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ONSOZ
Herkes engelli adayidir fakat heniiz engelli olmadigimiz ve engelli yakrm
olmadigirmz icin tam olarak onlann hissettiklerini ve yasadiklanm bilemeyiz. Tez
konusunu secerken bir hocamm yasadrgi ve dile getirdigi dusunceleri beni 90k
etkiledi. Bu hocam hamile kaldiginda doktora gider tahliller yaptmr. Fakat doktor
tahlillerin sonunda cocugunun engelli dogabilecegini soyler. Tabii ki bu insan her
gun belki de her dakika engelli cocugunun olacagmi, neler yapmasi gerektigini, bu
cocukla nasil basa cikacagmi, kendisinin esinin ve diger ailelerinin neler
yasayacaklanm, bir cocugu olacak fakat engelli dogacagmm acismi iliklerine kadar
yasar. Bir gun "herkes engelli der, bu gecegi gonir fakat cokta bu engellilerle nasil
basa cikacaklanm, ebeveynlerin hangi stres yonetimi programmi uygulayacaklanm
ve bu hususta neler yapilmasi gerektigi soylenmez" dedi. Bir annenin kendince
verdigi bu en biiyiik miicadeleyi diger annelerinde verdikleri ve verecekleri
kesindir.
0 zamana kadar tamam "engelliler var, yasadiklan zorluklar da fakat engelli
ebeveynleri bu zorluklarla nasil basa cikiyorlar, stresle basa cikarken neler
yapiyorlar", diye cokta iizerinde durmarmsnm,

Bu vesile ile simdiye kadarki

ogretmenlik hayatimdaki tecriibeleri de dikkate alarak, bundan sonraki calisma
hayatimda ailelere ve onlann stresle basa cikmada yol gostermenin faydah olacagim
dusunerek bu konuyu sectik. Konu seciminde katkisi ve etkisi bulunan sayim
hocama 90k tesekkur ederim.
Aynca cahsmalanmda yol gostericim, moral ve giic kaynagim olan ve
tezimin tamamlanmasmda buyiik katkilan olan tez damsmamm Saym Yar. Do9.
Gokmen DAGLI'ya tesekkuru bir bore bilirim.
Arastirmada kullandigim verilerin toplanmasi asamasmda yardimci olan Oya
Ozdogac hamma, Esma Ineci hamma, rehber ogretrnen Osman Ertas beye, Musa

Saygi beye. Havva hamma ve cahsanlanma ve arastirmaya gonullu olarak katilmayi
kabul eden tum katihmci ebeveynlere 90k tesekkiir ederim.

Haziran, 2012

Mahmut TEMiR
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OZET

Bu arastirmada

K.K.T.C'de

Zihinsel Engelli ogrencilerin

ebeveynlerinin

stres yonetiminin degerlendirilmesine yonelik durum cahsmasi yapilacaktir.
Yapilan bu arastirmada nitel arastirma yontemlerinden
kullamlmistir.

gorusme

teknigi

Bu arastirmada veri toplama araci olarak "Yan Yapilandmlrms

Gorusme F ormu" hazirlanarak ebeveynlere uygulanrmstir.
cihazi ile kaydedilmis ve bu kayitlar "i<;erik Analizi"
Arastirmanm

Gorusmeler ses kayit

yontemiyle analiz edilmistir,

cahsma grubu K.K. T. C. 'de 5 bolgede bulunan Ozel egitim

Merkezleri ile Gazimagusa'da bulunan 18 yas tisni bir rehabilitasyon merkezindeki
25 Zihin Engelli

ogrenci ebeveyni cahsma grubu olarak almrmstir. Ebeveynlerle

gonulluluk esasma gore yapilan gorusmeler, K.K.T.C. 'de Lefkosa, Gazimagusa,
Gime, iskele, Guzelyurt-Lefke
ogrencilerin,

bolgeleri olarak almrmstir. Gorusmelerde

spastik, down, mental-motor

retardasyon,

engelli

otizm, fenulketonuri

ve

hidrosefalini tamsi konuldugu gonilmustur.
Arastirma

sonuclanna

gore, Engelli cocuklara

genelde zamanmda

tam

konulmus ve doktor tarafindan miidahale yapilnus ve yonlendirilmistir. Ogrencilerin
bakimlanm

annenin yamnda babalarm,

dedelerin, ninelerin,

kardeslerin,

yakm

akrabalar ve bakicilann destek verdigi gorulmustur.
Ailelerin
gelmektedir.

yasadiklan

sorunlann

basmda

egitimsel

ve fiziksel

sorunlar

Engel gruplarma gore, kisi basina en fazla sorun sayrsi

Fenilketanuri'dir.

dusen

Anne-babalarm cocuklanna karsi genelde sabirh olduklan

fakat

bazen de kizgmhk hareketleri yaptiklan gonilmustur.
En fazla stresi .annelerin yasadiklan ve ebeveynler uzerinde stresin psikolojik
ve fizyolojik etkilerinin yogun bir sekilde oldugu belirtilmistir, Stresle basa cikrnada
en eek bedenle ilgili teknikleri soma davramsci teknikleri ve zihinle ilgili teknikleri
kullandiklan goriilmustur.
Zihin engelli cgrenci ebeveynleri en eek sirasiyla maddi, bilgi-egitim, bakim
gereksinimi duymaktadirlar. Yine ebeveynlerin en cok beklentileri devletten oldugu
gorulmusnir.
kurumlardan

Bunun

yanmda

resmi

(belediyeler,

da (oteller, vakif ve demekler)

alanlarda beklentileri vardir,

IV

universiteler

cocuklanmn

vs.)

ve

ozel

gelisimi icin cesitli

Anahtar Kelimeler: Engellinin tamrm, zihinsel engellinin tamrru, ogrencinin tamrm,
ebeveynin tanmu, stres ve stres yonetimi tanimlandir.

SUMMARY

In this research an estimate of the situation of stress management

of the

parents of mentally disabled students in T.R.N.C will be examined
In this research consultation tehnique from qualitative research methods has
been used. "Semi-Developed

Consultation Form" has been implemented to parents

as a data collecting tool. Consultations have been recorded with voice recording
appliance and these records have been analysed through "Content Analysis".
The study group consist of Special Education Centres found in 5 different
areas of T.R.N.C and parents of 25 mentally disabled students found in over 18
years old Rehabilitation Centre in Famagusta.
Consultations

implemented to parents regarding to voluntarism principle

have been distributed between the areas of Nicosia, Famagusta, Kyrenia, Iskele and
Guzelyurt-Lefke.
During consultations it has been observed that students have spastic, down,
mental-motor retardation, otizm, fenulketonuri and hidrosefalini disorders.
According to the results of the research, generally on time diagnosis has been
made to disabled children, an intervene and guidance has been made by doctors.
It has been observed that beside students' mothers their fathers, grandfathers,
grandmothers, siblings, close relatives and nurses have also give support to the care
of students.
One of the most important problems that families face are educational and
physical issues. According to disability groups, the most problematic occurence is
F enilketaniiri.
It has been recorded that generally parents are patient and sometimes
experting furious behaviours towards their children.

It has been mentioned that mothers get more stressed compared to other
family members and there is an intensive psychologic and physiologic effect of
stress on parents.
It has been also stated that families mostly use physical then behavioral and
mental techniques to overcome stress.
Mostly, parents of mentally disabled students are in need of financial,
knowledge-education

and care issues. Also it has been seen observed that families

have high expectations from government. Besides this, they have expectations from
government agencies such as municipalities

and special institutions like hotels,

charities and corporations for the improvement of their children.

Key Words: Definition of disability, mental disability, student, parent, stress and

stress management.
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BOLUM I

GiRis'
1.1. Problem Durumu
Stres kavrami Latince "estrica", eski Fransizca "estrece", sozciiklerinden
gelmektedir.

