ve bitkilerin boyunu ölçeceğiz dört 
günde bir veri tablomuza oluşan değişikleri yazacağız diyerek öğretmen 
gözlem sürecinde kullanılacak ölçme sistemini öğrencilere açıklamıştır. Veri 
tablosuna kayıt etme şekli açıklanmıştır. Öğrenciler saksılara fasulyeyi 
ekmişler bunu yaparken de koyulacak toprak miktarı tohumun ekileceği 
derinlik verilecek su ve konulacak ortam tartışılmıştır (deneyi yapma). 

4., 8., 12., 16., 20. gün 

Öğrencilerle saksılara bakılmış, gözlem sonuçları (çıktı/ çıkmadı, 
...santim çıktı, ...tane yaprağı var gibi) kayıt çizelgesine yazılmıştır. 

20.gün 

Öğretmen veri tablosuna bakarak fasulye  bitkisinin kaçıncı gün hangi 
topraklarda büyüdüğünü, en son gün kaç santim olduklarını ve kaç tane 
yaprakları olduğunu söylemelerini istemiştir (veri değerlendirmesi). Hangi 
topraklarda fasulye  bitkisinin büyüdüğü/ büyümediğini ve en kısa zamanda 
hangi toprakta büyüdüğünü söyleyerek sonuca varmaları istenmiştir. 

Projenin adı: SOLUCANIN YAPISI VE YAŞADIĞI ORTAM 

Projenin tanıtımı 

Bu proje deneysel aşamalara göre yapılmıştır. Sınıf  projesidir. 
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Projeye katılan öğrenci sayısı: 5 

Öğrencilerin  ön koşul  davranışları 

Nemli toprağı gösterir. 

Amaçlar 

Öğrenciler proje sonunda solucanların nemli toprakta yaşadığını söyler. 

Öğrencinin kullanacağı  fen  beceriler 

Gözlem yapma, hipotez kurma, veri değerlendirmesi yapma, sonuca 
varma, hipotezleri test etme, tahmin etme, değişkenleri kontrol etme, deney 
yapma. 

1- gün 
Solucanlara isim verilmiştir. Öğretmen şimdi bu solucanların yaşadığı 

ortamları araştıracağız diyerek, solucanlar hangi tür ortamlarda daha uzun 
yaşarlar? sorusunu yöneltilmiştir, (problemin oluşturulması) Nemli ortamda 
mı daha uzun süre yaşarlar? Kuru ortamda mı? yoksa sulu ortamda mı? 
sorularıyla öğrencilerin tahminlerini almıştır (hipotez kurma). Bu 
tahminlerden hangisinin doğru olduğunu anlamak için ne yapacağız? Sorusu 
yöneltilerek öğrencilerin deneyi planlama aşamasında yapacakları 
tartışılmıştır, (hipotezleri test etme). Değişkenleri kontrol etme aşamasında 
öğretmen üç kutudaki solucana da aynı tür besin verileceği ve karanlık 
ortamı sevdikleri için kutuların karanlık ortama konacağını söylemiştir. O 
zaman sadece ne farklı  olacak sorusu yöneltilmiştir. Bir tek yaşadıkları 
ortamlar farklı  olacak cevabı alınmıştır (değişkenleri kontrol etme). 
Öğretmen "Yaşayıp yaşamadıklarını anlamak için ne yapacağız?" sorusu 
yöneltilmiştir. Verilerin nasıl toplanacağı ve kayıt edileceği tartışılmıştır. 
Her gün solucanlara bakacağız ve veri tablomuza kayıt edeceğiz denerek 
veri tablosuna nasıl kayıt edileceği gösterilmiştir (ölçü birimine ve ölçmenin 
nasıl yapılacağına karar verme). Öğrencilerin daha önce alınan tahminlerine 
göre kuru ortamdaki solucanı bir öğrencinin nemli ve ıslak ortamdaki 
solucanı ikişer öğrencinin gözlem yapması kararı verilmiştir. Öğrenciler 
kutulara toprakları ve solucanları koymuş üzerlerine resimlerini yapıştırmış 
deney ortamını hazırlamıştır (deney yapma). Birinci kutuya toprak konarak 
bol su dökülmüştür. İkinci kutudaki toprak nemlendirilmiştir, üçüncü 
kutudaki toprak ise kuru bırakılmıştır. 

2.3.4. 5. 6. gün 

Öğrencilerle beraber solucanların nerelere gittiğine bakılmıştır. 
Topraktaki boşluklara dikkat çekilmiştir. Öğrencilere solucanların yaşayıp 
yaşamadığı sorulmuştur. Yaşıyorsa V veya yaşıyor yazmaları, yaşamıyorsa X 
koymaları veya yaşamıyor yazmaları söylenmiştir. Öğrenciler işaretlemeleri 
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yapınca solucanlar yeniden karanlık ortama konmuştur. En uzun süre hangi 
topraktaki solucanın yaşayacağını tahmin etmeleri istenmiştir. 

7. gün 

En son topraktaki (nemli toprak) solucanda öldüğü için kimlik kartına 
işaretlemeler yapılmıştır. Tahtaya her üç kutudaki solucanların yaşama 
süreleri veri tablolarından sayarak yazılması istenmiştir (veri 
değerlendirmesi). En uzun yaşayan solucanın hangi solucan olduğu 
öğrencilere sorulmuştur. Öğrenciler ikinci kutudaki yani nemli topraktaki 
solucan olduğu söylemeleri sonucunda "o zaman solucanların yaşayabilmesi 
için toprak nasıl olmalıdır? sorusu yöneltilmiştir (sonuca varma). 
Öğrencilerin deneyin başındaki tahminleriyle sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Proje adı: SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENME 

Projenin tanıtımı 

Bu proje değişken kontrolüne yer vermeden veri toplamayı ve analiz 
etmeyi gerektiren gözlem yoluyla yapılan bir proje özelliği taşımaktadır. 
Bireysel bir projedir. 

Projeye katılan öğrenci sayısı: 2 

Öğrencilerin ön koşul davranışları 

Bu proje okuma yazma bilen ve altı besin grubundan dördünü ve besin 
grubunu oluşturan yiyeceklerden % 75 ini söyleyebilen öğrencilere 
uygulanmıştır. 

Amaçlar 

Bu proje sonunda öğrencilerin sağlıklı beslenmek için her gün yemesi 
gereken besin gruplarının neler olduğunu söylemesi amaçlanmıştır. 

Öğrencinin kullanacağı fen  becerileri 

Gözlem yapma, veri değerlendirmesi yapma ve sonuca varma 

Araç gereçler 

Besin resimleri  ve veri tablosu 
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Proje Süreci: 

Ön koşul bilgilerin öğretimi 

Projeye başlamadan önce öğrencilere besin grupları öğretilmiştir. 
(Sebzeler, Meyveler, Et Ürünleri, Süt Ürünleri, Baklagiller, Tahıllar) Projeye 
alınan öğrencilerin yapılan kaba değerlendirmeler ve ayrıntılı 
değerlendirmelerde bir çok besin grubu ve öğelerini bildiği gözlenmiş bu 
nedenle bilmedikleri besin grupları ve öğeleri öğretilmiştir. 

Projenin uygulanması 

Güdüleme 

Öğretmen projeye başlamadan önce öğrencilere şişman çok zayıf  ve 
hasta çocuk resimleri göstererek "Sizde bu çocuklar gibi olmamanız için 
sağlıklı beslenmeniz gerekir. Sağlıklı besleniyor musunuz öğrenmek ister 
misiniz?" sorusunu yöneltmiştir. 

Uygulama 

Birinci gün 

Öğrencilere sağlıklı beslenip beslenmediklerini öğrenmeleri için her 
gün yediklerini kaydetmeleri söylenmiştir (gözlem yapma). 

İkinci gün 

Öğrencilerin kayıtları incelenmiştir ve öğrencilere veri tabloları 
verilerek yediklerini kaydetmeleri istenmiştir. 

Üçüncü ve dördüncü gün 

İkinci gün gibi uygulanmıştır. 

Beşinci gün 

Öğrencilerin gözlem çizelgeleri sırayla tahtaya asılmıştır. Ayrıca besin 
grupları da tahtaya asılmıştır. Yedikleri besinlerin hangi besin grubuna ait 
olduğu sorulmuştur, (veri değerlendirmesi). Daha sonra yemedikleri besin 
gruplarının hangileri olduğunu söylemeleri istenmiştir, (veri 
değerlendirmesi) Birlikte söylediği besin grubu öğelerinin bulunduğu 
resimlerinin yanına gidilmiş, "Bu besinlere bak hangisinden yemek istersin 
söyle!" denmiştir. Söylediği yiyecek resmini alıp, çizelgedeki "Neler 
yemelisin" sütununa yapıştırılmıştır. Öğrenci eğer yediği besin grubunu 
söylerse veri tablosu gösterilerek "bak bu besin grubundan yemiş misin?" 
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denmiştir. Öğrenci söylediğinde "o zaman hangi besin gruplarına 
bakmalısın" diyerek rehber olunmuştur. Öğrencinin yemediği başka besin 
gurupları varsa onlar için de aynı uygulama yapılmıştır. Sonra diğer 
öğrenciyle de aynı uygulama yapılmıştır. Öğrenciye o zaman sağlıklı 
beslenmek için her gün hangi besin gruplarından yemelisin sorusu sorularak 
cevaplar alınmıştır (sonuca varma). 

Projenin adı: HAVA GÖZLEMİ 

Projenin tanıtımı 

Bir çevre gözlemidir. Bu proje bir sınıf  projesidir. Sınıfta  iki grup 
oluşturularak uygulanmıştır. Birinci grup okuma yazma bilen, grup ikinci 
grup ise okuma yazma bilmeyen gruptur. 

Projeye katılan öğrenci sayısı: 7 

Öğrencilerin ön koşul davranışları 

Birinci grup 

Okuma yazma bilen, 1 den 30 a kadar sayıları okuyan ve yazan, 
öğrencilerle her gün takvim çalışması yapıldığı için günleri söyleyen, 
takvimden gösteren, günün tarihini söyleyen yani takvim okuma becerileri 
olan, havanın güneşli, yağmurlu, bulutlu ve parçalı bulutlu olduğunu 
gökyüzüne bakarak söyleyen öğrencilere uygulanmıştır. Ayrıca hava 
sıcaklığının termometre ile ölçüldüğünü söylemesi ön koşul olarak 
belirlenmiştir. 

İkinci  grup 

Takvim becerileri olan, havanın güneşli, yağmurlu, bulutlu ve parçalı 
bulutlu olduğunu gökyüzüne bakarak söyleyen, ana renkler gösterildiğinde 
söyleyen öğrencilere uygulanmıştır. Ayrıca hava sıcaklığının termometre ile 
ölçüldüğünü söylemesi ön koşul olarak belirlenmiştir. 

Amaçlar 

Birinci grup için amaçlar 

Termometreyle sıcaklık ölçer, 25 dereceden yüksek sıcaklıklarda 
havanın sıcak 25-15 derece arasındaki sıcaklıklarda havanın ılık 15 
dereceden düşük sıcaklıklarda havanın soğuk olduğunu söyler. Rüzgar 
gülünü hareketlerine bakarak rüzgarın esme hızını ölçer. Rüzgar gülünü 
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hareketlerine bakarak rüzgarın esmediğini yavaş estiğini ve hızlı estiğini 
söyler. 

İkinci grup için amaçlar 

Termometrenin cıvasının geldiği rengi söyleyerek kırmızı renge 
geldiğinde havanın sıcak, yeşil renge geldiğinde havanın ılık, sarı renge 
geldiğinde havanın soğuk olduğunu söyler. 

Öğrencinin kullanacağı fen  becerileri 

Gözlem yapma, ölçme becerisi, veri değerlendirmesi, sonuca varma, 
tahmin etme 

Araç gereçler 

Termometre, rüzgar gülü, ve hava durumunu gösteren resimler, sarı, 
yeşil, kırmızı şeritler, takvim. 

Proje Süreci: 

Güdüleme 

Öğretmen "Sizinle bir haftada  kaç gün olduğunu günlerin isimlerini bir 
ayda kaç gün olduğunu havanın her gün nasıl olduğunu öğrendik. Her gün 
havanın sıcak mı soğuk mu olduğunu bunu nasıl anladığımızı, rüzgarın olup 
olmadığını nasıl anlayacağımızı öğrenmek ister misiniz?" diyerek öğrenciler 
derse güdülenmiştir. 

Uygulama 

l.gün 

1. aşama 

Öğrenciler bahçeye çıkarılarak, termometre gösterilmiş ve 
inceletilmiştir. Öğrencilere o günün tarihi takvimden gösterilmiştir. Havanın 
sıcaklığını tahmin etmeleri istenmiştir. Hava soğuk mu sıcak mı öğrenmek 
ister misiniz? sorusu yöneltilerek termometre okunmuştur. Öğrencilere nasıl 
okunduğu gösterilmiştir.(ölçme) Termometrenin gösterdiği dereceye göre 
havanın sıcak soğuk veya ılık olduğu söylenmiştir. Öğrenciye de havanın 
nasıl olduğunu (sonuca varma) bunu nasıl anladığı sorulmuştur.(veri 
değerlendirmesi) 
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2. aşama 

Rüzgar gülleri öğrencilerin ellerine verilmiştir. Öğretmen "Bugün 
bakalım rüzgar hızlımı esiyor, yavaş mı esiyor, yoksa rüzgar esmiyor mu 
öğrenmek ister misiniz?"demiş ve rüzgar gülünün kanatlarına öğrencilerin 
dikkatini çekmiştir (gözlem yapma). Rüzgar gülünün kanatlarının dönme 
hızına göre rüzgarın esmediği, hafif  estiği, hızlı estiği söylenmiştir (ölçme). 
Öğrenciye de rüzgarın nasıl estiği (sonuca varma) ve bunu nasıl anladığı 
sorulmuştur .(veri değerlendirmesi) 

3. aşama 

Öğrencilerin gökyüzüne bakmaları ve ne gördükleri sorulmuştur 
(gözlem yapma). Öğrencilerin cevaplarına göre evet bugün hava bulutlu, 
parçalı bulutlu ve güneşli şeklinde dönüt verilmiştir .(sonuca varma) Bunu 
nasıl anladığı sorulmuştur .(veri değerlendirmesi) 

4. aşama 

Öğrencilerle sınıfa  dönülerek o günün tarihini takvimden göstermeleri 
istenmiştir. Öğretmen "Bugünün hava durumunu şimdi buraya işleyeceğiz" 
demiştir. "Bahçeye çıktığımızda hava sıcaklığı kaç derece idi?" sorusunu 
sorarak termometre resminin yanına hava sıcaklığını öğrencilere 
yazdırmıştır. Öğretmen, öğrenci yazdıktan sonra termometremiz .. dereceden 
yüksek/düşük ise hava nasıl oluyordu? sorusu sormuştur. Öğrencilerin 
cevabıyla birlikte bir öğrenciden termometre resminin yanına havanın nasıl 
olduğu yazmasını istemiştir. Sonra soğuk/ sıcak/ ılık olduğunu nasıl 
anladınız? sorusu sorularak cevaplar tartışılmıştır. Rüzgarın nasıl estiği 
sorularak öğrencilere teker teker rüzgar güllerinin bulunduğu resimleri 
gösterilmiştir. Öğretmen uygun resmi göstererek öğrenciyle birlikte 
takvimde ilgili bölüme yapıştırmıştır. 