Kavram

17. yuzyilda

felaket, bela, musibet,

dert, keder,

elem

anlamlannda kullamlrmstir. 18. ve 19. yuzyillarda kavramm anlami degismis ve guc,
baski, zor gibi anlamlarda objelere, kisiye, organa ve ruhsal yapiya yonelik olarak
kullamlmistir. Buna bagh olarak da stres nesne ve kisinin bu tur giiclerin etkisiyle
bicimin

bozulmasma,

carprtilmasma

karsi bir direnc anlammda

kullarulmaya

baslanrmstir ( Guneysucu, 2010).
Her ailede, belirli gelisim asamalanndan gecerlerken stres yaratan donemler
veya olaylar vardir. Ornegin, cocugun okula baslamasi, ergenlik donemi, issizlik,
oliim vb. yeni bir

cocugun diinyaya gelmesi gibi. Cogu aile icin normal hayat

akismi degistirdigi ve yeni sorumluluklar getirdigi icin, yeni durumlar baslangicta
stres yaratici olabilmektedir (Tamer, 2010).
Her anne baba cocuklanmn

saghkh olmasim ve normal gelisimini

Ancak bazen beklenen saghkh cocuk yerine ozel ilgiye gereksinim
muhtemelen

ister.

duyan ve

6mm boyunca bakima muhtac olacak engelli bir cocuk diinyaya

gelebilir. Saghkli bir cocugun dogumu bile anne baba icin, aile sisteminde dengeyi
bozucu bir olay iken, engelli bir cocugun aileye katihrm, aile yapismda, isleyisinde,
aile uyelerinin rollerinde onernli degisiklikler yaratabilir, aile bireylerinin

duygu,

diisiince ve yasamlanru olumsuz yonde etkileyebilir. Bu aileler, cogu zaman engelli
cocugu olmayan ailelerin ustlenmeleri ve yerine getirmeleri gerekmeyen bazi ek
gorev ve sorumluluklan yerine getirmek zorunda kalmaktadirlar (Tamer, 2010 ).
Zihinsel engellilik, erken cocukluk doneminde

ve okul oncesi yaslarda

gelisim geriligi ile kendini gosterir. Aynca kisinin yasadigi toplum icerisinde
sorunlarla basa cikma yetenegini etkileyen, zihinsel bir kisitlama yada simrlanmadir.
Bir cocuk yada yetiskine zihinsel engel tanisi konulabilmesi icin 18 yasmdan once
ortalamanm altmdaki zeka islevi ile birlikte iletisimde, oz bakimda, evdeki yasamda,
toplumsal

becerilerde,

toplumsal

yararhhkta,

kendini

yonlendirmede,

saghg1

korumada,

akademik

becerilerde

ve calisma

alanlannda

iki veya daha fazla

bozuklugun bir arada olmasi ve bu durumun baslamasi ongoriilur (T.C. Basbakanhk
Ozurliiler Idaresi, 2006 ).
Kulaksizoglu
streslerinin,

engelli

(2003)

bahsettigi

olmayan

gibi engelli

cocuklann

streslerinden

gozlenmistir.

Y asanan stres en 90k aile icerisindeki

durumlardan

kaynaklandigi

dtistinulmektedir..

cocuklann

ebeveynlerinin

90k daha fazla
ve cevresindeki

oldugu
kisi ve

Engelli cocuklann ebeveynlerinin

yasadigi bu stresler, evliligin devamhhgiru da etkilemekte ve kalitesiz bir yasami
meydana getirmektedir.
Genelde

ebeveynler

stresle basa cikmada

yalmzdirlar.

Kendi baslanna

yontemleri denerler ve problemleri asmaya cahsirlar. Aksi durumda stres giderek
artmakta ve sonuclan agirlasmaktadir. Engelli cocuklann anne babalanna yapilan
sosyal destekler

onlarm stresli durumlarla

(Salfors ve Hallberg,

basa cikmalanna

yardimci

olabilir

akt. Tamer, 2010). Sosyal destek yalmzligi azaltabilir, kisiler

arasmda iletisimi artirabilir. Ebeveynlerin stresle basa cikmada alamadiklan destek,
sorunlarm ortaya cikmasina sebep olabilir (Singer ve Irvin, akt Tamer, 2010)

duyduklan

konulannda

yakm cevrelerindeki

bireylerden ve uzmanlardan

almalannm, yasadiklan stres duzeyini azaltarak yasamlanm kolaylastmr,

destek
olumlu

anne baba ve cocuk etkilesimini ve cocugun gelisimini desteklemesi beklenebilir.
Bu nedenle en onemli destek hizmetlerinden

birisi, olabildigince erken donemde

cocuga ve aileye verilen egitim hizmetleridir. Y akm zamana kadar bu hizmetler
yalmzca cocuk merkezli iken, son zamanlarda ailenin onemi ortaya cikrrnstir. Bu
alandaki yapilan cahsmalar, ailenin yasam kalitesini artrrrmstir (Kiiciiker, akt. Tamer
2010).
Bilindigi gibi insan sosyal ve toplumsal bir hayattir ve cevresinde

olup

bitenlerden direk ve dolayh etkilenmektedir. Bu etkilenme bazen olumlu bazen de
olumsuz olabilmektedir.
goriilmektedir.

Olumsuz olarak karsirmza cikan durumlar sorun olarak

Sorunun Otiiken Sozliik'te kelime anlami ''mesele, problem, dert,

insam zor durumda birakan sikici ve olumsuz her tiirlu gucluk, ic causma ve ruhsal
bozukluk"

anlamlanna gelmektedir. Bir atasozumuz " sorunlar paylastikca azahr,

mutluluklar paylastikca artar.''

Bu sozden de anlasildigi gibi engelli ebeveynler
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yasadiklan

sorunlan

kavusturulmasi

azaltmak icin, sorunlarm uzerinde dusunerek bir cozume

gerekir.

rahatlamalanna

Ebeveynlerin

sorunlannm

sebep olacagi dusunulmektedir.

veya bolge olarak hangi yontemi kullandiklan

konusulmasi

onlann

Aynca stresle basa cikmada iilke
tespit edilerek diger ebeveynlerce

bilinmesi ortak hareket etmelerine yol acarak stresi azaltacak ve yasamdan zevk
almalanm saglayacaktir. Bu konudaki eksikliklerin farkma vanlarak, gerektiginde
stresle basa cikma yontemleri

egitim programlan

ve bilgilendirme

cahsmalan

yapilmahdir. Yukanda belirtilen dusuncelerden yola cikarak arastirmanm problem
cumlesi belirlenmistir.

1.2. Problem Ciimlesi
Karasar'in

(2005) de bahsettigi gibi acik ve secik tammlannus

ve neler

yapilacagi belli olan arastirma problemi, arastirma icin iyi bir baslangicnr,

Bu

nedenle arastirmada K.K.T.C' de Zihinsel Engelli ogrencilerin ebeveynlerinin stres
yonetiminin degerlendirilmesine yonelik durum cahsmasi yapilacaktir.

1.1. Alt

Problemler (vert Topl~m~ Ar~~l~r1)

1. Cocugunuzun durumunu kac yasmda fark ettiniz?

Dusuncelerinizi aciklayabilir

misiniz?
2. Cocugunuzdaki problem icin ilk ne zaman ve kimden yardim aradimz ve yardim
aldimz? Aciklayabilir misiniz?
3. Cocugunuzun bakimi ile genelde kim ilgileniyor? Aciklayabilir misiniz?
4. Zihinsel

engelli

cocugun

ailesi olarak karsilastiklanniz

sorunlar

nelerdir?

Dusuncelerinizi aciklayabilir misiniz?
5. Zihinsel engelli cocuga sahip annelerin veya babalann cocuga karsi tutumlan
nelerdir?
6.

Cocugunuzun

engelinden

dolayi

stres

yasadnuz

mi?

Yasiyor

musunuz?

Yasadigimz stres kendini nasil gosterdi ve stres yonetimi (stresle basa cikmak) icin
neler yaptimz?
7. Ailenize gore cocugunuzun

gereksinimleri

ve beklentileri

nelerdir? Aciklar

rmsimz? (Gereksinimler: Bilgi- Egitim Gereksinimi, Duygusal Destek Gereksinimi,

3

Maddi Gereksinimler,

Bakim Gereksinimi,

Toplumsallasma

Gereksinimi,

Aile

Islevlerine lliskin Gereksinimler)

1.4. Arasnrmamn Amaci
Her anne baba cocuklannm

olmasmi huzurlu ve mutlu bir aile ortammda

yasamak ister. Cocuklar evin nesesi ve bereketidir. Fakat bazen dogumdan onceki,
degum esnasmdaki ve dogumdan sonraki bazi nedenlerden

dolayi cocuklar ozel

gereksinimli ( engelli cocuk) olabilmektedir. Iste bu durumda ailenin tiim yasantisi,
ve hayat tarzi hatta akrabalar ve etrafmdaki bir eek insan, bu ozel gereksinimli
cocuktan etkilenmekte hayatmda farkhhklar

olmaktadir. Fakat ne yazik ki ozel

gereksinimli cocuktan aile , ebeveyn ve hatta en cok anne etkilenmektedir. Zihinsel
engelli cocuk annelerinin engelli olmayan cocuklann annelerine gore daha fazla
stres yasadiklan belirtilir (Hastings ve Beck, akt. Tamer, 2010)
Zihin engelli cocuga sahip ebeveynlerin, normal gelisim gosteren cocuklann
ebeveynlerine oranla cocuklanyla daha fazla ilgi gostermek ve zaman ayirt etmek
durumundadir. Bu farkhlik zihin engelli cocuk ebeveynlerinin isini zorlastirmakta,
yiikiinii ::irt1rm::ikt::i

Vf'

rl::ih::i fa7];:i

stres yasamaktadirlar.

Annf'

vf'

h~h~nm

stresli

olmasi cocuklannda stresli olmasma sebep olmaktadir. Ailelerin yasadiklan sorunlar
ve engelli cocugun gereksinimleri aile iiyelerinin yasam bicimlerini ve planlanm
etkileyerek aile icinde yogun bir kaygiya neden oldugu gorulmusttir (Akkok, Bright
ve Hayward, Pelchat, Lefebrune ve Perault, Emerson, akt. Tamer 2010).
Zihin engelli cocuklann ebeveynleri

sorunlarmm az olmasi ve giicluklerin

iizerinden kolayhkla gelmeleri cocugun yetistirilmesinde direk etkili olmaktadir. Bu
ebeveynler cocukla daha fazla ilgilenebilecek ve kendi pozitif davramslanru cocuga
yansitacaktir. Annelerin huzurlu ve umutlu olmalan cocugun duygusal mutlulugunu,
fiziksel

gelisimini

ve cocugun

tedavisi

esnasmdaki

gelismelerini

dogrudan

etkiledigi ve olumlu sonuclara yol actigi bildirilmistir (Lessenberry ve Rehfeldt, akt.
Tamer 2010).
Ozel

egitim

gereksinimlerinin

merkezlerinde

Zihinsel

Engelli

Cocuklann

egitim

karsilanmasi esnasmda egitime aile katihrrurun saglanmasi cok

onemlidir. Bu cahsmamn amaci zihin engelli ogrenci ebeveynlerinin
sorunlar, cocuklanrnn gereksinimleri

yasadiklan

gelecege yonelik beklentilerinin neler oldugu
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ve yasadiklan sorun karsismda stresle bas etmede neler yaptiklanmn

durumunun

tespitidir. Ailelerin cocuklannm Ozel Egitim Merkezlerine geldikleri siirece stres
yonetimi

stratejileri

incelenerek

bu

alanda

neler

yapabilecekleri

ortaya

cikanlmasiyla ailelere rehberlik niteliginde katki saglanabilecektir. Yine bu calisma
ile KKTC'de zihin engelli cocuga sahip ebeveynlerin yasadiklan sorunlann tespiti
ve cozum yollannm yonelik tavsiyelerle, ailelerin streslerinin azalacagi ve yasam
standartlannm yukseltilecegi dusunulmektedir. Bu destekler sayesinde ve psikolojik
yardimlarla aile ici olumlu etkilesimlerin arttmlacagi diisiinulmektedir.

1.5. Arasnrmanm Onemi
Zihin engelli ebeveynler cocuklanmn engelinden dolayi 90k daha fazla stres
yasamaktadirlar,

Ebeveynlerin

sorunlannm

tespit edilmesi ve gereksinimlerinin

ortaya konulmasi once ebeveynleri ve ozel gereksinimli cocuklan etkilemektedir.
Aym zamanda evdeki ve cevredeki bazi sorunlar da ozel gereksinimli cocuklann
gereksinimlerini etkileyebilir.

Evdeki psikolojik ortam cocuklann gereksinimlerini

etkiler ( Nihira, Mink ve Meyers, akt. Sankaya, 2011).

icinde ve engelli cocuga problemlerin
gorulebilir.

yansnnasi

Stresle basa cikmanm temel hedefinin

sonuclanndan

durumunda

olumlu sonuclar

stres yasantisuun

olumsuz

ve etkilerinden korunmak oldugu soylenebilir (Sahin, akt. Tamer,

2010).
Arastirmanm sonunda Zihinsel Engelli ebeveynlerin cocuklanmn engelinden
dolayi yasadiklan

sorunlar ortaya konulacaktir.

Y asarulan sorunlann

ebeveynler

uzerindeki olumsuz etkilerinin ortaya konulmasi ve bu stresin ebeveynlere-cocuklara
nasil yansidigi incelenecektir. Ebeveynlerin hayat standartlannm

yukseltmek

icin

stresle nasil basa ciktiklan ortaya konularak diger ana-babalara da ornek olunacagi
diisiiniilmektedir.
gereksinimleri

Ayn ca KKTC' deki zihinsel engelli cocuklann

ve beklentileri ortaya konularak resmi kurumlardan,

ebeveynlerinin
sivil toplum

orgutleri ve demeklerden, yoneticilerden neler yapabilecekleri hususunda bilgi ahsverisinde bulunularak cozumler uretilecektir.
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1.6. Sayilnlar (Varsayimlar)
Kamtlanmasma

gerek kalmadan

dogru olarak kabul

edilen durumlara

varsayim (sayith) denilir. Aynca denenemeyen yargilara da sayith denilir. Yine
herhangi bir seyin varsayim olabilmesi icin dogrulugundan
olunmasi gerekir (Karasar, 2005). Bu nedenlerledir
ebeveynlerin sorulanmizi

buyuk olcude emm

ki bu arasnrmaya

katilan

yamtlarken, gercek duygu ve dusuncelerini yansitacak

sekilde, ictenlikle sorulara cevap verecekleri kabul edilir.

1.7. Snurhhklar
Arastirmacmm yapmak isteyip de yapamadigi bazen de kisinin yapabildigi
en iist seyler arastirmarun smirhliklandir.

Arasnrmacmm;

kosullann,

kontrolun,

etkinin az oldugu ve pratik olmadigi icin vazgectigi durumlardir. Simrhhklar bazen
de maliyet acismdan uygun olmadigi icin uygulanmayabilir.

Yine simrhliklar,

arastirmarun amacmdan, yonteminden ve problem cumlesinden kaynaklandigi
kisisel becerilerinden de kaynaklanmaktadir.
siirdugi; ve etkili oldugu sunrlann

gibi

Aynca arastirmamn bazen de hiikiim

bilinmesi ve o simrlar icerisinde verilerin

toplanmasi gerekmektedir (Karasar, 2005).
Bu nedenledir ki bu arastirmadan elde edilen bulgular KKTC' deki Lefkosa,
Gime,

Gazimagusa,

Merkezlerine

kayith

Giizelyurt-Lefke
18 yasma

ve Iskele

kadarki

zihinsel

bolgesindeki
engelli

Ozel

ogrencilerin

Egitim
goniillu

ebeveynleri ve 18 Yas -Ostu bir Rehabilitasyon Merkezine kayith zihinsel engelli
cocuga sahip goniillu ebeveynlerle yapilan gonismelerden

elde edilen bulgularla

simrhdir, Aynca fenilketanuri ve hidrosefalini tarnsi konulmus zihin engelli cocugu
olan ebeveynlere ulasilamamasi ve ulasilan bazi ebeveynlerinde gorusmeyi kabul
etmemeleri smirhhktir.

1.8. Tammlar
Tam: L'Tlastaligm

(Turk Dil Kurumu
(1986)'da

ne oldugunu arastmp ortaya koyma, tamlama, teshis"

[TDK], 2012). Biiyuk Larousse

ise L'Teshisin esanlamhsi,

Sozliik ve Ansiklopedi

2. Kimi belirtilere

gozle gonilen

kimi

isaretlere gore , bir durumun, bir sikmtinm, bir guclugim vb. ne oldugunu, nedenini,
saptamak,

anlatmak

eylemi; teshis. 3.Tam koymak, teshis etmek, tamlamak."
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internet iizerinde Otuken Tiirkce Sozlukte (2007) tam; 1. "tip. Belirtilerine gore bir
hastahgi belirleme isi.teshis, 2. Bir giiclugtm, sikmtmm bir durumun ne oldugunu
yada nedenini gozle gorulen belirtilerine gore tesbit etme; teshis."