2 -30. gün 

Öğretmen 29 gün boyunca yavaş yavaş ip uçlarını çekmiştir. Öğrenciler 
hava sıcaklığını ölçerek havanın nasıl olduğunu söyler ve rüzgar gülüne 
bakarak rüzgarın nasıl estiğini söyler ve kayıt eder duruma gelinceye kadar 
ip uçları verilmiştir. 

Küçük grup 

Bu grupta yapılan uygulamada termometreye kırmızı, yeşil ve sarı şerit 
yapıştırılarak havanın sıcak, soğuk ve ılık olduğuna karar verilmiştir. 
Takvime ise hava sıcaksa kırmızı şerit, hava ılıksa yeşil şerit, hava soğuksa 
sarı şerit yapıştırılarak işlenmiştir. 
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Sonuç olarak, öğrencilerin fen  becerilerini geliştirmelerinde, bilimsel 
bilgi ve kavramları kazanmalarında projeler etkili olmuştur. Öğrenciler proje 
amaçlarını gerçekleştirmişlerdir. Bu nedenle öğretmenlerin özel eğitim 
sınıflarında  proje uygulamalarına yer vermeleri önerilmektedir. 
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ÖZEL EĞİTİM REHBERLİK VE DANIŞMA 
HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Saliha G. GÜNDOĞAN 
Aylin AK 

Emine İSKENDEROV 
Zehra Pınar ÇELİKER 

Özel Eğitim  Rehberlik  ve Danışma Hizmetleri  Genel Müdürlüğü 

Tarihçe ve Amaçlar 

Tarihçe 

Özel eğitim hizmetleri 1924 yılından 1950 yılına kadar Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı'na bağlı olarak sürdürüldükten sonra aynı yıl Millî Eğitim 
Bakanlığı'na devredilmiştir. 1950'den 1980 yılına kadar özel eğitim 
hizmetleri İlköğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde bir şube müdürlüğü 
tarafından  yürütülmüştür. 1980 yılında Özel Eğitim Genel Müdürlüğü 
kurulmuş, 1983 yılında ise Özel Eğitim ve Rehberlik Dairesi Başkanlığı'na 
dönüştürülmüştür. Ülke genelinde özel eğitim ve rehberlik alanında 
gereksinimlerin artması sonucu, hizmeti daha etkin ve yaygın olarak 
yürütebilmek amacıyla 3797 sayılı Kanunla "Özel Eğitim Rehberlik ve 
Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü" kurulmuştur. 

Özel Eğitim Kurumlarının Amaçları 

Özel eğitim kurumları; Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel 
ilkeleri doğrultusunda özel eğitim gerektiren bireylerin; 



* Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler 
kuran, işbirliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve 
mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, 

** Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam 
becerilerini geliştirmelerini, 

Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç gereç 
kullanarak ilgileri, gereksinimleri, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda 
üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar. 

ö z e l e ğ i t i m h i z m e t l e r i 

1997 yılında çıkan 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve buna dayalı olarak çıkarılan MEB Özel Eğitim Hizmetleri 
Yönetmeliğine göre yürütülen özel eğitim hizmetleri; 

** Özel eğitim gerektiren bireylerin durumlarına uygun eğitim 
ortamlarının ve programlarının belirlenmesi, 

Özel eğitimle ilgili projeler ve eğitim modellerinin geliştirilmesi, 

^ Özel eğitim metot ve teknikleri ile ilgili öğretmen ile ailelere yönelik 
el kitaplarının hazırlanması, 

Özel eğitim okullarında görev yapan personelin hizmet içi eğitim 
yoluyla yetiştirilmesinin sağlanması, 

& Eğitim araç ve gereçlerinin temin edilmesi, 

^ Özel eğitimle ilgili program geliştirme çalışmalarının yapılması 
gibi hizmetlerle yürütülmektedir. 

Özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetersizliği olmayan akranlarıyla 
aynı sınıfta  ve aynı okulda eğitim görmelerini sağlamaya yönelik çalışmalara 
öncelik verilmektedir. Bu noktadan hareketle; durumu uygun olan öğrenciler 
normal sınıflarda  kaynaştırma uygulamalarına alınmaktadır. Durumu normal 
akranlarıyla aynı sınıfta  öğrenim görmeye uygun olmayan öğrenciler için 
normal okulların bünyesinde özel eğitim sınıfları  açılmaktadır. Bununla 
birlikte; benzer yetersizlikleri olan özel eğitim gerektiren bireyler, 
özelliklerine uygun şekilde yapılandırılmış özel eğitim kurumlarında da 
eğitim görebilmektedirler. 
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Özel eğitim; özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim gereksinimlerini 
karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim 
programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda 
sürdürülen eğitimdir. 

Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından 
akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık  gösteren birey ise "özel 
eğitim gerektiren birey" olarak tanımlanmaktadır. 

Özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki ilkeler 
doğrultusunda hareket edilir: 

^ Özel eğitim gerektiren tüm bireyler; ilgi, istek, yeterlilik ve 
yetenekleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden 
yararlandırılır. 

Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır. 
Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireyleri sosyal ve fiziksel 
çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan plânlanır ve yürütülür. 

Özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitim performansları  dikkate 
alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde uyarlamalar yapılarak, 
yetersizliği olmayan akranlar ile eğitilmelerine öncelik verilir. 

™ Özel eğitim gerektiren bireylerin, her tür ve kademedeki 
eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için her türlü rehabilitasyonlarını 
sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. 

Özel eğitim gerektiren birey için, bireyselleştirilmiş eğitim plânı 
geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır. 

& Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif  olarak katılmaları 
ve eğitimleri sağlanır. 

^ Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, özel eğitim gerektiren 
bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum örgütleri ile iş birliği içinde 
çalışılır. 

süi*" 
* Özel eğitim hizmetleri, özel eğitim gerektiren bireylerin, toplumla 

etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde plânlanır. 
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HIZMET VERILEN GRUPLAR 

a) Görme Yetersizliği Olanlar 

Özel eğitim okullarında görme yetersizliği olanlara ve az görenlere okul 
öncesi ve ilköğretim düzeyinde eğitim hizmetleri sunulmaktadır. İlköğretim 
düzeyindeki okulların tümü yatılıdır, gündüzlü devam imkanı da 
sağlanmaktadır. 

Bu öğrenciler, kaynaştırma ve özel eğitim sınıfı  uygulamaları ile de 
eğitimlerine devam edebilmektedirler. İlköğretimlerini tamamlayan görme 
yetersizliği olanlar üst öğrenimlerini normal okullarda sürdürmektedirler. 

İlköğretim ve ortaöğretim ders kitapları Braille (kabartma yazı) olarak 
Görme Engelliler Basımevi ve Akşam Sanat Okulu'nda basılmakta, diğer 
araç gereçler Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde üretilmektedir. 

b) İşitme Yetersizliği Olanlar 

İşitme yetersizliği olan öğrencilere özel eğitim okullarında okul öncesi, 
ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde yatılı ve gündüzlü hizmet 
verilmektedir. Bu öğrencilerin ortaöğretimlerini normal okullarda 
kaynaştırma uygulamalarıyla sürdürmeleri esas alınmakla birlikte, meslek 
liselerine sınavsız yerleştirilmeleri sağlanmıştır. İşitme yetersizliği olan 
öğrenciler için ayrı meslek liseleri de açılmıştır. 

c) Ortopedik Yetersizliği Olanlar 

Ortopedik yetersizliği olanlara özel eğitim okullarında okul öncesi, 
ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde eğitim hizmetleri tıbbî rehabilitasyon 
ile iç içe sunulmaktadır. Bu yetersizlik grubu için açılan meslek lisesinde 
hâlen kız öğrenciler "dekoratif  el sanatları", erkek öğrenciler "cilt ve 
serigrafi",  kız ve erkek öğrenciler "muhasebe" bölümlerine devam 
etmektedirler. 

d) Uzun Süre Hasta ve Hastanede Yatan Çocuklar 

Sürekli bakım ve tedavi gerektiren hastalıkları sebebiyle eğitime devam 
edemeyen çocuklara, hastane bünyesinde açılan ilköğretim okullarında 
eğitim verilmektedir. 

e) Zihinsel Öğrenme Yetersizliği Olanlar 

Zihinsel öğrenme yetersizliği olanların eğitimleri, özel eğitim 
okullarında okul öncesi, ilköğretim ve yaygın eğitim düzeyinde gündüzlü 
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olarak sunulmaktadır. Orta düzeyde (eğitilebilir) zihinsel yetersizliği olanlar 
ilköğretimlerini normal ilköğretim okulları ile özel eğitim ilköğretim 
okullarında sürdürmektedirler. Bu öğrencilerin kaynaştırma uygulamaları ile 
eğitimlerine öncelik verilmektedir. İlköğretimlerini tamamlayan bu 
öğrenciler temel meslekî becerileri kazandırmaya yönelik meslek derslerinin 
yanında öğrencilerin düzeyine uygun genel kültür derslerinin verildiği 
"Meslekî Eğitim Merkezlerine" devam etmektedirler. 

Ağır düzeyde (öğretilebilir) zihinsel yetersizliği olan, zorunlu öğrenim 
çağı içindeki çocukların eğitimleri; öz bakım ve temel yaşam becerilerinin 
kazandırılması, işlevsel akademik becerilerin geliştirilmesi ve topluma 
uyumlarının sağlanmasına yönelik programların uygulandığı "Eğitim 
Uygulama Okullarında" sürdürülmektedir. 

Zihinsel yetersizliği olan yetişkinler, gelişim özellikleri ve yeterli-
liklerine uygun bir iş ve mesleğin temel becerilerini kazandırmak amacıyla 
açılan "İş Eğitim Merkezlerine" devam etmektedirler. 

f)  Üstün ve Özel Yetenekliler 

Okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim çağındaki üstün veya özel 
yetenekli öğrencilerin bireysel yeteneklerinin farkında  olmalarını ve 
kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla; 
örgün eğitimleri dışındaki zamanlarında ilgi, yetenek ve istekleri 
doğrultusunda eğitim veren "Bilim ve Sanat Merkezleri" açılmaktadır. 

g) Uyum Güçlüğü Olan Çocuklar 

Duygusal ve sosyal yönden uyum güçlüğü olan çocuklar özel eğitim 
önlemleri alınarak normal okullarda kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam 
etmektedirler. Bu önlemler; rehberlik ve araştırma merkezleri ile çocuk 
psikiyatrisi servislerinin, öğretmene, kurum idaresine ve aileye yönelik 
çocuğun bireysel ve gelişim özellikleri ile sınıf-okul  ve ev ortamında 
alınması gereken tedbirler hakkında yaptığı bilgilendirme toplantıları 
şeklinde olabilmektedir. 

Yapılan Çalışmalar 

ifa 
TC Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, Milli Eğitim 

Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu  iş 
birliği ile "İşitme Engelli Bireylerin Habilitasyonu ve Rehabilitasyonu" 
konulu çalışma toplantısı 7-8 Haziran 2001 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 

* 2002 yılında işitme engelliler ilköğretim okulları ve meslek liseleri 
arasında bilgi ve folklor  yarışmaları düzenlenmiştir. 
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** Otistik Çocuklar Eğitim Projesi ve Uygulama Yönergesi 17.12.1999 
tarihinde yürürlüğe konulmuştur. 

^ Görme engelli öğrencilerin bilgisayar öğretiminin sağlanması 
amacıyla 2000 ve 2001 yıllarında kurs düzenlenmiştir. Bu kursun tüm 
öğretmenlerin katılımı sağlanana kadar devam etmesi plânlanmaktadır. 

Açık ilköğretim okuluna devam edebilmek için gerekli olan II. 
Kademe Eğitimi Başarı Belgesi alabilmeleri amacıyla yetişkin görme 
engeliler için 01.07.2002 ile 06.09.2002 tarihleri arasında Ankara Göreneller 
İlköğretim Okulu'nda okuma yazma kursu düzenlenmiştir. 

~ 13-14 Nisan 2000'de "Özel Eğitimde Aile Eğitimi" konulu bir 
sempozyum yapılmıştır. 

™ 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
buna dayalı olarak çıkarılan M.E.B. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 
gereğince; özel eğitim gerektiren bireylerin, gelişim özellikleri ve 
yeterlilikleri oranında bireyselleştirilmiş eğitim programları ile eğitilmeleri 
esastır. Bu doğrultuda; özel eğitim kurumlarında çalışan sınıf  ve rehber 
öğretmenlerin "Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme" konusunda 
bilgilendirilmeleri amacıyla hizmetiçi eğitim programları düzenlenmektedir. 

^ Zihinsel engellilerin eğitimi için gerekli olan özel eğitim sınıf 
öğretmeni açığını kapatabilmek amacıyla; eğitim bilimleri fakültelerinin 
Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Halk 
Eğitimi, Eğitim Yönetimi ve Plânlaması, Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği 
bölümlerinden mezun olup ta sınıf  öğretmenliği sertifikası  bulunanlardan 
488 kişi zihinsel engelliler sınıf  öğretmenliğine atanmışlardır. Söz konusu 
kişilerin özel eğitim okullarına atanabilmelerini sağlamak amacıyla 6 haftası 
teorik, 4 haftası  uygulamalı bir eğitim programı hazırlanmıştır. Bu eğitim 
programı Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bolu Abant 
İzzet Baysal Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nin katkılarıyla Ankara, 
Bolu, İstanbul ve Eskişehir'de gerçekleştirilmiştir. 

Özel eğitim ve özel eğitime gereksinimi olan bireylerle ilgili bilgi 
sahibi olmak isteyenlerin yararlanabilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz 
çalışmalarının internet üzerinden duyurulacağı Web sayfamız 
"orgm.meb.gov.tr" adresinde faaliyete  geçmiştir. 

^ İlköğretim, özel eğitim gerektiren bireyler için de kesintisiz sekiz 
yıldır. Ancak, özel eğitim gerektiren bireyler sağlık sorunları veya geç 
tanılama gibi nedenlerle okula daha geç başlayabilmekte ve ilköğretimlerini 
bitirinceye kadar zorunlu eğitim çağı dışında kalabilmektedirler. 
Bakanlığımızca yayınlanan 2002/89 sayılı genelge ile zorunlu eğitim çağı 
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dışına çıkan öğrencilerin ilköğretimi tamamlayabilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılmıştır. 

Eğitim Programları 

Özel eğitim kurumlarında, öğrenim gören yetersizlik grubunun 
özellikleri dikkate alınarak hazırlanmış programlar uygulanır. 

1997 yılında zorunlu eğitimin kesintisiz sekiz yıla çıkarılmasıyla 
birlikte özel eğitim kurumlarında kullanılan eğitim programlarının 
düzenlenmesi çalışmaları tamamlanmıştır. 

Bu bağlamda; 

*"> Otistik Çocuklar Eğitim Programı, 

^ İlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği 

(Eğitilebilir) Olan Çocuklar Eğitim Programı, 

Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı, 

*> Görme Engelliler İlköğretim Okulları Matematik Dersi Öğretim 
Programı hazırlanmıştır. 

İlköğretim programını tamamlayan zihinsel yetersizliği olanların devam 
ettiği "Meslekî Eğitim Merkezleri"nin program geliştirme çalışmaları da 
devam etmektedir. 

P r o j e l e r 

& Otistik çocuklar eğitiminde farklı  modeller geliştirmek ve uygun 
olanları yaygınlaştırmak için "Otistik Çocuklar Eğitim Projesi ve Uygulama 
Yönergesi" 1999 yılında uygulamaya konulmuştur. Bu proje ve yönerge 
doğrultusunda "Otistik Çocuklar Eğitim Merkezleri" açılmaktadır. 