Mental retardasyon: Zeka geriligi (ZG) de denir. Yasa ve topluma gore
yapilan bilissel testier sonucunda zekanm ortalamamn altmda olmasidir (Anlar,
2008)

Mental-motor retardasyon: Gelisme geriligi gelisimin tum alanlanm (dil,
sosyal, motor, el becerisi vs .. ) yada belirli alanlanm kapsayabilir. Genel oldugunda
coklukla santral sinir sisteminden kaynaklanan bir bozukluktur (Anlar, 2008).

Gereksinim: 1. "Insaru, eksikligi

duyulan bir seyi istemeye

yoksunluk, duygusu; gereksinme ihtiyac, 2.

yonelten

Varolus icin zorunlu sayilan sey;

gereksinme ihtiyac. 3. Bir seyi yerine getirmek, bir durumu karsilamak icin gereken
sey; gereksinme

ihtiyac, 4. Bir agnyi,

bir iiziintiiyii, acr veren bir duyguyu,

azaltmaya yok etmeye yada hosa giden bir duygu yada bir hosnutlugu
cikarmaya,

korurnaya

y:::tcl:::t artirmaya

P.lw~ri~li oldugu varsayilan

ortaya

hir aractan

yararlanma istegi, Topbil. Gerceklestirme gereksinimi, basan ozlemi. (Bireyin bir isi
en iyi bicimde yerine getirme cabasmi vurgular ve aym zamanda bireyin kendini
kamtlama istegini belirtir. Hegel' de gereksinim, ruhsal ve zihinsel bir etkinlik olan
istegin

karsitidir.

Dogal

dirimsel

cevrim

duzeyindeyse

gereksinim,

tersine,

giderilmesi icin dunyadan, ona sahip cikarak yararlanmaya yonelen bilinc d1~1 bir
devinimdir"

(Buyuk Larousse,

1988, 9. cilt, sf. 4519). Turk Dil Kurumunun

sitesinde (2006) gereksinim; 1. "Eksikligi duyulan sey, ihtiyac."

Otiiken Tiirkce

Sozlukte (2007) gereksinim; "Bir seyin yapilabilmesi veya gerceklesmesi icin bazi
eylem, nesne vb. seylerin var olmasi zorunlulugu; ihtiyac."

Beklentiler: "Gerceklesmesi

beklenen umulan sey, Belli bir uyartmm az

sonra ortaya cikacagim bilen denegin, bu uyartiya uyarlanmis etkinligi.

Beklenti

siireci betimsel olarak degil de kuramsal olarak ele alman beklenti olayma dayanan
ve ozenin yalmzca
varsayima

gonderme

davrarusmda

degil ic diinyasmda

yapan kavram.

Olasihk
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olup bitene iliskin

dagihmlanrun

ortalamasi

bir
icin

kullamlan deyim. Oliim degum yada goc varsayimlan

1~1g1 altmda bir niifusun

gelecekteki durumunu tahmin etme. Oldukca ileriye donuk tahmine dayanan ilk
hesaplar" (Buyuk Larousse, 1988, 3. cilt, sf. 1461). Turk Dil Kurumunun sitesinde
(2012) beklentiler;

1.

"Gerceklesrnesi

beklenen

sey 2. Bireyin belli

sart ve

durumlarm alacagi bicimler veya kendisinden beklenenler konusundaki ongorusu."
Otuken Turkce Sozliikte (2007) beklenti; "Bir cahsma ve girisim sonucunda her
zamanki haliyle olmasi gereken ve umulan sey; dus, umu, umut. Kisinin tasidigi on
gorus."

Ozel Egitim:
gelisimlerindeki

"Bedensel,

duygusal

ve iletisimsel,

zihinsel

ozellikleri nedeniyle normal egitimden yararlanamayan,

ve

sosyal

bireylere

ozel yetismis elemanlar tarafmdan bir ekip cahsmasi anlayisiyla ve ozel mufredat,
farkh metot ve/veya ozel egitim materyalleri

kullarularak

(Kulaksizoglu, 2003 sf. 63).

1.9. Kisaltmalar
KKTC: Kuzey K1bns Turk Cumhuriyeti
Vs. : Ve saire
AAMR: Amerika Zeka Geriligi Birligi
Eb.: Ebeveyn
TDK: Turk Dil Kurumu
DEHB: Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Bozuklugu
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verilen

egitimdir."

BOLUM II
KURAMSAL <;ER<;EVE
2.1.1-Engellinin tamrm
Terimlerin kolay ve anlasihr olmasi ve yerinde kullanmak icin anlamlanm
bilmek gerekir. Kelime anlami itibariyle engel, bir seyin gerceklesmesini

onleyen

sebep, mani, mahzur, musgul, piiriiz, mania, ve handikap anlamlarma gelmektedir
(TDK, 2012).
Giinliik

hayatmuzda

genelde

ozur-ozurlu

ile

engel-engelli

yazilislan farkh olmasma karsm es anlamh olarak kullarulmaktadir.
oziir yada engelin tammmi yapmarmz gerekmektedir.

sozciikleri
Bu durumda

Oziir yada engel, zedelenme,

sapma, yetersizlik anlamma gelmektedir. Tammm icinde yer alan zedelenme

ve

sapma kisiler iizerindeki psikolojik , fizyolojik ve anatomik ozelliklerden biri yada
birkacmm islevini yitirmesi, isleyis ve ozelliginin kaybetmesidir. Bu tamma omek
olarak kollarm veya bacaklann

felcli olmasmi gosterebiliriz,

Bazen de kisinin

akranlarma gore boyunun ya uzun oldugu yada 90k kisa oldugu gorulebilir bu durum
da tammm icinde yer alan "sapma"ya

ornek gosterebiliriz (Ozsoy,

Ozyurek,

Eripek, 1998) ..
Yine ozur-engel tammm icinde yer alan yetersizlik ise normal kabul edilen
ytiriimek kosmak gibi etkinliklerin sapma ve zedelenme sonucunda engellenmesidir.
Bir insanm yetersizliginden dolayi yapamazsa ozur-engel olusur. Bazi toplumlarda
da bu yetersizlikten dolayi olusan oziir-engel durumunun zamana gore de farkhhk
gostermektedir. Ornegin ilkel toplumda gorme engel ve isitme engelin okul olmadigi
icin problem sayilmadigidrr (Ozsoy, Ozyiirek, Eripek, 1998).
Isitme

problemi olan veya gorme problemi olan birinin bir gozhik veya

isitme cihaziyla normal yasantismi siirdiirebiliyorsa ve egitsel programlara,

sosyal

ve psikolojik desteklere ihtiyac duymuyorsa bu bir engel-oziir kabul edilmez. Fakat
kisinin normal yasantismi siirdiirebilmesi icin ilave egitsel programlara, sosyal ve
psikolojik desteklere ihtiyac duyuyorsa aynca egitim icin ozel yontemlere

metoda

ve ogretmene, ozel egitim uzmanma psikologun vs. ozel yardimlanna ihtiyaci varsa
bu kisi engellidir diyebiliriz ve ozel egitime tabi tutulur. Bedensel,
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duygusal,

iletimsel, zihinsel ve sosyal gelisimlerindeki durumlarmdan dolayi ozel yontem ve
tekniklere, ozel ekip ve elemanlara ve ozel mufredat programlanyla verilen egitime
'Ozel Egitirri' denir (Kulaksioglu, 2003).
Cocugun degum oncesinde, degum sirasinda ve degum sonrasmda gelisim
suresinde cesitli nedenlerle zihin, psiko-motor, sosyal gelisim ve fonksiyonlannda
siirekli yavaslama, duraklama ve gerileme sonucunda yasitlanndan

farkli olarak

siirekli bir gerilik gostermektedir. Burada kisaca engelin olusum nedenleri uzerinde
durmak istiyorum. Engelin bilinmeyen sebeplerden oldugu gibi bilinen sebepleri de
ii<; grupta toplayabiliriz (Kulaksizoglu, 2003).
a) Degum oncesi olusan sebepler: Genetik olan sebeplerin dismda annenin
yasi, beslenmesi,

kullandigi

ilaclar, psikolojik

sorunlar,

radyasyon,

akraba evliligi, kizarmk frengi gibi gecirdigi hastahklar. Kazalar, kan
uyusmazhgi gibi sebepler sayilabilir.
b) Degum

esnasmda olusan nedenler: Erken yada gee; degum,

kordon

dolanmasi, zor degum, degum esnasmda bebegi dusurme vb. sebepler,
vakum-forseps

gibi aletlerin yanhs kullammi, doktor hatalan,

degum

esnasmda mikrop kapma gibi sebepleri sayabiliriz.
c) Degum sonrasi olusan nedenler: Enfeksiyonlar, menenjit, beyin iltihabi
gibi nedenler. beslenme bozukluklan,

cocuk istisman ve travrnalan

sayabiliriz.
Her ne kadar engelli cocuklann smiflandmhp etiketlenmesi dogru olarnasa
da engelli kisilerin yetersizliklerini ortaya koyup, onlara uygun egitim programlan
uygulamak

gerekir.

Uzman kisilerce

egitim cahsmalan

yapilmasi

icin

engel

gordiigii

yada

gruplanm da soyle simflandirabiliriz.

Fiziksel

Ozelliklerle itgili Durumlar: Bedenin

zarar

fonksiyonunu yitirdigi durumlardir, Ornegin beyin ve ornuriligin vucut bolumlerini
etkilemesiyle olusan yetersizlikler.

Dil Konusma ve Duyusal Yetersizlikle: Duyularm yetersiz kullammiyla ilgili
problemlerdir. Ornegin kekemelik, artikilasyon bozukluklan,
cekenler ile gorme ve isitme ilgili sorunlar bu grupta yer ahr.
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dili anlamada zorluk

Ogrenme Gii9lukleri ile ilgili Durumlar: Bu cocuklarda goriilen ogrenmede

gucluk 90k agn', agrr, orta ve hafif olmak iizere 4 gruba aynlir. Ornegin bu gurupta
down sendromu, fragile x sendromu, otizm, ozel ogrenme guclukleri ceken
cocuklan siralayabiliriz (Kulaksioglu, 2003). Arastirmamizi kapsayan konu son
paragrafta degindigimiz zihin ogrenme guclukleri olan durumlardir.

2.1.2-Zihinsel Engellinin Tammi

Zihinsel yetersizlik denildigi zaman akla zeka geriligi gosteren cocuklar
anlasilmaktadir. Zeka geriligine iliskin tammlar da ilk olarak XVIII yiizyihn
sonlannda ingiltere'de bahsedilmektedir. Daha sonraki yillarda zihinsel engelden
1937 yilmda Tredgold, 1941 'de Doll bahsetmis ve tammlar yaprrustir. 1959 yilmda
Amerika Zeka Geriligi Birligi (AAMR) bir tamm yaprms, aym birlik 1876 da bir
komite kurarak tamma son seklini vermek istemistir. Yine birligin 2002 yilmda
yaymladigi en son yonergede, "zeka geriligi, zihinsel islevler ve kavramsal, sosyal
ve pratik, uyumsal becerilerde kendini gosteren uyumsal davramslann her ikisinde
gorulen anlamli simrhhklar olarak karakterize edilen bir yetersizliktir." Bu
yetersizlikler 1 R y::i~mrhm nnr.e baslar (Eripek, ?O<n).
Dogru tam koymak gecici olabilecek durumlan goz onunde bulundurarak ve
hata yapmamak icin zihinsel engellilik durumunu tespit ederken kisinin; cevre
kosullan,

toplumsal degerlerinin farkmdaligi, dil farkhgimn, amacmm ve

gereksinimlerinin goz onune almarak degerlendirilmesi gerekir (Ataman, 2003).
Cunku zamanla dilin ogrenimi yada cevreyi tamma

gibi hususlann zamanla

degismesi bizi tam koymada dogru sonuca ulastirmayabilir.
Zihinsel engelli cocuklann homojen bir grup olmamasi ve kendi icinde
farkhhklar

gostermesi nedeniyle

simflandmlmasi

gerekir.

Siruflandrrmanm

yapilmasi cocuklara ozgti farkhhklann belirlenmesi ve bunlara yonelik ozel egitim
olanaklannm saglanmasi acismdan onemli olmaktadir, Zihinsel engelli cocuklarla
ilgili ilk snuflandirma girisimi 1845 yilmda Esquirol tarafmdan zihinsel engelli
cocuklann dil kullamrmm olcut alarak yapilrmstir (Eripek, akt. Karadag, 2008).
Zihinsel engelli cocuklarla ilgili yapilan bir baska simflandirma girisimi ise, 1921
yilmda AAMR tarafmdan yapilrmstir, Psikolojik smiflandrrma denilen bu
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siruflandirmayi,

giiniirniizde

egitim

acismdan

simflandirma

izlemistir.

Bu

smiflandirma yaklasimlan asagida gosterilmistir:

Zihinsel Engellilere Yonelik Siruflandirmalar
IQ

Tibbi Tam

Psikolojik Tam

Egitsel Tam

70- 55

Debil

Hafif

geri

Egitilebilir

55- 35

Ernbesil

Orta

gen

Ogretilcbilir

35-25

idiot

Agn: geri

Bagrmh

25-0

idiot

Cok Agir

Tarn bagimh

Son yillarda en 90k kabul edilen yaklasim egitim snnflandmlmasidir

(Dunn,

Gallagher, akt. Kulaksizoglu, 2003). Zihinsel engelli cocuklann egitiminde, bireysel
farkhhklan, akadernik ve sosyal gelisim ozellikleri ve cevresel ozellikler goz oniine
almarak cahsmalar yapilmahdir. En 90k benirnsenen Egitsel Tam sekillerine kisaca
deginmek istiyorurn.

Egitilebilirler: Zeka seviyeleri 70 ile 50'dir. Alti yasma kadar yuriime,
kosma ve oz bakim gibi becerileri normal akranlanna gore biraz geride gozlemlenir,
18 yasma kadar basit akadernik becerileri kazamrlar.

Ogretilebilirler: Zeka seviyeleri 55 ile 35'dir. Alti yasma kadar motor
becerileri 90k iyi olrnasa da basit ciirnlelerle konusabilir ve tuvalet egitimini ahrlar.
18 yasma kadar kendi baslanna bagimsiz hareket edebilirler, basit akademik bilgiler
ogrenebilirler.

Basit isleri yanlarmda yetiskinler olduklan

durumlarda rahathkla

yapabilirler.

Bagimlilar: Zeka seviyeleri 35 ile 25'tir. Genelde fiziksel engelilikle birlikte
gorulebilir. Alti yasma kadar yiiriirneleri ve tuvalet egitimleri alrnalan zordur. 18
yasma kadar basit 2-3 kelirnelik kelirneleri kullanabilirler.

Giinliik basit Elektrik

dugmelerini acma-kapama gibi isleri yapabilirler. Yanlannda yetiskin oldugu zarnan
basit rutin ( dugmeye basma, boncuk dizrne) isleri yapabilirler.
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Tam Bagimhlar: Zeka seviyeleri 25 ve alti olanlardir. Genelde birden fazla
engellilik durumuna sahip olan bu kisiler, oz bakim becerilerini yerine getiremezler
ve surekli bir baskasina yada yataga bagli durumundadir (Kulaksizoglu,
Yaygm olarak gorulen engellilik durumlanndan

2003).

bahsetmek istiyorum. Bu

engel durumlan ve ozellikleri kisaca soyledir (Gallagher, Dunn. akt. Kulaksizoglu,
2003).

Hidrosefali: Halk arasmda iri kafah olarak da bilinen bu grupta kafa tasi
viicut oranma gore biraz daha biiyiiktiir. Beyin icindeki srvmm birikmesi sonucu
beyin gelisimini engeller ve zihin geriligi olusur, Beyin icindeki srvi bir boru
yardmuyla vucuda verilir ve srvi emilirse zihinsel engellilik tehlikesi ortadan kalkar.

Mikrosefali: Bu rahatsizhkta genelde kafa yapisi vii cut oranma gore daha
kiiciiktiir, Bmgildagin

erken kapanmasi

sonucu olusur, Son zamanlardaki

tibbi

mudahale ile olumlu sonuc elde edilebiliyor.

Fenilketaniiri: Bebegin dogumuyla birlikte topugundan kan ahnmasiyla
tespit edilir . Viicutta biriken ve disan atilamayan fenilasitin beyinde birikmesi
sonucu zihinsel engellilik ortaya cikar. Genelde idrarlarmda bir koku vardir ve
saclan

sandir.