Az görenlerin eğitsel gereksinimleri doğrultusunda eğitim 
alabilmeleri amacıyla; Sağlık Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi ile yapılan 
protokol sonucu "Az Görenlerin Eğitimi Projesi" 1997 yılında başlatılmıştır. 

Bu proje doğrultusunda; ABD Büyükelçiliği ile iş birliği yapılarak göz 
hekimi Dr. Turco ve 29 0cak-02 Şubat 2001 tarihleri arasında ABD'den 
Marry Ann SILLER katılımıyla "Az Görenlerin Eğitimi" konusunda 
seminerler yapılmıştır. 
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Gönüllü kuruluşların desteği ile az görenlerin eğitim ortamları tefrişi 
sağlanmıştır. Proje halen Gazi Üniversitesi iş birliği ile yürütülmektedir. 

& "Okul Öncesi Dönemde Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocukların 
Sağaltımına ve Kaynaştırma Uygulamalarına Yönelik Eğitim Modelleri 
Geliştirme Projesi" Anadolu Üniversitesi ile Bakanlığımız arasında yapılan 
protokolle hazırlanmıştır. 

S* Eğitim ortamlarında, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu 
(DEHB) olan öğrencilere yönelik alınabilecek önlemleri belirleme ve uygun 
eğitim ortamları sağlamak amacıyla "Dikkat Eksikliği Hiperaktivite 
Bozukluğu (DEHB) Olan Çocukların Eğitimi Projesi" hazırlama çalışmaları 
sürdürülmektedir. 

Basılı Yayınlar 

^ I. Özel Eğitim Konseyi (Raporlar-Görüşmeler-Kararlar) 

** Gelişmekte Olan Ülkelerde Engelli Çocukların İncelenmesi ve Erken 
Eğitimleri 

Yetişkinler İçin İşaret Dili Kılavuzu 

** Görme ve İşitme Engelli Çocuklara Desteğin Teşviki Projesi El 
Kitapları 

^ 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

** Özel Eğitimde Aile Eğitimi Sempozyumu Bildiri Kitabı 

Otistik Çocuklar Eğitim Programı, 

Orta Öğretim Kurumları Sınıf  Öğretmenleri İçin 9-10-11 Sınıf 
Rehberlik Programı 

^ Gecikmiş Konuşma (Anne-B aba/Öğretmen) El Kitapları 

Kekeme Bir Çocuğum/Öğrencim Var (Anne-Baba/Öğretmen) El 
Kitapları 

^ İlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) 
Olan Çocuklar Eğitim Programı, 
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** Eğitim Uygulama Okulu Eğitim Programı, 

** Görme Engelliler İlköğretim Okulları Matematik Dersi Öğretim 
Programı 

** Otistik Çocukların Eğitiminde Aile El Kitabı 

* Anasınıfı  Öğrencilerime ve Velilerine Nasıl Yardım Edebilirim? 
(Öğretmen El Kitabı) 

* Anasınıfındaki  Çocuğuma Nasıl Yardım Edebilirim? (Aile El Kitabı) 

Hazırlanmakta Olan Yayınlar 

** Otistik Çocukların Eğitiminde Öğretmen El Kitabı, 

& Görme Engellilerin Eğitiminde Modelaj İş Öğretmen El Kitabı, 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının Geliştirilmesi Kılavuzu, 

** işitme Engellilerin Eğitiminde Öğretmen El Kitabı, 

** İlköğretim Okulu Orta Düzeyde Öğrenme Yetersizliği (Eğitilebilir) 
Olan Çocuklar Eğitim Programına Dayalı "Ölçüt Bağımlı Ölçme Araçları" 
Hazırlanmasına Yönelik Öğretmen Kılavuzu Hazırlanması çalışmaları 
devam etmektedir. 
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AKRANLARIN SUNDUĞU SABİT BEKLEME 
SÜRELİ ÖĞRETİM GELİŞİMSEL GERİLİĞİ OLAN 

ÖĞRENCİLERE TANITICI LEVHALARIN 
ÖĞRETİMİNDE ETKİLİ MİDİR?* 

Arş. Gör. Serhat YILDIRIM 
Yrd. Doç. Dr. Elif  TEKİN-İFTAR 

Anadolu  Üniversitesi  Engelliler  Araştırma Enstitüsü 

Özet 

Araştırmada  normal gelişim gösteren  öğreten  akranların  sabit bekleme  süreli 
öğretimi  kullanarak  öğrenen akranlarına  tanıtıcı levhaları  öğretmeleri 
değerlendirilmiştir.  Araştırma iki  amaç etrafında  toplanmıştır:  (a)  öğreten  akranlar 
gelişimsel  geriliği  olan öğrenen akranlarına  tanıtıcı levhaları  öğretmek  üzere, sabit 
bekleme  süreli öğretimi  güvenilir  biçimde  kullanabilirler  mi? (b)  sabit bekleme 
süreli öğretim,  öğrenen akranlara  tanıtıcı levhaları  öğretmekte  etkili  midir?  Ayrıca, 
araştırmada  akranlar  tarafından  sunulan sabit bekleme  süreli öğretimin  kişilerarası 
genelleme  etkisi  ve uygulama tamamlandıktan  1, 3 ve 4 hafta  sonra da  kalıcılık 
etkisi  incelenmiştir.  Araştırmaya normal gelişim gösteren  üç öğrenci öğreten  akran, 
gelişimsel  gerilik  gösteren  üç öğrenci de  öğrenen akran  olarak  katılmıştır.  Tüm 
oturumlar  birebir öğretim düzenlemesi  ile gerçekleştirilmiştir.  Araştırmada  tek-
denekli  araştırma modellerinden  yoklama  evreli davranışlar  arası çoklu  yoklama 
modeli  kullanılmış  ve deneklerle  replike  edilmiştir.  Araştırmada  uygulama, yoklama, 
öğretim genelleme  ve izleme oturumları  düzenlenmiştir.  Araştırma sonucunda, 
öğreten  akranların  sabit bekleme  süreli öğretimi  güvenilir  biçimde  uyguladıkları 
görülmüştür.  Gelişimsel  geriliği  olan öğrenen akranlar  tanıtıcı levhaları  etkili 
biçimde  öğrenmişlerdir.  Öğrenen akranlar  tanıtıcı levhaları  %100 düzeyde 
genelleyebilmişlerdir.  Ayrıca, öğrenen akranların  tanıtıcı levhaların  kalıcılığını 
yüksek  düzeyde  korudukları  görülmüştür. 

' Bu bildiri Özel Eğitim Dergisi 2002 Cilt 3 Sayı 2'de yayınlanmak üzere kabul edilmiştir. 



Anahtar Sözcükler:  Akran  öğretimi,  sabit bekleme  süreli öğretim,  gelişimsel 
gerilik  ve tanıtıcı levhalar 

Eğitim ortamlarında kaynaştırma programlarının yaygınlık kazanması 
ile birlikte normal gelişim gösteren çocukların özel gereksinimli akranlarına 
sistematik öğretim sunmalarına ilişkin çalışmalara sıklıkla rastlanmaktadır. 
Akranların eğitim sürecine çeşitli biçimlerde dahil edilme sürecine akran 
merkezli uygulamalar denilmektedir. Akran merkezli öğretim uygulamaları; 
akran modelliği (peer modeling), akran başlatmalı öğretim (peer initiation 
training), akran kaydetmeli öğretim (peer monitoring), akran ağı oluşturma 
(peer netvvorking), akran öğretimi (peer tutoring) ve gruba yönelik izlerlik 
(group oriented contingencies) olarak sıralanmaktadır (Olson ve Platt, 2000; 
Utley, Mortvveet ve Greenvvood, 1998). 

Akran öğretimi uygulamalarının, "akran öğretmenliği", "akran eğitimi", 
"eş öğrenmesi", "çocuk çocuğa öğretim" ve "öğrenmeden öğretmeye" gibi 
farklı  isimlerle adlandırıldığı görülmektedir. Akran öğretimi, alanyazında 
öğrencinin bilgiyi öğretmenin kontrolünde sınıf  içinde ya da dışında 
akranına aktarması olarak tanımlanır (Gearheart, Weishahn ve Gearheart, 
1992; Greenvvood, Carta ve Maheady, 1991; Olson ve Platt, 2000; Tekin-
İftar,  2003; Utley ve diğ., 1998). Akran öğretiminin yapılabilmesi için 
öğreten akranların öğretim yöntemini ve öğretim konusunu iyi bilmesi 
gerekir. Öğretmen akran öğretimi başlatacağı zaman, öğreten akranların 
kullanacakları öğretim yöntemlerini güvenilir biçimde kullanabilmesini 
sağlamalıdır. Diğer bir deyişle, öğretmen öğreten akrana uygulamayı 
planlanan basamaklarla uygulayabilmesi için öğretim sunmalıdır. 

Akran öğretiminin iki biçimde planlandığı görülmektedir: (a) öğreten 
akranın yaşça öğrenen akrandan büyük olması durumunda akran öğretimi 
(cross age peer tutoring), (b) öğreten akranın öğrenen akranla yaşıt olması 
durumunda akran öğretimi (same age peer tutoring) (Kerr ve Nelson, 1998). 

Alanyazında akran öğretiminin yararları şöyle sıralanmaktadır: (a) 
öğrenciler başarılı ve etkili birer öğreten olabilmekte, (b) öğrenen akranlar 
öğretim sürecinde çeşitli akademik becerileri öğrenebilmekte, (c) akran 
öğretimi süreci öğrencilerin gereksinimlerine göre bireyselleştirilebilmekte, 
(d) akran öğretimiyle akademik konularda öğretime ayrılan süre 
arttırılabilmekte, (e) akran öğretimiyle öğretmenin öğretime ayıracağı süre 
artmakta; böylece, akademik ve sosyal konularda öğretime daha fazla  zaman 
ayırabilmekte, (f)  akranlar arasında olumlu sosyal etkileşim 
geliştirilebilmektedir (Greenvvood, Delquadri ve Halli 1989; McGee, 
Almedia, Sulzer-Azaroff  ve Feldman, 1992; Passe ve Beatti, 1994; Tekin-
İftar,  2003; Trapani ve Gettinger, 1989; Utley ve diğ., 1998). 
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Tekin-İftar  (2003) akran öğretimi ile ilgili yayınlar incelendiğinde 
sıralanan sonuçlara ulaşıldığını ifade  etmiştir: (a) pek çok tek-basamaklı ve 
zincirleme davranış akran öğretimi ile öğretilebilmektedir, (b) değişik yaş ve 
özellikteki akranlar akran öğretimini uygulayabilmekte ve öğretim 
sunabilmektedir, (c) akran öğretimiyle hem akademik hem de toplumsal 
beceriler öğretilebilmektedir, (d) akranlar yaşıtlarına ya da kendilerinden 
daha küçük yaştaki arkadaşlarına başarılı bir biçimde öğretim 
sunabilmektedir, (e) akran öğretimi sırasında öğreten ve öğrenen akranlar 
arasında olumlu etkileşim kurulabilmektedir. 

Akran öğretimi ile ilgili alanyazın incelendiğinde; akranların yanlışsız 
öğretim yöntemleri, model olma, etkileşim kurma gibi sistematik öğretim 
yöntemlerini kullanarak akranlarına öğretim sundukları görülmektedir 
(Tekin, 2000). Bu çalışmada akranların yanlışsız öğretim yöntemlerinden 
sabit bekleme süreli öğretimi (SBSÖ) kullanılarak öğretim yapmaları 
amaçlandığından, yanlışsız öğretim yöntemleri ve SBSÖ konusunda kısa bir 
açıklamaya yer verilmiştir. 

Cipani ve Madigan (1986) yanlışsız öğretimi, uyaran ya da hedef 
davranışla ilgili araç-gereçlerin programlanarak sunulması olarak 
açıklamışlardır. Bu programlamayla, bireyin üzerinde çalışılan davranışa 
ilişkin doğru tepkide bulunması amaçlanmaktadır. Yanlışsız öğretim, 
ayırdedici uyaranın varlığında ipucunun etkili biçimde kullanılmasıyla 
bireyin ayırdedici uyarana doğru tepkide bulunmasının sağlanması olarak 
betimlenmiştir (Tekin ve Kırcaali-İftar,  2001). 

Yanlışsız öğretim yöntemleri iki grupta toplanmaktadır; (a) tepki 
ipuçlarının sunulduğu öğretim yöntemleri, (b) uyaran ipuçlarının kullanıldığı 
öğretim yöntemlerdir. Tepki ipuçlarının sunulduğu yöntemler, birey tepkide 
bulunmadan önce ipucu sunularak bireyin doğru tepkide bulunmasının 
sağlandığı yöntemlerdir. Uygulamacı sunduğu ipucunu çeşitli biçimlerde 
silikleştirerek, bireyin giderek yalnızca kendisine sunulan uyarana doğru 
tepkide bulunmasını sağlar. Böylece, uyaran kontrolünün ipucundan 
beceriye geçişi sağlanmış olur. Uyaran kontrolü, bireyin belirli bir uyaranın 
varlığında tahmin edilebilir ve güvenilir biçimde tepkide bulunmasıdır 
(Tekin ve Kırcaali-İftar,  2001). 

SBSÖ iki aşamadan oluşmaktadır: (a) sıfır  saniye bekleme süreli 
denemeler ve (b) sabit bekleme süreli denemeler. Belirli sayıda sunulan sıfır 
saniye bekleme süreli denemelerde, hedef  uyaranın ardından bireyin doğru 
yanıt vermesini sağlamak üzere kontrol edici ipucu sunulur. Ardından hedef 
uyaran ile kontrol edici ipucu arasında sabit bir sürenin beklendiği sabit 
bekleme süreli denemelere geçilir (Tekin ve Kırcaali- İftar,  2001). 
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Yanlışsız öğretim yöntemlerinden olan SBSÖ, orta ve ileri derecede 
zihin özürlü çocuklar ve yetişkinlerde, otistik çocuk ve yetişkinlerde öğretim 
sunmakta etkili olan öğretim yöntemlerinden biridir. SBSÖ ile çarpma işlemi 
(Alig-Cybrisky ve Schuster, 1990; Mattingly ve Bott, 1990), sözcük okuma 
(Gast, Doyle,Woley, Ault, Baklarz, 1991), sözcüklerin anlamlarını öğrenme 
(Collins, Branson ve Hail, 1995), hayvan isimlerini alıcı dille öğrenme 
(Tekin ve Kırcaali-İftar,  2002) gibi tek basamaklı davranışlar öğretildiği 
gibi, ileri derecede zihin özürlü ergenlere yemek hazırlama becerisi 
(Schuster ve Griffen,  1990), öğretilebilir zihin özürlü çocuklara yemek 
hazırlama becerisi (Bozkurt, 2001; Shuster ve Griffen,  1991) ve gelişimsel 
geriliği olan çocuklara boş zaman becerilerinin öğretilmesi (Tekin-İftar  ve 
diğ., 2001) gibi zincirleme beceri ve davranışların da öğretilebildiği 
görülmektedir. 

Akran öğretiminin etkili olabilmesi için öncelikle akranlara sistematik 
öğretim yöntemlerinin güvenilir bir biçimde kullanılması öğretilmelidir. 
Sistematik öğretim yöntemlerinden biri olan SBSÖ ve diğer yanlışsız 
öğretim uygulamaları ile ilgili kaynaklar incelendiğinde, yalnızca özel eğitim 
öğretmenleri ve uygulamacılar tarafından  değil, akranlar, anne-baba ve 
kardeşler tarafından  da etkili olarak kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı 
görülmektedir (Tekin, 2000). İzleyen bölümde akran öğretimi sırasında 
yanlışsız öğretim yöntemlerinin kullanıldığı araştırmalara kısaca yer 
verilmiştir. 