Cocuklann

fenilalanin

icermeyen

gidalarla

beslenerek

zihinsel

engellilik onlenebilir.

Kretenizim: Bu rahatsizhkta troid bezinin az troksin bezi salgilamasi sonucu
olusur. Tibbi tedaviye erken baslamrsa zihinsel engellilik onlenebilir. Bu cocuklarda
yavas gelisim, kisa viicut, acik ve basik alm, saclar siyah ve dik olarak gozlemlenir,

Down Sendromu (DS): ilk defa 1866 yilmda Dr. John Langdon Down
tarafmdan tammlandigi icin bu adi almistir. Mongolizm olarak ta bilinen hastaligm
adi bilimsel olarak Down Sendromu olarak kullamlmaktadir.

Bu grup genelde

annenin yasiyla iliskili oldugu ortaya cikrmstir. Anne yasmm artmasi DS cocuklann
olma oramm artirmaktadir. Viicutta buluna 23 cift kromozonun bir tanesinin artmasi
yada deforme olarak

azalmasi sonucu zihinsel engellilik ortaya cikar. Genelde
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zekalan

agir ile snur zeka arasmda

cocuklardir.

Burun yapilannm

degisir,

Sosyal uyumlan

iyi ve neseli

basik olmasi nedeniyle nefes alamazlar

ve dik

uyurlar. Parmaklan kisa, dilleri uzundur. Kisa ve kalm boyunlu, cekik gozlu ve
kiloludurlar.Kromozonlann

anormalliklerine

gore Down

sendromunu

iic tipte

siralayabiliriz (Eripek, 1998).

Trizomi 21:Down Sendromun

% 95 ini olusturur.

Genelde

ilerleyen

yaslardaki gebe kalmalarda olur. 21 nolu kromozonun cift olmasiyla toplam saymm
4 7 olmasi sonucu olusan rahatsizhktir.
Mozaik Mongolizm: Hiicrelerdeki kromozonlann 46, 47, 48 · olmasi sonucu
olusan zihinsel engellilik durumudur.

Translokasyon: 21. kromozondaki kmlmasi sonucu baska baska kromozonlar
ciftine yapisir. Toplamda kromozon sayisi 45 dir. Genelde gene annelerde goruhir.
Down Sendromu cocukalnn % 40'1 dogustan kalp rahatsizhgma sahiptir. Az sayida
da olsa akciger hastahklanna da sahip olabilir. Aynca cinsel diirtiileri genel olarak
azdir. Yine bu cocuklar sevecen, eglenceli ve taklide yatkmdir. Genelde neseli, aktif,
arkadas canhsi ve mutlu cocuklardir.

Kan Uyusmazltgt: Genelde annenin kanm Rh-, babanm kanmm Rh+ olmasi
durumlannda

be begin de kan grubunun R + sonucu meydana gel en rahatsizhktir.

Bugiin icin tedavisi 90k kolaydir.

Cerebral Palsy (CP): Beynin degisik etkenlerden

dolayi zarar gormesi

sonucu gorulen rahatsizhktir. Beyin felci merkezi sinir sistemi bozuklugu olarak da
bilinir. Her derece zeka geriligine neden olabilir. Fakat bazen beynin etkilendigi
alanlara gore ustun zekali da olabilir.
Cerebral Palsy dort ana tipi vardir.

l-Spastik Tip: CP'li cocuklar icinde yaklasik yiizde 75 nu icerir, Beyin
kabugundaki

hareket diizenleyen hucrelerdeki

tahribat sonucu olusur. Kaslann

kasilmasiyla

kendini gosterir. Bunun yanmda mikrosefali,

epilepsi ve konusrna

bozukluklan da CP hastaligma eklendiginde daha da agir olabilir.
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2-Atetoid
biikiilmeler,

Tip: istemsiz

salya

akmasi,

hareketlerle

peltek

kendini

konusmalar

gosterir.

hareketlerden

Yiizde ve dilde
tespit

edilebilir.

Heyecan, ofke ve korku durumlannda artarak kendini gosterir,
3-Ataktik
gucluklerle

Tip: Beyincikteki

kendini

gosterir.

hasardan

Yuriime

dolayi el-goz koordinasyonundaki

caginda

denge

bozuklugu

oldugunda

yuruyemezse fark edilir. Yurumeye baslamayan cocuklarda pek fark edilmez.
4- Mix Tipi: El ve kollardaki degisik kas hareketleriyle kendini gosterir.

Otizm: Bu grubun tammlanmasi 1948 yihnda ABD'li cocuk psikiyatristi Leo
Kanner tarafmdan yapilrrustir. Cocugun dogumunun ilk 3 yil icinde ortaya cikan ve
yasam boyu devam eden norolojik bir rahatsizhktir.
iliskilerin

goz onunde

bulundurulmasi,

sozel

Tam konulurken toplumsal

ve sozel olmayan

iletisimden

yoksunluk (hayal kuramam vb. ) ve takmtih tekrarlayici davranislan gostermesiyle
tespit edebiliriz.
Otizmin olus sebebi tam olarak bilinmese de zaman icerisinde cevre kirliligi,
radyasyon,

beslenme

ahskanhklannm

yapismm degismesi sonucu

bozulmasi,

hizh kentlesme

ve toplum

olusan etmenlerin otizmin olusumunda etkili oldugu

dusuntilmektedir (Kulaksizoglu, 2003).
Otistik cocuklar bir alanda 90k iyi olabildikleri gibi diger alanlarda basansiz
olabilmektedirler.
olabileceklerken

Omegin

gerektiren

ve miizikal

alanda

90k basanh

bisiklete binme makas kesme gibi beceri konularmda basansiz

olabilmektedirler.

Otistik

olabilmektedirler.

Aynca

gosterebilmektedir.
yonergelere

hafiza

ihtiyac

Gorsel

cocuklarda
down

isitme

sendromu

materyallerle

duymaktadirlar.

gorme

olan

bir

gibi
cocuk

ogrenebilmekteler

Ogrendiklerini

ek

ozre

otizm
ve

genellemeleri

sahip

belirtisini

si.irekli sozel
icin

siirekli

yonergelere ihtiyac duyarlar. Bu nedenledir ki siirekli bireysel egitimde 90k yol
katederler. Otistik ogrencilerin % 10 mekanik, matematik, muzik ve sanat alamnda
iistun ozelliklere, % 1 'i ise

olaganustu yeteneklere sahiptir. Solak olma oranlan

yiiksek olan otistiklerin genelde el becerileri iyi degildir.
kelem tutmada sorunlar olabilir (Kulaksizoglu, 2003).
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Ornegin makas tutma,

Otistik cocuklarda

egitimlerini

engelleyecek

ve sosyal hayata uyurnunu

geciktirecek bazi eylernler ve takmnlar vardir. Bu takmtilan kisaca bazi bashklar
altmda aciklamak istiyorurn.

Dikkat Eksikligi ve Hiperaktivite Bozuklugu: Kisaca DEHB olarak yazilan
kelirne, cocuklann; kipir kipir, unutkan, dikkati kolayhkla

dagilan, sonuclanni

dusunmeden tehlikeli fiziksel davranislarda bulunan, sirasim beklernede ve yerinde
durmakta

zorlanan cocuklardir (DSM IV akt. Kulaksizoglu, 2003). Bu cocuklara

gore onemli olan kendi ihtiyaclanmn

yerine gelrnesidir. Bu nedenle arkadaslan,

ogrerrnenleri ve ailesindeki bazi kisilerce iliskiler normal degildir. Hiperaktivite ve
dikkat eksikligi olan cocuklarda su belirtiler vardir. Unutkan, dikkati dis uyaranlara
karsi kolayca

dagilabilir, zihin caba sarf eden olaylardan kacmir, okul odevlerini,

ufak tefek isleri tarnarnlayarnaz,

oyunlarda,

etkinliklerde

ve odevlerde

dikkati

dagimktir. Bu nedenle gorevlerden kacar ve isteksizdir. Siirekli hareket halindedir.
Simfta evde yerinde durarnaz adeta duvara tirmamr gibidir. Aynca 90k konusur az
anlasihr,
Bazi yanhs davramslar

cocuklan etkilemektedir.
basvurduklan

vardir ki hem ozel gereksinimli

Bu yanhs

ve kendilerince

olan

davranislar

hem de diger

aslmda

91kI~ yolu olarak gorulen

yontemlerdir,

Fakat

disandan bakildigmda yanhs oldugu ve bir kisir dongu icerisinde kaldigi gorulur,
Kacmilmasi gereken bu davramslan soyle siralayabiliriz.
•

Asm elestirme veya siirekli elestirme,

•

Y eterince taltif etmerne, kotu davramslara takilip kalmarak iyi davramslan
gorememe "aferin, 90k iyi, gtizel" gibi pekistirecleri kullanmadan kacinma.

•

Siirekli kusur ararna, siirekli tedirginlik.

•

Olumlu gelismeleri gormerne, fark etrnerne.

•

Asin tepki gosterme.

•

Cocugu cabuk biiyiitme, zeka yasma gore davranan bu cocuklardan boylanna
gore olgun davranislar beklenir. Oysa hala cocuktur ve cocukca davramr.

•

Cocugun davramslanru objektif degerlendirememe.

•

Dogru durus sergileyemerne, uyulmasi gereken kurallar karsismda net ve
tutarh duruslar sergilenmelidir.
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•

Yanhs tedbir alma, yanhslann karsismda kararhhkla durmak gerekir. Aksi
durumda yaptrgi yanma kar kaldigim dusimerek hataya devam edecektir.

•

Otoritenin baskiya donusmesi.

•

Diger cocugun ihmal edilmesi (Ozalp, 2004).

Temper tantrum: Bazen nedensizce de olabilen ofke nobetleridir. Zamanla
azalabilmekte ve cocuk iizerinde farkh zamanlarda etkisini gosterebilmektedir.

Ofke

nobetleri genelde bagirma, cagirma, kendini yere atma, kapilan carpma, kmna gibi
davramslarla kendini gosterebilmektedir (Kulaksizoglu, 2003)

Agresyon: Sa9 cekme, bogazlama, kesici aletlerle saldirma, goz cikarmaya
cahsma gibi saldirganhk hareketlerini gostermedir, Cana ve mala yapilan saldm
durumlannda ilac kullanmanm etkili oldugu bilinmektedir.

Oto-mutilasyon: Basim duvara vurma, sacim cekme, dudaklanm isirma ve
parcalama

gibi kendine zarar verebilecek hareketler yapmasidir, Bu hareketler

zamanla azalabilmektedir (Waterhouse, Fein, Modahl, akt. Kulaksizoglu, 2003).

Stereotipi: Nedenleri
cevresinde

donmeler

tam olarak bilinmeyen

ve sallanmalar,

amacsiz dokunma ve parmaklanna
yapilamasma

denilmektedir

kanat

saga-sola

cirpmalar,

ve one-arkaya,

cisimleri

dondiirmeler,

sekiller vermeler gibi tekrarlayici hareketlerin

(Campbell, Lacoscio,

Choroco, akt. Kulaksizoglu,

2003)

Psikiyatrik ek bozukluklar: Otizm'in baska ruh hastahklanna

da yatakhk

yaptigi bilinmektedir. Bu rahatsizhklar depresyon, mani, obsesif kompulsif noroz,
panik

atak

Kulaksizoglu,

gibi hastahkalrdir

(Petty

Omitz,

Michelman,

Zimmermen,

akt.

2003).

Obsesif-kompulsif belirtiler, ritiieller:

Sokak levhalan,

araba plakalan,

sayilar, kopruler gibi aym konu uzerinde aynntilara takilmalandir. Bir muddet sonra
konulanm da degistirmek isteyebilirler. Okul vs. yerlerde hep aym siraya oturma,
her gun aym yoldan okula gitme gibi anlamsiz ve mantiksiz rituel (merasim)
davranislann gosterilmesidir.

Tikler: Yuz, omuz silkme, bogazda bir sey varmis gibi temizleme hareketleri
yapmadir. Tikler bazen kullandiklan ilaclann sonuclan da olabilir.
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Duyu sorunlarz: Bazen en ufak ses ve harekete tepki gosterdikleri gibi bazen
de ellerini etese tutup kokudan dolayi ellerini cektigi gibi duyarsiz hareketleri
gorulrnustur.
Yeme sorunlarz: Cerez ve cips gibi yiyeceklere bayihrlar. Kati yiyecekleri
yemezler bazen de cignemeden yutarlar. Kendi diskilanru yeme gibi inamlmaz
davranislar da gosterebilirler.
Uyku sorunlarz: Anneyle yatma, gee yatip erken kalkma, sik uyanrna ve
uyandiktan sonra durdurulamayan aglama nobetleriyle kendini gosterir.
Cinsel sorunlar: Otistiklerin genelde cinsellige ilgi duyduklan gorulmustur
(Konstantareas, Lunsky akt. Kulaksizoglu, 2003). Kizlann kiiciik bir kisrm opme
kucaklamanm otesine gecebilir. Erkeklerde ise genelde etkinlik mastiirbasyondur.
Bunun dismda cinsel orgamm elleme ve cinsel iliski kurma egilimi vardir.
Otizmin kesin bir tedavisi yoktur ve hayat boyu suren bir hastaliktir.

Otizm

tamsi konulan cocuklarda davrams terapisi ve bazi durumlarda farmakolojik (ilac)
tedavileri

ile

uyum

Kulaksizoglu, 2003).
sorunlan,

kendine

bozukluklan

ve

becerileri

gelistirilebilmektedirler

(Gillberg,

Akt.

Ornegin hiperaktivite, anksiyete, depresyon, uyku ve yeme
zarar

verier

davramslar,

saldirganhk

ve

diger

davrams

icin ilac kullamlabilir. - Bunlarm yanmda duysal biitunsellik terapisi

(hareket duyulanna

verilen etki) ve isitsel biitiinsel terapisi (belli programlar

dahilinde belli frekanslarda beyne verilen ses) gibi yontemlerle otizmin olumlu
seyrine yonelik yontemler uygulamr.
Yapilan arastirmalann

sonucunda otistik cocuklann egitiminde ebevynlerin

katkismm 90k onemli oldugu gozlenmistir, Aynca egitim ortamlanna kardeslerin ve
arkadaslannm

dahil edilmesi

sonuclann

guclu olmasma sebep olabilir. Otistik

cocuklann ogrendiklerinin gercek hayatta ve gercek gruplarla uygulanmasi egitimin
kahci olmasmi saglayacaktir.

2.1.3-0grencinin tannm
insanlan diger canhlardan ayirt eden en biiyiik ozelligi ogrenme becerilerinin
olmalandir. Gunumuzdeki egitimciler ogrenmeyi "yasanti urumi kahci izli davrams
degisikligi" olarak tammlarruslardir (Erden ve Akman, akt. Isman, 2011 sf. 153).
Davramslann

degismesi ve cevreye uyumu kisinin ogrenme becerilerine baghdir.
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Ogrenme formal ve informal ortamlarda saglanmaktadir. Genelde ogrendiklerimizi
formal egitimle, yani planh ve kuralh bir sekilde okullarda ogreniriz. Bu nedenle
siirekli bir formal egitimin saglanabilmesi icin ogrenci olmak gerekir.
Otuken Turkce Sozluk'te (2007) de gecen tamma gore Ogrenci.Bir egitim
ogretim kurumunda

ders goren kimse, talebe. Bir sanat yada felsefe alanmda

ustasmdan ders alan ve onun izleyicisi olan kimse, ozel ders alan kisi, (Tamlayan
olarak) ogrencilere iliskin olan, ogrencileri ilgilendiren, ogrencilerle olusturulan
anlamlannda kullamlmaktadir.
Gunumuz anlayismda yeni dogan bir cocuk yetismesinde hem kendisine hem
de topluma yararh hale gelmesi amaclanmaktadir. Bunu ancak sistemli bir sekilde
yapilmasi gerektigi herkes tarafmdan benimsenmektedir.
olarak

hem

kendini

yetistirmis

olacak

hem

Boylece birey bir butun

de toplum

icinde

gelisiminin

sorumlulugunu kazanrms olacaktir (Tan, 1992).
Ogrenci kendi kisisel cabalan ve ebeveyn yada ogreticiler tarafmdan yol
gosterilerek

yada ogretilerek

beden karakter

ve kafaca

olan degisikliklerdir.

Ogrcnmcyc baslama asamasi ilk once aileden baslamaktadir.