Tekin-İftar'ın  (2003) yürüttüğü bir araştırmada, akranlar aracılığı ile 
kaynaştırma öğrencilerine eşzamanlı ipucuyla öğretim kullanılarak tanıtıcı 
levhaların öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca araştırmada, tanıtıcı levhaların 
anlamları hedeflenmeyen  bilgi şeklinde sunularak hedeflenmeyen  bilgi 
kazanımı da incelenmiştir. Araştırmanın bulguları, öğreten akranların 
yanlışsız öğretim yöntemlerinden olan eşzamanlı ipucuyla öğretimi güvenilir 
olarak kullanabildikleri ve öğrenen akranların tanıtıcı levhaları öğrendikleri 
yönündedir. Ayrıca, öğrenen akranların hedeflenmeyen  bilgiyi de belirli bir 
doğruluk oranında edindikleri görülmüştür. Telecsan, Slaton ve Stevens 
(1999), tarafından  yürütülen bir araştırmada kaynak odaya devam eden 
öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğrenme güçlüğü olan diğer öğrencilere 
SBSÖ'i güvenilir olarak kullanarak sözcük yazma becerisini öğretebildikleri 
görülmüştür. Wall ve Gast (1997) tarafından  yürütülen bir araştırmada, anne, 
kardeş ve toplum merkezli bir komplekste baba rolünü üstlenen dört deneğe 
SBSÖ kullanılarak SBSÖ'in nasıl kullanılacağını ve deneklerin SBSÖ'i 
kullanarak özel gereksinimli yetişkinlere mikrodalga fırında  mısır patlatma 
becerisini öğretmeleri planlanmıştır. Araştırma bulguları, bu kişilerin 
SBSÖ'i güvenilir biçimde kullanarak yakınlarına mikrodalga fırında  mısır 
patlatma becerisini öğrettikleri yönündedir. Collins, Branson ve Hail (1994) 
tarafından  yürütülen bir araştırmada ise, zihin özürlü yetişkinlere 
yiyeceklerin üzerindeki isimlerin okunması öğretilmiştir. Koury ve Browder 
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(1986) zihin özürlü akranlara SBSO'in nasıl uygulandığını öğreterek, bu 
çocukların öğrendikleri öğretim yöntemini zihin özürlü arkadaşlarına sözcük 
okuma becerisini öğretmek üzere etkili olarak kullanıp kullanamadıklarını 
araştırmıştır. Araştırma bulguları, zihin özürlü akranların kendilerine 
öğretilen sözcükleri okuyabildikleri yönündedir. Miracle, Collins, Schuster 
ve Grisham-Brown (2001), tarafından  yürütülen bir araştırmada, orta 
derecede zihin özürlü ortaokul öğrencilerine SBSÖ ile sözcük öğretiminde 
akran ve öğretmen uygulamasının etkililiği ve verimliliği karşılaştırılmıştır. 
Araştırma bulguları, SBSÖ'i akranların öğretmenler kadar güvenilir 
uyguladıkları ve öğrenen akranların sözcük okuma becerisini kazandıkları 
yönündedir. Yukarıda sıralanan araştırma bulgularından değişik özelliklere 
sahip akranlar aracılığıyla sunulan SBSÖ'in, değişik yaş grubundaki özel 
gereksinimli bireylere tek basamaklı, zincirleme, toplumsal ve akademik 
becerilerin kazandırılmasında etkili olduğu görülmektedir. 

Bu araştırmanın amacı normal gelişim gösteren öğreten akranların 
SBSÖ'i kullanarak gelişimsel geriliği olan öğrenen akranlarına tanıtıcı levha 
isimlerini öğretmesini değerlendirmektir. Dolayısıyla, araştırmada yanıt 
aranan sorular şunlardır: (a) Öğreten akranlar gelişimsel geriliği olan 
öğrenen akranlarına tanıtıcı levhaları öğretmek üzere, SBSÖ'i güvenilir 
biçimde kullanabilirler mi? (b) Öğreten akranlar tarafından  kullanılan SBSÖ, 
gelişimsel geriliği olan öğrenen akranlara tanıtıcı levhaları öğretmekte etkili 
midir? (c) Öğreten akranlar tarafından  kullanılan SBSÖ ile tanıtıcı levhalar 
gelişimsel geriliği olan öğrencilere öğretilebilirse, öğretim sona erdikten bir, 
üç ve dört hafta  sonra öğretilen tanıtıcı levhaların kalıcılığı korunabilir mi? 
(d) Öğreten akranlar tarafından  kullanılan SBSÖ ile gelişimsel geriliği olan 
öğrencilere tanıtıcı levhalar öğretilebilirse, öğretim sona erdikten sonra 
öğretilen tanıtıcı levhaların farklı  kişilere genellenmesi sağlanabilir mi? 

YÖNTEM 

Katılımcılar 

Araştırmaya ilköğretime devam eden altı öğrenci katılmıştır. 
Araştırmaya katılan öğrencilerin üçü öğreten akran, üçü de öğrenen akran 
olarak katılmıştır. Öğreten akranlar ilkokul dördüncü sınıfa  devam eden ve 
hafta  içi, okul çıkışı Anadolu Üniversitesi Engelliler Entegre Yüksekokulu 
çocuk kulübüne devam eden normal gelişim gösteren öğrencilerdir. Öğreten 
akranlar daha önce bu çalışmadaki gibi sistematik öğretim alarak herhangi 
bir öğretim çalışmasına katılmamışlardır. 

Öğrenen akranlar gelişimsel geriliği olan ve ilköğretim üçüncü sınıfa 
devam eden öğrencilerdir. Ayrıca, öğrenen akranların tümü Engelliler 
Araştırma Enstitüsü Uygulama Birimi'nde destek eğitim almaktadırlar. Emin 
10 yaşında hafif  derecede zihin özürü ve epilepsisi olan ilkokul 3. sınıfa 
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devam eden bir kaynaştırma öğrencisidir. Emin temel okuma ve matematik 
becerilerini sergileyebilmektedir. Emin iletişim kurma ve sürdürme 
becerilerine sahiptir. Ertan, dokuz yaşında hafif  derecede zihin özürlü, 
ilköğretim 3. sınıfa  devam eden bir kaynaştırma öğrencisidir. Ertan temel 
okuma ve yazma becerilerine sahiptir. Ertan'ın iletişim kurma ve sürdürme 
becerilerinde sınırlılıklar, konuşmasının anlaşılırlığında sorun vardır. Ezgi 
dokuz yaşında hafif  derecede zihin özürü ve epilepsisi olan, ilköğretim 3. 
sınıfa  devam eden bir kaynaştırma öğrencisidir. Ezgi temel okuma yazma ve 
matematik becerilerine ve iletişim kurma ve sürdürme becerilerine sahiptir. 
Öğrenen akranların tümü Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma 
Enstitüsü Uygulama Birimi'nde okuma-yazma, matematik, kavram öğretimi 
gibi konularda destek eğitim almaktadırlar. Öğrenen ve öğreten akranların 
demografik  özellikleri Tablo 1 de yer almaktadır. 

Tablol. Deneklerin  Demografik  Özellikleri 

Öğrenen Akranlar Öğreten Akranlar 
Adı Cins Yaş Sınıf Etiket Adı Cinsiyet Yaş Sınıf 

iyet 
Yaş Sınıf Cinsiyet Yaş 

Emin E 10 yaş 6 ay 3 z o Elçin K 10 yaş 10 ay 4 
Ertan E 9 yaş 3 ay 3 z o Dilek K 10 yaş 7 ay 4 
Ezgi K 9 yaş 9 ay 3 z o Derya K 10 yas 9 av 4 

Uygulamacı  ve Gözlemci 

Uygulamacı (birinci yazar) özel eğitim öğretmenliği lisans 
programından mezun bir özel eğitim öğretmenidir. Araştırmanın uygulama 
süreci birinci yazar tarafından  gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, araştırmaya bir de 
gözlemci katılmıştır. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenine ilişkin 
güvenirlik verileri uygulamacı ve bir araştırma görevlisi tarafından 
toplamıştır. Gözlemci yanlışsız öğretim yöntemlerine ilişkin bilgi sahibi 
olduğu için, kendisine yalnızca araştırmanın amacı ve gözleyeceği 
davranışlara ilişkin bilgi sunulmuştur. 

Ortam ve Araç-Gereçler 
Araştırma Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü 

Uygulama Birimi ve Seminer Salonu'nda yürütülmüştür. Araştırmada, 
akranlar aracılığı ile SBSÖ kullanarak tanıtıcı levhaların öğretimi 
gerçekleştirilmiştir. Öğretilecek işaretler bilgisayarda büyültülerek ve 
15xl5cm boyutlarında kartlara yapıştırılıp asetat ile kaplanmıştır. Kartların 
arkasına işaretlerin isimleri 1x2 cm boyutlarında etiketlere yazılıp 
yapıştırılmıştır. Ayrıca, güvenirlik verilerinin toplanması için video kamera, 
kamera kasetleri, veri toplama formları  ve öğretim süresini belirlemek üzere 
kronometre kullanılmıştır. Araştırmada, hedef  davranışlarda öğrenme 
gerçekleştikçe, öğreten ve öğrenen akranların pekiştirmek üzere çeşitli 
kırtasiye malzemeleri, oyuncak vb pekiştireçler de kullanılmıştır. 
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Akranlara SBSÖ'in Öğretilmesi Süreci 
Öğreten akranlara SBSÖ'in nasıl uygulanacağının, pekiştireçlerin nasıl 

sunulacağının öğretilmesi aşağıda açıklanan basamaklar izlenerek 
gerçekleştirilmiştir. Bu basamakları uygulamaya başlamadan önce, 
öğrencilerle yapılan görüşmelerde SBSÖ ile ilgili bilgileri olup olmadığı 
sorulmuş ve öğreten akranların SBSÖ geçmişi olmadığı belirlenmiştir. 
SBSÖ'in nasıl kullanılacağının öğretimi aşağıda sıralanan basamaklarla 
gerçekleştirilmiştir (Tekin, 2000): 

1 . Tanıtma:  Araştırmacı, öğreten akranlara SBSÖ sürecinde geçen 
kavramların tanımlarını sunmuştur. Öğrenecekleri öğretim sürecinin adını 
(örn., "sabit bekleme süreli öğretim") ve kaç aşamadan oluştuğu (örn., "sabit 
bekleme süreli öğretim iki aşamadan oluşur. Sıfır  saniye bekleme süreli 
denemeler ve dört saniye bekleme süreli denemeler"), kontrol edici ipucu 
(örn., "Kontrol edici ipucu, arkadaşımızın soracağımız soruya doğru yanıt 
vermesi için kendisine sunduğumuz ipucudur."), sıfır  saniye bekleme süreli 
denmeler (örn., "Soru sorduktan hemen sonra bu sorunun yanıtının ipucu 
olarak sunulduğu denemelerdir."), dört saniye bekleme süreli denemeler 
(örn., "Soru sorduktan sonra içimizden 1001, 1002, 1003, 1004'e kadar 
sayarak dört saniyenin geçmesini bekleyerek bu sorunun yanıtının ipucu 
olarak sunulduğu denemelerdir."), yanıt aralığı (örn., "Arkadaşımızın 
yanıtlamasını beklemek üzere geçen süredir.") ve denemeler arası süre (örn., 
"Arkadaşımıza bir sonraki soruyu sormak üzere geçen süredir.") vb. tahtaya 
yazmış ve öğrencilerin not almaları istenmiştir. Ardından, öğrencilere bu 
kavramlar sorulmuş ve kendi ifadeleri  ile tanımlamaları teşvik edilmiştir. 

2. Öğreten  akranlara  sıfır  saniye bekleme  süreli denemelere  ilişkin 
model  olma: Araştırmacı, model olmak üzere bir öğreten akran seçmiş ve 
çalıştığı öğrencinin çalışmaya dikkatini yöneltmesini sağlamış (örn., "Şimdi 
seninle çalışacağız hazır mısın?"), bu tepkisi için onu pekiştirmiş (örn., 
"Aferin")  ve beceri yönergesini (örn., "Bu ne işareti?") hemen ardından da 
kontrol edici ipucunu (örn., "Girilmez") sunarak model olmuştur. 

3. Öğreten  akranlara  dört  saniye sabit bekleme  süreli denemelere 
ilişkin  model  olma: Araştırmacı, çalıştığı öğrencinin çalışmaya dikkatini 
yöneltmesini sağlamış (örn., "Şimdi seninle çalışacağız hazır mısın?"), bu 
tepkisi için onu pekiştirmiş (örn., "Aferin")  ve beceri yönergesini (örn., "Bu 
ne işareti") sunduktan dört saniye sonra da kontrol edici ipucunu (örn., 
"Yaya geçidi") sunarak model olmuştur. 

4. Öğreten  akranların  her birinin öğreten  ve öğrenen rolünü üstlendiği 
öğretim oturumlarının  düzenleme:  Öğreten akranların her birinin öğreten ve 
öğrenen rolü üstlenerek öğretim oturumları düzenlemeleri sağlanmıştır. 
Öğrenen akranlar bu oturumlarda birbirlerine model olmuşlardır. Bu 
oturumda araştırmacı SBSÖ uygulama basamaklarına ilişkin (örn., çalışmaya 
dikkatini çekme, araç gerecini hazırlama, beceri yönergesini sunma vb) veri 
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toplamıştır. Araştırmacı, her akrana alıştırma sonrası geribildirim ve/veya 
pekiştireç sunmuştur. 

5 . Akranlara  olumsuz örneklere  (hangi  davranışları  yapmamaları 
gerektiğine)  ilişkin  model  olma: Araştırmacı, SBSÖ öğretim uygulamasında 
rastlanabilen olası olumsuz örneklerin neler olabileceğini öğrencilere sormuş 
ve bu durumlara model olmuştur. Bir başka deyişle, öğreten akranlara neler 
yapmamaları gerektiğini model olarak açıklamıştır. Örneğin, araştırmacı 
öğretim sırasında öğrencinin dikkatini yöneltmesini sağlamamıştır, ipucunu 
sunmamıştır, öğrencilerin doğru tepkileri için pekiştireç sunmamıştır. 
Ardından, hangi basamakların uygun olarak yapılmadığı ve gerekçelerini 
belirtmeleri istenmiştir. 

Bu basamaklarda öğrenme araştırmacının öğreten akranlara sunduğu 
öğretime ilişkin sorular sormasıyla sınanmıştır. Öğreten akranlar 
araştırmacının yönelttiği soruları doğru olarak yanıtladıklarında sözel olarak 
pekiştirilmiştir; yanlış tepkilerde ise, araştırmacı doğru tepkileri kendisi 
sunmuş ve tekrarlamalarını istemiştir. Öğreten akranlar bu süreçte öğretim 
oturumunun sonunda gösterdikleri performansa  ilişkin resim dosyası, 
kalemlik, vb. nesnel pekiştireçler sunularak pekiştirilmiştir. Akranlara 
SBSÖ' in öğretilmesi süreci üçer saatlik oturumlar halinde toplam 6 saat 
sürmüştür. 

Araştırma Modeli 
Tanıtıcı levhaların öğretimi üzerinde akranlar tarafından  kullanılan 

SBSÖ'in etkililiğinin belirlenmesinde, tek-denekli araştırma modellerinden 
yoklama evreli davranışlar arası çoklu yoklama modeli kullanılmıştır. 

Bu modelde deneysel kontrol, birinci davranışın performansındaki 
değişikliğin yalnızca bağımsız değişken uygulandığında gerçekleşmesi ve 
bağımsız değişkenin uygulanmadığı davranışlarda önemli bir değişiklik 
olmaması ve benzer etkinin art-zamanlı olarak bağımsız değişkenin 
uygulanması ile diğer davranışlarda da yinelenmesi yoluyla kurulmuş olur 
(Tekin ve Kırcaali-İftar,  2001). Bu araştırmanın deneysel kontrolü, 
deneklerin yoklama oturumlarında göstermiş oldukları performansın, 
SBSÖ'in uygulanmasından sonra öğretimi yapılan öğretim setlerindeki 
doğru tepkilerin artması ve henüz SBSÖ uygulanmamış olan öğretim 
setlerinde önemli bir değişiklik olmaması ile sağlanmıştır. Ayrıca, benzer 
etki art-zamanlı olarak bağımsız değişkenin uygulanmasıyla ve diğer 
öğretim setlerinde gerçekleşmesi ile sağlanmıştır. 

Bağımlı ve Bağımsız Değişken 
Bu araştırmada bağımlı değişken, öğrenen akranların kendilerine 

sorulan tanıtıcı levhaların isimlerini sözel olarak söyleme davranışıdır. Bu 
tanıtıcı levhalar araştırmacı tarafından  Trafik  Şube Müdürlüğü'nün 
yayınladığı kataloglar, belediyenin hazırladığı yer ve uyarı levhaları 
taranarak bulunmuştur. Belirlenen tanıtıcı levhalar arasından sıklıkla 
rastlanan ve işlevsel olan 20 tane tanıtıcı levha seçilerek olası hedef 
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davranışlar havuzu oluşturulmuştur. Öğrencilerin bilmedikleri tanıtıcı 
levhalar öneleme oturumu düzenlenerek bu havuzdan seçilmiştir. Öneleme 
oturumlarında uygulamacı, deneğin dikkatini çalışmaya çekmiş (örn., 
"Çalışmaya hazır mısın?") ve hemen ardından beceri yönergesini sunmuştur 
(örn., "Bu ne işareti?"). Öneleme oturumları sırasında öğrencinin doğru ve 
yanlış tepkileri için herhangi bir davranış sonrası uyaran sunulmamıştır. 
Öneleme oturumunda 20 tane tanıtıcı levha sorulmuş ve öğrencilerin 
bilmedikleri levhalar belirlenmiştir. Her öğrencinin bilmediği tanıtıcı 
levhalar numaralandırılarak sıralanmıştır. Ardından, her öğrenciye 
öğrencinin bilemediği 18 tanıtıcı levhadan sözcük sayısı ve aynı harfle 
başlayan tanıtıcı levhaların aynı sette yer almamasına özen gösterilerek üçer 
öğretim seti oluşturulmuştur. Ancak, bu koşul tanıtıcı levhaların belirli 
sayıda olmasından ve yukarıda sıralanan iki ölçütün her öğretim setinde 
karşılanamamışından dolayı her öğretim setinde uygulanamamıştır. Tablo 
2'de her bir öğrenen akran için oluşturulan öğretim setleri yer almaktadır. 

Tablo 2. Ertan,  Emin, Ezgi  için tanıtıcı levhalardan  oluşturulan  öğretim setleri 

Öğrenci Öğretim Setleri 
1. set 2. set 3. set 

Ertan 

Cep telefonunuzu  kapatın 
Köpek giremez 
Okul geçidi 
Bisiklet yolu 
Girilmez 
Lokanta 

Özürlüler için 
İlk yardım 
Ateş yakmayın 
Çöp kutusu 
Hastane 
Yüzülebilir 

Tren geçidi 
Piknik yeri 
Dikkat 
Yaya geçidi 
Yangın tehlikesi 
Yüzülmez 

Ezgi 

Okul geçidi 
Piknik yeri 
İlk yardım 
Bisiklet yolu 
Hastane 
Yüzülebilir 

Girilmez 
Ateş yakmayın 
Köpek giremez 
Özürlüler için 
Dikkat 
Yüzülmez 

Yangın tehlikesi 
Yaya geçidi 
Lokanta 
Cep telefonunuzu  kapatın 
Durak 
Tren geçidi 

Emin 

Özürlüler için 
Köpek giremez 
Okul geçidi 
Yangın tehlikesi 
Girilmez 

Bisiklet yolu 
İlk yardım 
Ateş yakmayın 
Hastane 
Çöp kutusu 

Tren geçidi 
Yüzülmez 
Piknik yeri 
Yaya geçidi 
Cep telefonunuzu  kapatın 

Lokanta Durak Dikkat 
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Bu araştırmanın bağımsız değişkeni ise, tanıtıcı levha isimlerinin 
öğretiminde akranlar tarafından  kullanılan SBSÖ'dir. 

Uygulama Süreci 

Öğreten akranlara SBSÖ'in nasıl kullanıldığı öğretildikten sonra 
uygulama süreci başlatılmıştır. Tüm davranışlarda eşzamanlı olarak en az üç 
oturum üst üste kararlı veri elde edilinceye kadar yoklama verisi 
toplanmıştır. Yoklama oturumları, deneklere öğretilmesi hedeflenen  tüm 
hedef  davranışların eşzamanlı olarak sınandığı oturumlardır. Yoklama 
oturumlarında, kararlı veri elde edildikten sonra ilk davranışta SBSÖ'le 
uygulamaya başlanmıştır. İlk öğretim setinde ölçütü karşılar biçimde tepkide 
bulunduktan sonra üç öğretim setini de kapsayacak biçimde ikinci yoklama 
oturumu düzenlenmiştir. İkinci yoklama oturumunda kararlı veri elde 
edildikten sonra, ikinci öğretim setinde SBSÖ'le uygulamaya başlanmıştır. 
İkinci öğretim setinde de ölçütün karşılanmasının ardından, üç öğretim setini 
de kapsayacak biçimde üçüncü yoklama oturumu düzenlenmiştir. Üçüncü 
yoklama oturumunda kararlı veri toplandıktan sonra, üçüncü öğretim setinde 
SBSÖ ile uygulamaya başlanmıştır. Üçüncü öğretim setinde de ölçütün 
karşılanmasının ardından, öğretim sona erdirilmiş ve tüm denekleri 
kapsayacak biçimde son kez yoklama verisi toplanmıştır. Öğretim bittikten 
bir, üç ve dört hafta  sonra izleme oturumları düzenlenmiştir. Çalışma, tüm 
deneklerde benzer biçimde yürütülmüştür. Genelleme oturumlarında ön-test, 
birinci yoklama oturumunun ardından alınırken, son-test dördüncü yoklama 
oturumunun sonrasında alınmıştır. 

Tüm oturumlar 1:1 öğretim düzenlemesi şeklinde düzenlenmiştir. 
Kayda alınan uygulama oturumları uygulamacı tarafından  izlenip, veriler 
veri toplama formlarına  kaydedilmiştir. Denemelerin sunuş sırasını, 
uygulamacı her oturum öncesinde tanıtıcı levhaları gelişi güzel sırayla 
formlara  yazarak öğrenen akranların tahmin edemeyecekleri bir sırayla 
sunulmasını sağlamıştır. Böylece, uygulama sürecinde karşılaşılabilecek 
olası sıralama etkisi kontrol altına alınmaya çalışılmıştır. 

Yoklama Oturumları 

Öğretime başlamadan önce ve öğretim setlerinde ölçüt karşılandıkça 
deneklerin üç öğretim setindeki toplam 18 tanıtıcı levhaya ilişkin 
performanslarını  belirleyebilmek üzere toplam dört toplu yoklama evresi 
düzenlenmiştir. Her toplu yoklama evresinde üçer oturum düzenlenmiştir. 
Yoklama oturumlarında şu süreç izlenmiştir. Öğreten akran dikkati sağlayıcı 
ipucu sunmuştur (örn., "Şimdi çalışmaya başlıyoruz."). Öğrenen akran 
çalışmaya hazır olduğunu ifade  ederse, öğreten akran öğrenen akranı sözel 
olarak pekiştirerek (örn., "Aferin,  teşekkür ederim. Harika çalışmaya 
hazırsın" vb) beceri yönergesini sunmuştur (örn., "Bu ne işareti?"). 
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Ardından, öğreten akran öğrenen akranın tepkide bulunmasını 4 sn süre ile 
beklemiş ve bu süre içinde doğru yanıt verdiğinde pekiştirmiştir. Öğrenen 
akran yanlış tepkide bulunduğunda görmezden gelip bir sonraki beceri 
yönergesine geçmiştir. Öğrenen akranların yoklama oturumlarında 
gösterdikleri dikkati yöneltme ve çalışmaya katılım davranışları, öğreten 
akranlar tarafından  sözel olarak değişken oranlı pekiştirme tarifesiyle 
(DOP3) pekiştirilmiştir. 

Öğretim Oturumları 

Öğretim oturumlarında 4 sn SBSÖ kullanılmıştır. SBSÖ 0 sn bekleme 
süreli denemeler ve 4 sn bekleme süreli denemler olmak üzere iki deneme 
sürecinden oluşmaktadır. Her öğrencide öncelikle birinci öğretim seti 
çalışılmış, ölçüt karşılandıktan sonra ikinci öğretim seti, en son olarak da 
üçüncü öğretim seti ile çalışılmıştır. Her öğretim setinde ölçüt karşılandıktan 
sonra üç öğretim setini kapsayan yoklama oturumları düzenlenmiştir. 

Her denekte tüm öğretim setlerindeki tanıtıcı levhalar için birer tane 0 
sn bekleme süreli oturum düzenlenmiştir. Her oturumda her bir hedef 
davranış için üçer deneme olmak üzere toplam 18 deneme 
gerçekleştirilmiştir. Sıfır  saniye bekleme süreli denemelerde, öğreten akran 
önce arkadaşının dikkatini çalışmaya çekmiştir (örn., "Çalışmaya hazır 
mısın?"). Öğrenen akran hazır olduğunu söylediğinde ya da hazır olduğunu 
gösteren herhangi bir jest, mimik kullandığında (örn., başını salladığında) 
öğreten akran tarafından  pekiştirilmiştir (örn., "çok iyi."). Öğreten akran 
beceri yönergesini (örn., "Bu ne işareti?") ve hemen ardından kontrol edici 
ipucunu sunmuştur (örn., "Girilmez" ). Her öğrenci için belirlenen öğretim 
setindeki tanıtıcı levhalar gelişigüzel sıra ile sorulmuştur. Sıfır  saniye 
bekleme süreli deneme oturumlarının ardından 4 sn bekleme süreli deneme 
oturumlarına geçilmiştir. Dört saniye bekleme süreli denemelerde, öğreten 
akran önce arkadaşının dikkatini çalışmaya çekmiştir (örn., "Başlayalım 
mı?"). Öğrenen akran hazır olduğunu söylediğinde ya da hazır olduğunu 
gösteren herhangi bir jest, mimik kullandığında (örn., başını salladığında) 
öğreten akran tarafından  pekiştirilmiştir (örn., "Aferin.").  Öğreten akran 
beceri yönergesini sunmuş (örn., "Bu ne işareti?") ve içinden 1001, 1002, 
1003, 1004 şeklinde sayarak 4 sn sürenin geçmesini bekleyerek kontrol edici 
ipucunu sunmuştur (örn., "Yaya geçidi" ). Her öğrenci için belirlenen 
öğretim setindeki tanıtıcı levhalar gelişigüzel sıra ile sorulmuştur. 

Sıfır  saniye bekleme süreli ve 4 saniye bekleme süreli denemelerin her 
ikisinde de öğrenen akran 4sn içinde, kontrol edici ipucundan önce ya da 
sonra sunduğu doğru tepkiler için pekiştirilmiştir (örn., "Aferin,  çok güzel." 
vb). Kontrol edici ipucu sunulduktan sonra 4 sn içinde hiç tepkide 
bulunmazsa, kontrol edici ipucundan önce ya da sonra yanlış tepkide 
bulunursa, öğreten akran kontrol edici ipucunu tekrar sunmuş ve bir sonraki 
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denemeye geçmiştir. Dört saniye bekleme süreli denemelerde, öğrenen 
akranlar kontrol edici ipucunu beklemeden yanlış tepkide bulunduklarında, 
öğreten akranlar arkadaşlarına beklemelerini söylemişlerdir. Öğrenen 
akranların öğretim oturumlarında gösterdikleri dikkat yöneltme ve çalışmaya 
katılım davranışları, öğreten akranlar tarafından  değişken oranlı pekiştirme 
tarifesi  kullanılarak (DOP3) pekiştirilmiştir. Ölçütü karşılamak üzere 
ipucundan önce sunulan doğru tepkiler esas alınmıştır ve ölçüt iki denek için 
(Ezgi ve Ertan) ipucundan önce %100, bir denek için (Emin) ise, %90 
düzeyinde doğru tepkide bulunma olarak belirlenmiştir. 

Genelleme ve İzleme Oturumları 

Çalışmada kişiler arası genelleme çalışması yapılmıştır. Kişiler arası 
genelleme öğretim sunan kişinin dışında bir kimse tarafından  öğrenilenlerin 
genellenip genellenmediğinin sınandığı genelleme türüdür (Tekin ve 
Kırcaali-İftar,  2001; Wolery, Bailey ve Sugai, 1988). Öğretim setlerindeki 
tanıtıcı levhalar araştırmacı tarafından  öğrenen akranlara sorulmuştur. 
Genelleme ön-test ve son-test modeli kullanılarak sınanmıştır. 

İzleme oturumları, öğretim bittikten sonraki birinci, üçüncü ve 
dördüncü haftalarda  yoklama oturumlarına benzer biçimde öğreten akranlar 
tarafından  düzenlenmiştir. İzleme oturumlarında değişken oranlı pekiştirme 
tarifesi  (DOP9, DOP18) kullanılarak pekiştireçler silikleştirilmiştir. İzleme 
genelleme oturumlarında beklenen öğrenci tepkileri, yoklama oturumlarında 
beklenen öğrenci tepkilerinin aynısıdır. 

Verilerin Analizi 

Güvenirlik Analizleri 

Uygulama güvenirliği ve gözlemciler arası güvenirliği belirlemek 
amacıyla video kaydına alınan uygulama süreci bir gözlemci tarafından 
oturumların en az %30'unda izlenmiştir. Bu oturumlar yansız atama tablosu 
kullanılarak belirlenmiştir. Gözlemci video kaydına alınan öğretim, 
yoklama, izleme, genelleme oturumlarını izleyerek hem uygulama 
güvenilirliğine, hem de gözlemciler arası güvenirliğe ilişkin veri toplamıştır. 

Uygulama güvenirliği 

Bu araştırmada, normal gelişim gösteren akranların zihin özürlü 
akranlarına tanıtıcı levhaları öğretirken SBSÖ'i güvenilir biçimde uygulayıp 
uygulamadıklarını belirlemek üzere uygulama güvenirliği verisi toplanmıştır. 
Aynı biçimde, yoklama ve izleme oturumlarında da uygulama güvenirliği 
verisi toplanmıştır. Uygulama güvenirliği analizi için yoklama-izleme ve 
öğretim oturumları için uygulama güvenirliği basamakları belirlenmiştir. 
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Yoklama-izleme oturumlarında (a) araç-gereci kontrol etme, (b) dikkati 
yöneltmesini sağlama, (c) beceri yönergesini sunma, (d) öğrenci tepkisine 
uygun davranış sonrası uyaranı sunma, (e) denemeler arası süreyi bekleme 
basamakları uygulama güvenirliği için gözlenen öğreten akran davranışları 
olmuştur. Öğretim oturumlarında ise, (a) araç-gereci kontrol etme, (b) 
dikkati yöneltmesini sağlama, (c) beceri yönergesini sunma, (d) kontrol edici 
ipucunu sunma, (e) öğrenci tepkisine uygun davranış sonrası uyaranı sunma, 
(f)  denemeler arası süreyi bekleme basamakları uygulama güvenirliği için 
gözlenen öğreten akran davranışları olmuştur. Uygulama güvenirliği analizi, 
gözlenen öğreten akran davranışı / planlanan öğreten akran davranışı X 100 
formülü  kullanılarak analiz edilmiştir (Tekin ve Kırcaali-İftar,  2001). 

Gözlemcilerarası güvenirlik 

Gözlemcilerarası güvenirlik hesaplaması araştırmacı ve gözlemcinin 
topladığı veriler doğrultusunda görüş birliği / (görüş birliği + görüş ayrılığı) 
X 100 formülü  kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmada gözlemciler arası 
güvenirlik bulguları sıralanan biçimdedir: Ertan' ın toplu yoklama 
oturumlarında ilişkin güvenirlik yüzdesi %99 (ranj %98- %100), öğretim 
oturumlarına ilişkin güvenirlik yüzdesi %97 (ranj, %92 - %100), izleme 
oturumlarına ilişkin güvenirlik yüzdesi %100 ve genelleme oturumlarına 
ilişkin güvenirlik yüzdesi %100 olarak bulunmuştur. Emin'in toplu yoklama 
oturumlarına ilişkin güvenirlik yüzdesi %99 (ranj, %98- %100), öğretim 
oturumlarına ilişkin güvenirlik yüzdesi % 95 (ranj, %81 - %100), izleme 
oturumlarına ilişkin güvenirlik yüzdesi %100 ve genelleme oturumlarına 
ilişkin güvenirlik yüzdesi %100 olarak bulunmuştur. Ezgi'nin toplu yoklama 
oturumlarına ilişkin güvenirlik yüzdesi %98 (ranj, %98 - %100), öğretim 
oturumlarına ilişkin güvenirlik yüzdesi %97 (ranj, %93 - %100), izleme 
oturumlarına ilişkin güvenirlik yüzdesi %100 ve genelleme oturumlarına 
ilişkin güvenirlik yüzdesi %100 olarak bulunmuştur. 

BULGULAR 

Güvenirlik Bulguları 

Öğreten akranların SBSÖ'i ne derecede güvenilir olarak kullandıklarını 
belirlemek üzere uygulama güvenirliği verileri toplanarak analiz edilmiştir. 
Bu amaçla yoklama, uygulama ve izleme oturumları gözlenmiştir. İzleyen 
bölümde; öğreten akranların yoklama, uygulama ve izleme oturumlarına 
ilişkin uygulama güvenirliği bulguları yer almaktadır. 

Dilek'in, SBSÖ'i ortalama %99 düzeyinde (%99 ile %100 arasında), 
yoklama oturumlarını ortalama %99 düzeyinde (%97 ile % 100 arasında), 
izleme oturumlarını ise %99 (%98 ile %100 arasında) düzeyinde güvenilir 
olarak gerçekleştirdiği görülmüştür. Elçin'in, SBSÖ'i ortalama %97 
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düzeyinde (%93 ile % 100 arasında), yoklama oturumlarını ortalama %98 
düzeyinde (%96 ile %100 arasında), izleme oturumlarını ise %96 (%92  ile 
%100 arasında) düzeyinde güvenilir olarak gerçekleştirdiği görülmüştür. 
Derya'nın ise, SBSÖ'i ortalama %97 düzeyinde (%98 ile %100 arasında), 
yoklama oturumlarını ortalama %99 düzeyinde (%98 ile %100 arasında), 
izleme oturumlarını %98 (%94 ile %100 arasında) düzeyinde güvenilir 
olarak gerçekleştirdiği görülmüştür. Sonuç olarak, üç öğreten akranın da 
SBSÖ'in yoklama, uygulama, izleme ve genelleme oturumlarını yüksek 
düzeyde güvenirlikle uygulayabildikleri görülmüştür. Tablo 3'de yoklama, 
öğretim ve izleme oturumlarında her bir öğreten akranın uygulama 
güvenirliğine ilişkin davranışları hangi doğruluk düzeyinde sergiledikleri 
görülmektedir. 

Tablo 3. Öğreten  akranların  öğretim,  yoklama  ve izleme oturumlarına  ilişkin  uygulama 
güvenirliği  bulguları 

Oturum 
lar 

Öğreten 
Akran 

Araç-
gereci 

kontrol 
etme 

Dikkati 
yönelt-
meyi 

sağlama 

Beceri 
yönergesini 

sunma 

Kontrol 
edici 

ipucunu 
sunma 

Uygun 
davranış 
sonrası 
uyaranı 
sunma 

Denemeler 
arası 
süreyi 

bekleme 

Öğretim Dilek %100 %100 %100 %99 %99 %99 
Elçin %100 %100 %97 %93 %94 %99 
Derya %100 %100 %99 %99 %97 %100 

Yoklama Dilek %100 %100 %99 %97 %100 
Elçin %100 %100 %96 %96 %99 
Derya %100 %100 %96 %98 %100 

İzleme Dilek %100 %100 %98 %97 %100 
Elçin %100 %100 %92 %94 %98 
Derya %m %100 %94 %96 %98 

SBSÖ'in Tanıtıcı Levhaların İsmini Söyleme Davranışları 
Üzerindeki Etkilik Bulguları 

Öğreten akranların zihin özürlü akranlarına tanıtıcı levhaların isimlerini 
söyleme davranışını sabit bekleme süreli öğretim kullanarak öğretmelerine 
ilişkin verilerin grafikleri  öğrenen akranlar, Ertan, Emin ve Ezgi, için 
sırasıyla Şekil 1, Şekil 2, Şekil 3'de yer almaktadır. Bu grafiklerde  yoklama, 
uygulama ve izleme verileri tanıtıcı levhaların isimlerini doğru söyleme 
yüzdesi olarak verilmiştir. İzleyen bölümde, öğrenen akranların her birinin 
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öğretim öncesi, sırası ve sonrası performans  düzeylerine ilişkin bilgi 
verilmiştir. 

Ertan toplam 22 oturum SBSÖ uygulaması sonucunda, üç öğretim 
setinde yer alan tanıtıcı levhaların isimlerini söylemeye ilişkin %100 
düzeyinde doğru tepkide bulunmuştur. Ayrıca; Ertan'ın üç öğretim setinde 
ölçütü karşılar düzeyde tepkide bulunması için toplam 1 saat 18 dak öğretim 
süresine gerek duyulmuştur. Ertan'ın üç öğretim setinde de ölçütü karşılar 
düzeyde performans  sergilemek üzere öğretim alırken yanlış tepki 
sergilemediği görülmüştür. 

Emin toplam 42 oturum SBSÖ uygulaması sonucunda, üç öğretim setini 
de öğrenip bağımlı değişkene ilişkin %92 düzeyinde doğru tepkide 
bulunmuştur. Ayrıca, Emin' in üç öğretim setinde ölçütü karşılar düzeyde 
tepkide bulunması için toplam 2 saat 39 dak öğretim süresine gerek 
duyulmuştur. Emin üç öğretim setinde de ölçütü karşılar düzeyde 
performans  sergilemek üzere öğretim alırken iki kez yanlış tepki (ortalama 
%4 düzeyinde) sergilemiştir. 

Ezgi toplam 25 oturum SBSÖ uygulaması sonucunda, üç öğretim setini 
de öğrenip bağımlı değişkene ilişkin %100 düzeyinde doğru tepkide 
bulunmuştur. Ayrıca, Ezgi'nin üç öğretim setinde ölçütü karşılar düzeyde 
tepkide bulunması için toplam 1 saat 44 dak öğretim süresine gerek 
duyulmuştur. Ezgi'nin üç öğretim setinde de ölçütü karşılar düzeyde 
performans  sergilemek üzere öğretim alırken hiç yanlış tepki sergilemediği 
görülmüştür. 
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Şekil 1. Ertan'ın  üç öğretim setinde  yoklama,  uygulama ve izleme oturumlarında  tanıtıcı 
levhaların  isimlerini oğru olarak  söyleme yüzdeleri.  İçi  dolu  üçgen veri noktaları  ipucundan 

önceki doğru  tepkileri,  içi boş daire  veri noktaları  ipucundan  sonraki  doğru  tepkileri 
göstermektedir. 
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Şekil 3. Ezgi'nin  üç öğretim setinde  yoklama,  uygulama ve izleme oturumlarında  tanıtıcı 
levhaların  isimlerini oğru olarak  söyleme yüzdeleri.  İçi  dolu  üçgen veri noktaları  ipucundan 

önceki doğru  tepkileri,  içi boş daire  veri noktaları  ipucundan  sonraki  doğru  tepkileri 
göstermektedir. 
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İzleme ve Genelleme Bulguları 

SBSÖ ile tanıtıcı levhaların ismini söyleme davranışının öğretimi 
bittikten 1, 3, ve 4 hafta  sonra, izleme oturumları düzenlenmiştir. 

Birinci öğrenen akran Ertan'ın üç izleme oturumunda ortalama %92 
düzeyinde doğru tepkide bulunduğu görülmüştür. İkinci öğrenen akran 
Emin'in üç izleme oturumunda ortalama %86 düzeyinde doğru tepkide 
bulunduğu görülmüştür. Üçüncü öğrenen akran Ezgi' nin ise, Uç izleme 
oturumunda ortalama %94 düzeyinde doğru tepkide bulunduğu görülmüştür. 
Yukarıda belirtilen sonuçlar, SBSÖ'le öğretilen tanıtıcı levhaların isimlerini 
söyleme davranışının öğretim sona erdikten 1, 3 ve 4 hafta  sonra da 
korunduğunu göstermiştir. 

Öğreten akranların tümünün SBSÖ'le öğretilen tanıtıcı levhaların 
isimlerini başka kişilere öğretim öncesi ön testte %0 düzeyinde, öğretim 
sonrası son testte ise, %100 düzeyinde genelleyebildiği görülmüştür. 
Akranlar tarafından  SBSÖ'le gerçekleştirilen öğretim çalışmaları sonucunda, 
deneklerin öğrenmiş oldukları tanıtıcı levhaları başka kişilere de 
genelleyebildikleri görülmüştür. 

TARTIŞMA 

Araştırma bulguları; (a) öğreten akranların gelişimsel geriliği olan 
öğrenen akranlara tanıtıcı levhaların öğretiminde SBSÖ'i güvenilir biçimde 
kullanabildiklerini, (b) öğreten akranlar tarafından  kullanılan SBSÖ'in 
gelişimsel geriliği olan öğrencilere tanıtıcı levhaları öğretmekte etkili 
olduğunu, (c) öğrenen akranların öğretim sona erdikten bir, üç ve dört hafta 
sonra öğrendikleri tanıtıcı levhaların kalıcılığını koruyabildiklerini, (d) 
öğrenen akranların öğrendikleri tanıtıcı levhaları başka kişilere de 
genelleyebildiklerini gösterir niteliktedir. 

Araştırma bulguları, akranlar aracılığı ile sunulan SBSÖ'le 
gerçekleştirilen araştırma bulgularıyla tutarlılık göstermiştir. Miracle ve diğ., 
(2001) SBSÖ'i akranların öğretmenler kadar güvenilir kullandıklarını ve 
akranlarına söcük okumayı öğretebildiklerini; Telecsan ve diğ., (1999) 
kaynak odaya devam eden öğrenme güçlüğü olan akran öğrencilerin, 
öğrenme güçlüğü olan arkadaşlarına SBSÖ'i güvenilir olarak kullandıklarını 
ve akranlarına sözcük okuma becerisini öğretebildiklerini; Koury ve 
Brovvder (1986), zihin özürlü akranların SBSÖ'i güvenilir olarak 
kullanabildiklerini ve zihin özürlü arkadaşlarına sözcük okuma becerilerini 
öğretebildiklerini; Wolery ve diğ., (1994) tarafından  yürütülen bir çalışmada 
ise, normal gelişim gösteren ilkokul çağı 13 akran öğrencinin gelişimsel 
geriliği olan normal sınıfa  kaynaştırılmış üç öğrenciye sözcük okuma 
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becerisini öğretmek için SBSÖ'i güvenilir olarak kullanabildiklerini ve 
akranlarına sözcük okuma becerisini öğretebildikleri yönündedir. 

Yukarıda sıralanan araştırma bulgularından akranlar tarafından  sunulan 
SBSÖ'in değişik yaş grubundaki özel gereksinimli bireylere tek basamaklı 
ve akademik becerilerin kazandırılmasında etkili olduğu görülmektedir. Bu 
araştırmada da akranlar tarafından  güvenilir olarak sunulan SBSÖ, zihin 
özürlü öğrencilere tanıtıcı levhaları öğretmekte etkili olmuştur. 

Araştırma bulguları, daha önceki araştırmalarda da olduğu gibi, 
SBSÖ'in akranlar tarafından  kolaylıkla uygulanabilir olduğunu 
göstermektedir. SBSÖ kolay ve güvenilir olarak uygulanabilir ve 
anlaşılabilir bir yöntemdir. Uygulaması kolay olduğu için alan dışından 
kişilere öğretilmesi de kolaydır. Uygulama kolaylığı ve anlaşılırlığı, 
çocukların da en az yetişkinler kadar SBSÖ'i güvenilir uygulamalarına 
olanak sağladığı düşünülebilir. 

Bu çalışmada uygulama sırasında yapılan gözlemler, aşağıda sıralanan 
noktaların tartışmaya değer noktalar olduğunu göstermiştir. SBSÖ'in 
uygulaması sırasında öğrenen akranlardan bazıları kendilerine sunulan 
tanıtıcı levhaları, beceri yönergesini ve kontrol edici ipucunu eşzamanlı 
olarak sunma aşamasında öğrenmişlerdir; dolayısıyla, ipucunu geciktirme 
aralığı olarak 4 sn bekleme denemelerine geçildiğinde öğrenen akranların 
ipucunu beklemeden doğru yanıtı sergiledikleri görülmüştür. Bir başka 
deyişle, öğrenme 0 sn denemelerinde gerçekleşmiştir. Böylece, 4 sn 
denemelerine gerek kalmayacağı düşünülebilir. 

Araştırmada oturum sürelerine bakıldığında, öğretim oturumları 
Ertan'da toplam 1 saat 18 dk, Emin'de toplam 2 saat 39 dk, Ezgi'de ise, 
toplam 1 saat 44 dk sürmüştür. Araştırma sırasında en uzun oturum Emin'le 
gerçekleştirilmiştir. Emin birbirine benzer tanıtıcı levhaların söylenişinde 
sorun yaşamıştır. Örneğin, "özürlüler için" levhası ile "yüzülebilir" 
levhasının söylenişini karıştırmıştır. Bu sorunun çözümü için öğreten akran 
ayrımlı pekiştirme uygulamış bu levhaları doğru söylediğinde pekiştirmiştir. 
Bu sorunlar öğretim oturumlarının uzamasına, Emin için ölçütün daha düşük 
tutulmasına (% 90) ve ölçüte daha geç ulaşılmasına neden olmuştur. 

Araştırma sırasında yapılan gözlemlerde bu çalışmanın 
tamamlanabilmesi için Emin'le gerçekleştirilen düzenlemenin dışında ne 
SBSÖ'in uygulamasına ilişkin ne de hedef  davranışların sunulmasına ilişkin 
bir uyarlamaya gereksinim duyulmamıştır. Bu durum ise, okuyuculara 
SBSÖ'in kolay uygulanabilir ve uygulamacı dostu bir yöntem olduğunu 
tekrar anımsatabileceği düşünülebilir. 
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Alan yazında akran öğretimi uygulamasının, akranların kişilik 
özelliklerinden, akran öğretiminin kalitesinden, akranların öğretim sırasında 
sabırsızlık göstermesinden, akranlar arasındaki rekabetten de etkilenebildiği 
belirtilmektedir. Bu sınırlılığı giderebilmek için akran öğretimine 
başlamadan önce bu konularda inceleme yapılmalı ve öğreten akranlar bu 
noktalara dikkat edilerek seçilmelidir (Kalfus,  1984). Bu araştırmada benzer 
sorunlar yaşanmıştır. Uygulama sürecinin sonlarına doğru üçüncü öğreten 
akran Derya'da çalışmaya karşı bir isteksizliğin olduğu görülmüştür. 
Çalışmanın geç saatte olması ve üçüncü öğrenen akran Ezgi'nin bireysel 
dersinin bitmesinin beklenmesinin bu sorunun yaşanmasına neden olduğu 
düşünülmektedir. Bu sorunun giderilmesi için Ezgi'nin bireysel ders saati, 
öğretmeni ile görüşülüp daha erken saate alınmış ve bireysel ders öncesinde 
akran öğretimi uygulaması yapılmıştır. Ayrıca, pekiştirme tarifesinde 
değişiklik yapılarak daha sık aralıklarla pekiştirme uygulanmıştır. 

Araştırmada SBSÖ'in izleme etkisini ortaya koymak üzere izleme 
oturumları düzenlenmiştir. Ancak, çalışmada pekiştireçler yalnızca izleme 
aşamasında silikleştirilmiştir. Oysa, öğretimin kalıcılık etkisinin 
sağlanabilmesi için pekiştireçlerin öğretim oturumunda ölçüt karşılanır 
karşılanmaz silikleştirilmeye başlanması önerilmektedir. Bu konularda 
ileride yürütülecek araştırmalarda pekiştireçlerin öğretimde ölçüt 
karşılanmasıyla birlikte silikleştirilmesi ve izleme aşamasında silikleştirmek 
arasındaki farklılıkların  ortaya konmasının hedeflendiği  araştırmalar 
planlanabilir. 

Araştırmada geleneksel uygulamaların tersine yoklama oturumlarında 
öğrenen akranların sundukları doğru tepkilerin pekiştirilmesi 
benimsenmiştir. Aynı zamanda, öğretim oturumlarında da öğrenen 
akranların doğru tepkileri pekiştirilmiştir. Yoklama oturumlarında doğru 
tepkilere pekiştireç sunularak öğrenmenin pekiştirmeden değil yalnızca 
SBSÖ'den kaynaklandığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Yoklama 
oturumlarında pekiştireç sunmak öğrenen akranların yoklama oturumlarında 
sundukları tepkiyi olumlu yönde etkilemiş olabilir. 

Tekin ve Kırcaali-İftar,  (2001) yanlışsız öğretimde birey tepkide 
bulunmadan önce ipucu sunulması nedeniyle, öğretim sırasında gerçekleşen 
hata düzeyinin düşük olduğunu ve bunun da genellikle %10'u geçmediğini 
belirtmişlerdir. SBSÖ'de de hata oranının düşük olduğu tek basamaklı 
becerilerde bu oranın genellikle %3-5, zincirleme becerilerde %5-10 
arasında olduğu ifade  edilmektedir. Bu araştırmada araştırmaya katılan tüm 
deneklerde hata düzeyi ortalaması %1.3 (ranj %0 - %4) düzeyinde 
gerçekleşmiştir. Araştırma süresince birinci ve üçüncü öğrenen akran hiç 
hata yapmamıştır. İkinci öğrenen akran Emin ise, %4 düzeyinde hata 
yapmıştır. Araştırma sırasında bütün deneklerin sergiledikleri hata düzeyi 
açısından bakıldığında, hata düzeyinin alanyazında belirtilenden daha düşük 
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olduğu görülmüştür. Bu durum ise, öğreten akranların SBSÖ'i etkili biçimde 
kullandıklarını düşündürmektedir. 

Bu araştırma ve daha önceki araştırmalar dikkate alındığında şu 
sonuçlara varılabilir. SBSÖ kolay ve maliyeti düşük bir öğretim yöntemidir. 
Bireysel eğitimde rahatlıkla kullanılabilecek niteliktedir. Bu öğretim 
yönteminin uygulanması sırasında öğrencilerin hata yapma olasılıkları düşük 
olduğu için engellenme duygularının ortaya çıkma olasılığı diğer geleneksel 
öğretim yöntemlerinde olduğundan daha düşüktür. Çalışmada öğrenen 
akranların davranış sorunları sergilememesinin bu nedenden kaynaklandığı 
düşünülebilir. Araştırma boyunca öğrenen akranlar ile öğreten akranlar 
arasında olumlu etkileşim oluşmuştur. Çalışmalar süresince akranların 
birlikte oyunlar oynadıkları ve sohbet ettikleri gözlenmiştir. Bu durum 
sosyal beceriler açısından her iki akran grubu için önemli bir gelişme 
sağlamıştır. Araştırma sırasında, zihin özürlü öğrenen akranların normal 
gelişim gösteren akranları ile iletişim kurmaya cesaret kazandıkları; normal 
gelişim gösteren öğreten akranlar ise, zihin özürlü akranlarına karşı olumlu 
tutum geliştirdiklerinin görüldüğü ifade  edilebilir. 

Bulgulara ve uygulama sırasında elde edilen deneyimlere dayalı olarak 
ileri araştırmalara yönelik öneriler şu biçimde sıralanabilir. Araştırma 
bulgularına göre, uygulama güvenirliği yüzdesinin yüksek olması SBSÖ'in 
uygulamasının kolay olduğunu ve alan dışından kişilerin öğretime 
katılmasını destekler yönde olduğunu düşündürmektedir. Ayrıca öğrenen 
akranların tanıtıcı levhaları %90-%100 düzeyinde öğrenmeleri, öğretim 
süresinin az olması ve hata düzeyinin düşük olması (%1.3) SBSÖ'in etkili 
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, akran öğretiminin öğretmen dostu bir 
yöntem olduğu, sınırlılıkları ortadan kaldırmak için, sistematik olarak 
planlama yapıldığında uygulama ortamlarında öğretimin verimliliğini 
artıracağı düşünülebilir. 

Araştırmanın, bulguları akranların öğretime katılmasını destekler yönde 
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, zihin özürlü çocuklar için 
düzenlenecek eğitim ortamlarında, tek basamaklı ve zincirleme becerilerin 
öğretiminde akranlar aracılığı ile sunulan SBSÖ'e yer verilebilir. Ek olarak, 
SBSÖ'in kullanılması, anne-baba, öğretmen, öğretmen yardımcılarına 
öğretilerek çocuklarına ve öğrencilerine öğretim sunmaları planlanabilir. 
Akranlar aracılığı ile sunulan SBSÖ'in araştırmada öğretimi yapılmış tek 
basamaklı beceriler dışında farklı  tek basamaklı becerilerde; zincirleme 
becerilerde, farklı  uygulamacılarla, farklı  uygulama ortamlarında ve farklı  0 
sn bekleme süreli oturum uygulamaları benimsenerek kullanılmasının 
etkililiği araştırılabilir. 

Farklı özür gruplarından olan bireylere de akranlar aracılığı ile yanlışsız 
öğretim yöntemleri kullanılarak öğretim sunulabilir. Ayrıca, hafif  derecede 
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zihin özürlü bireylere SBSÖ'in kullanılması öğretilerek, zihin özürlü 
akranlarına öğretim sunmalarının uygulanabilirliği ve etkililiği incelenebilir. 
Bu araştırmada akranlar SBSÖ ile tanıtıcı levhaların öğretimini sınıf  ortamı 
dışında yürütmüşlerdir. Araştırma, akranlar aracılığı ile yanlışsız öğretim 
yöntemleri kullanılarak sınıf  ortamında ve gözleyerek öğrenme, 
hedeflenmeyen  bilgi sunma gibi uygulamalar da eklenerek düzenlenebilir. 
Yanlışsız öğretim yöntemlerinin öğretmenler tarafından  ve akranlar 
tarafından  uygulanması etkililik ve verimlilik değişkenleri açısından 
karşılaştırılabilir. 
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XII. ULUSAL ÖZEL EĞİTİM KONGRESİ 

SONUÇ BİLDİRGESİ 

Ülkemizde özel eğitimin kurulması ve geliştirilmesine öncülük eden 
Doç. Dr. Mithat Enç'in adını yaşatmak üzere her yıl ölüm yıldönümünde 
özel eğitim bölümü olan bir üniversite tarafından  düzenlenen Özel Eğitim 
Kongresi'nin XII.'sinin Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde 
gerçekleştirilmiş olması ve tüm Ankara Üniversitesi camiasının özel eğitim 
konusuna göstermiş oldukları duyarlılık, katılımcılar tarafından  memnu-
niyetle karşılanmıştır. 

Kongre, Rektörlük, Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Özel Eğitim 
Bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı ve özel özel eğitim kurumlarının işbirliği ile 
düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Semra Sezer'in de bir 
konuşma ile toplantımıza katılması, kongreye özel bir anlam kazandırmıştır. 

XII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'ne üniversitelerden, Milli Eğitim 
Bakanlığı'ndan, Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığından, özel özel 
eğitim kurumlarından ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan 300'ün üzerinde 
delege katılmıştır. 4 ortak, 4 paralel oturumda 32 sözlü bildiri, 14 poster 
bildiri olmak üzere toplam 46 bildiri sunulmuş ve tartışılmıştır. 

Kongre öncesinde "Farklı özelliklere sahip çocuk aileleriyle yapılan aile 
rehberliği çalışmaları" konulu bir çalıştay düzenlenmiş ve 14 kişi katılmıştır. 

Kongre, XI. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Sonuç Bildirgesi 
doğrultusunda öğretmen yetiştirme sorunlarının tartışıldığı bir panel ile 
başlamıştır. Panel ve kongre boyunca sunulan bildiriler ve yapılan 
tartışmalar sonucunda aşağıdaki görüşlerin kamuoyuna duyurulması kabul 
edilmiştir: 

Genel ve özel eğitim öğretmeni ile diğer personeli yetiştirme sistemi 
bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı, özel eğitim alanına öğretmen yetiştirme 
politikası ve programları yeniden gözden geçirilmelidir. Bu amaçla, ilgili 
tarafların  yer alacağı bir "Daimi Çalışma Grubu" oluşturulmalıdır. 

Eğitsel düzenlemelerin desenlenmesinde, bireyin şu anda yaşadığı ve 
gelecekte yaşayacağı ortamlardaki eğitim gereksinimlerinin belirlenmesine 
hizmet eden çevresel değerlendirme yaklaşımı benimsenmelidir. 



Özel eğitim araştırmaları, üniversite araştırma fonları,  sivil toplum 
örgütleri, özel özel eğitim kurumları, Özel Eğitimciler Derneği vb. 
tarafından  desteklenmeli ve yeni kaynaklar oluşturulmalıdır. 

Özel eğitim alanında uygulamalı araştırmalara ağırlık verilmelidir. 

Türkiye'nin özel eğitim alanındaki gereksinimleri belirlenmeli ve 
ileride yapılacak araştırmalar buna göre planlanmalıdır. 

Üniversiteler ve ilgili bakanlıklar ortak projeler gerçekleştirmelidirler. 
İlgili bakanlıklar ve kuruluşlar, gereksinimlerine yönelik araştırma projeleri 
için üniversitelerle işbirliğine gitmeli ve üniversitelerden bu yönde araştırma 
ve proje talebinde bulunmalıdırlar. 

Engelli çocuğun eğitiminin planlanmasında "En Az Kısıtlayıcı Ortam 
İlkesi" göz önünde bulundurulmalı ve ayrı okulların açılmasında ihtiyaçlar 
saptanmalıdır. 

Kaynaştırma uygulamalarının etkili bir biçimde yürütülebilmesi için 
pilot projeler geliştirilmeli ve başarılı sonuç alınan projelerin 
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır. 

Gelişimsel geriliği ve risk grubunda olan çocukların 
değerlendirilmelerine yönelik olarak Türkçe'ye uyarlanan ve alanda 
değerlendirilerek başarılı sonuçlar alınan "Küçük Adımlar Gelişim Becerileri 
Envanteri"nin rehberlik ve araştırma merkezlerince okulöncesi dönemde 
yaygın olarak kullanılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Özel Eğitimciler Derneği'nin "Eğitsel Değerlendirme Seti" oluşturması 
doğrultusunda çalışmalar başlatılmalıdır. 

Yapılan panel sonuçları doğrultusunda, gelecek yıl düzenlenecek 
kongrenin ana teması "Personel Yetiştirme" ve İstihdam" olmalı ve 
yapılacak araştırmalar bu konuya yönlendirilmelidir. 

Üniversitelerin özel eğitim ile ilgili birimlerinin yöneticileri, Rehberlik 
ve Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden bir temsilci, Başbakanlık 
Özürlüler İdaresi'nden bir temsilci, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 
Kurumu'ndan bir temsilci, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu'ndan  bir 
temsilci, Özel Eğitimciler Derneği'nden bir temsilci, özel özel eğitim 
kurumları derneğinden bir temsilcinin yer aldığı bir "Kongre Üst Kurulu" 
oluşturulmalıdır. Bu kurulun ilk toplantısı, XIII. Ulusal Özel Eğitim 
Kongresi'ni düzenleyecek üniversite tarafından  düzenlenmelidir. Bu kurul 
tarafından  her yıl kongre sonucu oluşan bildirgedeki kararların bir 
değerlendirmesi yapılmalıdır. 

XIII. Ulusal Özel Eğitim Kongresi'nin Anadolu Üniversitesi'nin ev 
sahipliğinde Eskişehir'de yapılmasına karar verilmiştir. 
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KONGREYE KATILABİLEN ŞEREF KONUKLARI 

1952 Yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde açılan ve 50. Mezuniyet 
yıllarını kutlayan ilk Özel Eğitim Şubesi mezunlarından kongremize 
katılabilen aşağıda adı geçen değerli eğitimciler: 
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Arş. Gör. Pınar ÜNSAL 
Uzman Dr. Gönül KOBAL 

419 





KONGRE PROGRAMI 

11 KASIM 2002 

09.30 - 10.30 AÇILIŞ 
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı 
DİNLETİ 
AÇILIŞ KONUŞMALARI 
Prof.  Dr. Latife  BIYIKLI 
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 

Prof.  Dr. Nizamettin KOÇ 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı 

Prof.  Dr. Nusret ARAS 
Ankara Üniversitesi Rektörü 

Prof.  Dr. Necdet TEKİN 
Milli Eğitim Bakanı 

Sayın Semra SEZER 

10.30- 11.00 ARA-ÇAY 
11.00- 12.30 PANEL 

Özel Eğitim Alanında Öğretmen Yetiştirme Sorunları 

Panel Başkanı: 
Prof.  Dr. Ahmet KONROT 
Anadolu Üniversitesi 

Katılımcılar: 
Prof.  Dr. Mehmet ÖZYÜREK 
Gazi Üniversitesi 
Prof.  Dr. Gönül KIRCAALİ-İFTAR 
Anadolu Üniversitesi 
Prof.  Dr. Gönül AKÇAMETE 
Ankara Üniversitesi 
Prof.  Dr. Süleyman ERİPEK 
Anadolu Üniversitesi 
Aydın ÖZYAR 
Milli Eğitim Bakanlığı 
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13.00-14.00 ÖĞLE ARASI 

14.00-15.30 1. OTURUM 
Oturum Başkanı: 
Prof.  Dr. Ferhunde ÖKTEM 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Normal sınıf  öğrencilerinin kaynaştırma öğrencilerine ilişkin 
görüşlerinin değiştirilmesi 
Yrd. Doç. Dr. Sema Batu 
Yrd. Doç. Dr. Ay ten Uysal 

Kaynaştırmada, sınıf  öğretmeni ve normal çocuklara yönelik 
özel eğitim destek hizmetleri uygulama örneği 
Ö. E. Ö.Gökhan Saylan 
Uzm. Ç. S. E. Nilgün Pekçağlıyan 

Kaynaştırma sınıfında  çalışan öğretmenlerin kaynaştırma 
becerilerini gerçekleştirme durumlarının saptanması 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıkmış 

Kaynaştırma programlarına yerleştirilmiş özel gereksinimli 
öğrencilerin okuma yazma güçlükleri 
Prof.  Dr. Gönül Akçamete 
Arş. Gör. Hasan Gürgür 
Arş. Gör. Arzu Kış 
Hülya Kayaoğlu Demirci 

15.30 - 16.00 ARA 

16.00- 17.30 2. OTURUM 
Oturum Başkanı: 
Prof.  Dr. Füsun AKKÖK 
ODTÜ Eğitim Fakültesi 

İşitme engelli çocukların aile eğitimi 
Yrd. Doç. Dr. Zerrin TURAN 

Otistik olan ve olmayan normal çocuklara sahip anne 
babaların depresyon ve kaygı düzeyleri 
Uzm. Hümeyra BEŞİKÇİ 
Doç. Dr. Oya GÜNGÖRMÜŞ ÖZKARDEŞ 

Otistik çocukların anne-babaları ile normal gelişim gösteren 
çocukların anne-babalarının depresyon, kaygı düzeylerinin 
ve aile işlevlerinin araştırılması 
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Uzm. Psikolog Mustafa  SUNGUR 

Türk, Amerikalı ve Japon öğretmenlerin özel öğrenme 
güçlüklerini değerlendirmelerinin karşılaştırılması 
Doç. Dr. Oya GÜNGÖRMÜŞ ÖZKARDEŞ 
Ed. D. Charles HAYNES 

12 KASIM 2002 

9.30- 11.00 1. OTURUM 
Oturum Başkanı: 
Prof.  Dr. Necate BAYKOÇ DÖNMEZ 
Hacettepe Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu 

Gelişim geriliği olan çocukların problem davranışlarının 
azaltılmasında işlevsel iletişim öğretiminin sönmeyle birlikte 
ve sönme olmaksızın uygulanmasının etkililiklerinin 
karşılaştırılması 
Yrd. Doç. Dr. Dilek ERBAŞ 
Doç. Dr. Seyhun TOPBAŞ 

Birlikte eğitim ve özel eğitim sınıflarında  görev yapan 
öğretmenlerin sınıfa  uygun davranışları ödüllendirilmelerini 
arttırmaya yönelik hazırlanan öğretmen eğitim programının 
öğretmen ödüllendirmelerinin artmasına, eleştirilerinin 
azaltılmasına ve öğrencilerin uygun olmayan davranışlarının 
azaltılmasına etkisi. 
Arzu DOĞANAY BİLGİ 

Zihinsel engelli öğrencilerin anne baba ve öğretmenleri 
tarafından  belirlenen davranış problemlerinin karşılaş-
tırılması. 
Yrd. Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ 
Öğr. Gör. Nurhan CORA İNCE 

Okulöncesi dönemde kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen 
tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. 
Yrd. Doç. Dr. Nurten SARGIN 
Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Sünbül 

ARA 
2. OTURUM 
Oturum Başkanı: 
Prof.  Dr. Cahit KAVCAR 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi 

11.00 - 11.30 
11.30-13.00 

423 



Tüm dil yaklaşımına göre öğretim programını düzenleyen 
bir öğretmenin betimsel yazı çalışmasında kullandığı 
stratejilerin öğrenme güçlüğü olan öğrencinin yazmasını 
etkilemesi açısından betimlenmesi 
Dr. Nur AKÇİN 
Doç. Dr. Yıldız UZUNER 

Boyama becerisi öğretiminde en etkili uyaranı belirleme 
Yrd. Doç. Dr. Dilek ERBAŞ 
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖZEN 
Öğr. Gör. Çimen ACAR 

Zihinsel özürlü öğrencilere fotokopi  çekme becerisinin 
öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği 
Öğr. Gör. Şerife  YÜCESOY 
Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜRSEL 

Zihinsel engelli bireyler için hazırlanan bilişsel süreç 
yaklaşımına dayalı sosyal beceri programının etkililiğinin 
incelenmesi 
Yrd. Doç. Dr. İlknur ÇİFCİ 
Prof.  Dr. Bülbin SUCUOĞLU 

13.00-14.00 ÖĞLE ARASI 

3. OTURUM 
Oturum Başkanı: 
Prof.  Dr. Erol BELGİN 
Hacettepe Üniversitesi 

İşitme engelli çocuklarda yazma süreci 
Yrd. Doç. Dr. Ümit GİRGİN 

Okuduğunu anlamanın geliştirilmesi ve değerlendirilmesine 
yönelik öykü hazırlama süreci 
Doç. Dr. Yıldız UZUNER 
İşitme engellilerin konuşmasında vurgular 
Zehra Pınar ÇELİKER 
Doç. Dr. Pınar EGE 

İşitme engelli yetişkinlerin iletişim becerilerinin incelenmesi 
Coşkun GÜRBOĞA 
Yrd. Doç. Dr. Tevhide KARGIN 

15.30 - 16.00 ARA 
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16.00-17.30 4. OTURUM 
Oturum Başkanı: 

Prof.  Dr. Kemal KUTLU 
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Görme engelli okul öncesi çağı çocuklar için oyuncak 
tasarımları; hedefler,  süreç ve sonuç 
Naz A. G. Z. EVYAPAN 

Zihin engelli çocuklarda okul öncesi eğitim; Almanya ve 
Türkiye'deki uygulamalar 
Sunay Yıldırım DOĞRU 

Yeniden birlikte okula devam 
Ramazan DOĞRU 

Kaynaştırma programları ve bir örnek çalışma 
Prof.  Dr. Bülbin SUCUOĞLU 

12 KASIM 2002 
15 NOLU ODA 

14.00-15.30 1. OTURUM 
Oturum Başkanı: 
Dr. Mehmet ÖZER 
Özürlüler idaresi Başkanı 

Öğretmen adaylarının özel eğitime muhtaç çocuklara 
yönelik tutumlarının incelenmesi; karşılaştırmalı bir 
araştırma 
Yrd. Doç. Dr. Hakan SARI 
Arş. Gör. Hasan BOZGEYİKLİ 

Özel eğitim okullarının denetimiyle ilgili müfettiş  ve 
öğretmen görüşleri 
Öğr. Gör. F. Nesrin ŞAHİN HACIMUSALAR 

Özel eğitim öğretmenlerinin öğretmen adaylarının uygulama 
derslerindeki yeterliliklerine ilişkin görüş ve önerileri 
Öğr. Gör. Aysun ÇOLAK 
Öğr. Gör. Çimen ACAR 
Öğr. Gör. Onur KURT 
Öğr. Gazi ACAR 
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Zihinsel özürlü çocukların eğitiminde bilgisayar destekli 
eğitimin kullanımı hakkında özel eğitim okulu yöneticileri 
ve öğretmenlerinin düşüncelerinin incelenmesi 
Betül YALÇIN 

15.30-16.00 ARA 

16.00-17.30 2. OTURUM 
Oturum Başkanı: 
Prof.  Dr. Ayşegül ATAMAN 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Özürlülerin istihdam edilmesinde kullanılan kota yöntemine 
ilişkin işverenlerin ve özürlü çalışanların görüşlerinin 
belirlenmesi 
Yrd. Doç. Dr. Yener ŞİŞMAN 

Sosyolojik açıdan özel eğitimin incelenmesi 
Pınar İRDEM 

Toplumsal bir kimlik olarak özürlülük 
Keziban KARÇKAY 

Dünyada ve Türkiye'de öğretmen yetiştirme modelleri 
Arş. Gör. Sevim İNAL 
Arş. Gör. İlke ERCAN 

POSTER SUNUMLARI 
11 KASIM 2002 

Zihinsel özürlü çocuklara okuma yazma öğretmede "yazma" 
tekniğinin etkililiği 
Yrd. Doç. Dr. Dilek ERBAŞ 
Yrd. Doç. Dr. Arzu ÖZEN 

Otistik iki çocuğun göstermiş olduğu problem davranışların 
işlevsel analizi 
Öğr. Gör. Onur KURT 
Öğr. Gör. Aysun ÇOLAK 
Yrd. Doç. Dr. Dilek ERBAŞ 
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Otistik bireylere adı söylenen rakamın gösterilmesi 
becerisinin öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin 
etkililiği 
Arş. Gör. Nurgül AKMANOĞLU 
Yrd. Doç. Dr. Sema BATU 

Özşah Özel Eğitim Kurumları'nda erken çocukluk dönemi 
eğitimi 
Özel Eğitim Öğretmeni Fevzi ÖZYÜREK 

Renk öğretiminde eşzamanlı ipucuyla öğretimin etkililiği 
Yrd. Doç. Dr. Bünyamin BİRKAN 

Akran öğreticiler tarafından  kullanılan sabit bekleme süreli 
öğretimin gelişimsel geriliği olan öğrencilere tanıtıcı 
levhaların öğretimi üzerindeki etkililiği 
Arş. Gör. Serhat YILDIRIM 
Yrd. Doç. Dr. Elif  TEKİN-İFTAR 

Kaynaştırma uygulamalarında karşılaşılan sorunlar 
Özel Eğitim Uzmanı Yusuf  ESEN 

Sözel okuma performansının  arttırılmasında iki yöntemin 
karşılaştırılması 
Arş. Gör. Yasemin ERGENEKON 
Arş. Gör. Nurgül AKMANOĞLU 
Yrd. Doç. Dr. Ayten UYSAL 
Arş. Gör. Serhat YILDIRIM 

Down Sendromlu bir öğrenciye eşzamanlı ipucuyla öğretim 
yöntemini kullanarak zihinden tek basamaklı sayıları 
toplama becerisinin öğretilmesi 
Yrd. Doç. Dr. Ayten UYSAL 

Davranışçı yaklaşıma göre kuruma dayalı grup eğitimi ile 
davranış değiştirmeye yönelik aile eğitim programı 
uygulama örneği 
Uzman Ö. E. Ö. Emine GÜLTEKİN 

Özel eğitim sınıflarında  fen  projeleri 
Yrd. Doç. Dr. Rüya GÜZEL ÖZMEN 

Özel Eğitim Rehberlik Ve Danışma Hizmetleri Genel 
Müdürlüğü 
Saliha G. GÜNDOĞAN 
Aylin AK 
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Zehra Pınar ÇELİKER 

Özel eğitimde aile katılımını etkileyen etmenler 
Bahar UĞURLU 

Otistik olan ve olmayan normal çocuklara sahip babaların 
tutumları ve aile yapıları 
Uzm. Hümeyra BEŞİKÇİ 
Doç. Dr. Oya GÜNGÖRMÜŞ ÖZKARDEŞ 
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KONGREDEN GÖRÜNTÜLER 

Foto: 1 

Foto: 2 
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KONGREYİ DESTEKLEYEN KURUM VE 
KURULUŞLAR 

ÖZEL BARıŞ ZIHINSEL VE BEDENSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR 
EĞITIM VE REHABILITASYON MERKEZI 

ÖZEL DUYUM IŞITME-KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARı 
REHABILITASYON MERKEZI 

ÖZEL UĞURLU ÖZEL EĞITIM ILKÖĞRETIM OKULU 

ÖZEL ÖZVERI EĞITIM VE REHABILITASYON MERKEZI 

YELKEN EĞITIM ARAÇLARı LTD. ŞTI. 

ÖZEL BEYAZ ZIHINSEL ÖZÜRLÜLER EĞITIM VE 
REHABILITASYON MERKEZI 

ANTALYA ILGI ÖZEL EĞITIM VE REHABILITASYON MERKEZI 

KIFAZ ORTOPEDIK ÜRÜNLER SANAYI A.Ş. 

SELIS IŞITME CIHAZLARı 

ıŞıK YAYıN OYUNCAK LTD. ŞTI. 

ANADOLU ORTOPEDI ORTOPEDIK PROTEZ-ORTEZ 
REHABILITASYON MERKEZI 

HERGÜN TICARET 

GÜNıŞıĞı IŞITME-KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARı ÖZEL 
REHABILITASYON MERKEZI 

ÖZEL BILGE ZIHINSEL ÖZÜRLÜ ÇOCUKLAR REHABILITASYON 
MERKEZI 

ÖZEL ILGI ÖZEL EĞITIM MERKEZI 

SEVECEN IŞITME-KONUŞMA SES BOZUKLUKLARı ÖZEL 
REHABILITASYON MERKEZI 

KÖK YAYıNCıLıK 
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ÖZEL UYUM ÖZEL EĞITIM ILKÖĞRETIM OKULU 

ÖZEL YENI UFUK ZIHINSEL ENGELLILER EĞITIM VE 
REHABILITASYON MERKEZI 

ÖZEL 75. YıL IŞITME-KONUŞMA ÖZÜRLÜLER EĞITIM VE 
REHABILITASYON MERKEZI 

ÇAĞıN ÖZEL EĞITIM VE REHBERLIK MERKEZI LTD. ŞTI. 

ÖZEL KÖPRÜ IŞITME-KONUŞMA ENGELLILER EĞITIM VE 
REHABILITASYON MERKEZI 

ÖZEL ŞIRINLER ZIHINSEL ENGELLILER EĞITIM VE 
REHABILITASYON MERKEZI 

ÖZEL ÖNDER ZIHINSEL ENGELLI ÇOCUKLAR EĞITIM VE 
REHABILITASYON MERKEZI 

ÖZEL AKADEMI ZIHINSEL ÖZÜRLÜLER EĞITIM VE 
REHABILITASYON MERKEZI 

ÖZıŞıK ZIHINSEL ENGELLI ÇOCUKLAR REHABILITASYON 
MERKEZI 

ÖZEL KARDELEN ZIHINSEL ÖZÜRLÜLER EĞITIM VE 
REHABILITASYON MERKEZI 

ÖZEV VAKFı 

ÖZEL IŞITKON IŞITME-KONUŞMA VE SES BOZUKLUKLARı 
EĞITIM VE REHABILITASYON MERKEZI 

ANı YAYıNCıLıK 

ÖZEL UYANıŞ ZIHINSEL ENGELLI ÇOCUKLAR EĞITIM VE 
REHABILITASYON MERKEZI 

ÖZEL ILKE IŞITME-KONUŞMA ENGELLILER EĞITIM VE 
REHABILITASYON MERKEZI 

ÖZEL SIMGE ZIHINSEL ENGELLI ÇOCUKLAR EĞITIM VE 
REHABILITASYON MERKEZI 

SES IŞITME-KONUŞMA BOZUKLUKLARı REHABILITASYON 
MERKEZI 

NOBEL YAYıNCıLıK 
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