Hayata hazrrlayan

butun imkan ve kabiliyetleri kullanmasina yardimci olan etkileri her bir ogrenciye
sistemli bir sekilde kazandirmak gerekir (Kantarcioglu, 1987).

2.1.4-Ebeveynin tamnu
Dogumdan once ve dogumdan sonra cocugun iliski kurdugu tek kisi annedir.
Annelik duygusu dogumla olusan duygulara sonradan olusan bilgilerde ilave edilir.
Anne ile bebek arasmdaki ilk iliski dogumdan sonraki 2-3 giin icinde saglamr.
Annenin

cocugunu

heyecanlandmr,

emzirmesi,

onu kucaginda

coskuyla

tutmasi

anneyi

de

Boylece cocugun coskucu annenin suturni birakmasim da saglar.

Emzirmenin yanmda annenin cocuklannm alum degistirmeleri ve banyosu vs. anne
ile bebek arasmda fiziksel ve psikolojik bir yakinlasma meydana getirir. Aynca 0-3
yaslannda anne ile cocuk arasmdaki iliski gelisim zamamndaki bir 90k problemi
engeller.
Yavuzer'in

(1991) de bahsettigi gibi anne ile cocuk arasmdaki beraberligi

engelleyen unsur annenin cocugu kabul etmemesidir. Bunun sebeplerini de iilkemize
gore cocugun cinsiyeti, sayisi, oturmarms evlilikler, planlanmadan diinyaya gelen
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cocuklar diye siralanabilir, Aynca anne ile cocuk arasmdaki iliskiyi annenin ruh
saghg: da etkilemektedir.
evlilik,

ekonomik

Annenin esinden yeterli ilgi gorememesi, mutsuz bir

sikintilar,

babanm

cocugun

dogumunu

isteksiz bir sekilde

karsilamasi gibi sebepler anne-cocuk arasmdaki iliskiyi zedeler. Bebegin 18 aya
kadarki egitimi ve anne ile olan iliskisi cocugun guven yada guvensizlik duygusuna
sebep olur.
Anneni asm koruyucu tutumu cocugun ileriki yasammda bazi sikmtilan
yasamasma sebep olur. Bu sikmtilar sosyal iletisimini ve okul basansmi olumsuz
etkiler. Aym zamanda anneden mahrum olma da, asm sevgi gereksinimi, endise,
giiclu bir intikam duygusu ve bunlardan

dogan sucluluk davramsmi

gosterir.

Cocugun yasammdan annenin cekilmesi duygusal yoksunluga sebep olur. Duygusal
yoksunlugu da uc grupta inceleyebiliriz.

1-ili~ki Yetersizliginden Gelen Yosunluk: Kurumlarda biiyiiyen cocuklarda
kilo kaybi, gereksiz aglama gibi kendini gosterebilir.

2-ili~ki siireksizliginden gelen yoksunluk: Aynhk durumlannda

goruliir,

Depresyon, okula uyumsuzluk, bedensel rahatsizliklar gibi kendini gosterebilir.

3-ili~kinin bozulmast ile gelen yoksunluk: Genelde problemli ailelerde
gorulur. Zeka gerilemesi, konusma bozuklugu, konusma gerili ve ileriki yaslarda da
davranis bozuklugu gorultir (Yavuzer, 1991 ).
Esinin hamile kalmasiyla baslayan babahk gorevi anneler gibi prolaktain
hormonuyla desteklenmez, bilgi tecriibe sabir ve bilgiyle olur. Cocugun babayla
iliskisi tam anlarrnyla iki yasiyla baslar, Bebek annenin yanmda babayi da fark eder.
Bu yastan

itibaren

babanm

erkek

cocukla

daha

fazla

seylerin

paylasildigi

gorulmustur. Babanm cocuk uyumadan once okuluyla konusmasi ve dertlesmesi
cocuga guven duygusunu asilar,
Otiiken Turkce Sozltik (2007) ye gore
anlamma
iizerindeki

gelir. Yukandaki
etkilere

bolumlerde

degindik.

ebeveyn: 'anne ve baba, iki ata'

hem annenin hem de babanm

Cocugun

uzerindeki

anne-baba

cocuk

kavramlannm

yorumlanmasi ebeveyn kavrarmm icermektedir. Yani ebeveyn anne-baba demektir.
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Ebeveyn davramslan

en 90k okul oncesi donemlerde

cocuklan

etkiler. Cocuk

yetistirmede ebeveynlerin yukti esit olcude paylasmalan gerekir.
"Anne-babanm,

cocuklanna yonelttikleri tutumlann

saghkli olmasi, buyuk

olcude onlann kendi iclerinde bansik, dengeli, huzurlu ve birbirlerine karsi sevgi ve
saygili olmalanna baghdir" (Yavuzer, sf. 26). Yalmz farkli ana-baba tutumlan da
vardir. Bu tutum cocuklara farkh davramm yollanm acnusnr. Bu farkh ana-baba
tutumlanm soyle siralayabiliriz,

1-A~m basktlt ve otoriter tutum: Cocugun kisiligini hice sayarak kendine
olan guvenini hice sayan bir tutumdur. Ana-baba tarafmdan baskiyla her kurala
uymasi istenir. Sessiz, sakin, nazik, dtiriist olmasma karsm, kiiskiin, silik, cekingen
ve baskalanna bagimh bir yapiya sahip olur. Okulda kurallara uymakta zorlamr ve
hayal kinkligma ugrar.

3-Dengesiz ve kararstz tutum: Ana-baba arasmdaki gorus aynhgmdan veya
her birinde meydana gelen degisikliklerden kaynaklanmaktadir. Cocuga birinin iyi
dedigine oburunun kotu demesi yada belli zamanda hos gordiigtl davranisi baska
zamanda tepki gostermesi gibi.

4-A~m koruyucu tutum: Cocugu gerektiginden fazla koruma ve kollama
olaymm olmasidir. Bu davrarus sonucunda cocugun asm baghhgma, giivensiz
davranislara sebep olur.

5-Giiven verici ve hosgiiridl; tutum: Cocugun ozgurce dusiiniip karar
verebilmesine,

bagimsiz

hareket

edebilmesine,

ozgiiveni

olan

bireyler

yetisebilmesine sebep olan bir tutumdur. Burada ebeveynlerin bazi kisitlamalann
dismda cocugun arzulanm yerine getirmeleri ve hosgorulu davranmalan sonucunda
olusur (Yavuzer, 2005).

2.1.5-Stresin tammi
Tiirkce kelime olmayan stres, sikmti, uziintii, sorun, endise, dert ve kaygidan
dolayi metobolizmada yada organlarda meydana gelen degisiklikler olarak
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bilinmektedir. Stres, "canlmm zihinsel yada fizyolojik islevlerini kesintiye ugratan
her tiirlii gerginlik yada etkinin ortak adr'' biciminde

tammlanmaktadir

(Ana

Britannica, 1990). Yukandaki kelimelerden anlasildigi gibi stres, kisinin iizerinde
belirtileri ortaya cikan ruhsal ve bedensel degisimlerdir,
Gunluk hayatnmzda her bir stres yapan olaya farkh tepkiler gosterdigimiz
gibi farkh zamanlarda da aym olaylara degisik tepkiler gosterebilmekteyiz,

Burada

stresi anlayabilmek icin stres meydana getiren olaylan goz onune aldignmz gibi
kisinin o andaki psikolojik butunlugunun de yani duygu dusunce ve davraruslarmm
da degerlendirilmesi gerekir. Kimimize gore herhangi bir olay stres sebebi olurken,
kimimize gore de siradan olay olabilir.
21. yiizyil insanlannda yans ve degisirn icinde olmalan ve bu cevre icinde
yasamalan stresi dogurmustur. Kendini grup ve bireysel olarak gosterebildigi gibi
sanayide ve diger is alanlannda da kendini gostermistir, Yine stres yoneticiler, bilim
adamlan, arastirmacilar ve turn hizmet birimlerinde gorev yapan insanlarda etkili
olabilmektedir.

D. Norfolk'un

dedigi gibi, her cagm kendine gore stresi vardir.

Daha onceki zamanlarda insanlar daha fazla stres yasarlarrms (Ertekin, 1993).

Y asadignmz
bulabilirsek

kolayca

ve olayla ilgili basa cikrna yontemini

stresi yonlendirme
atlatabiliriz.

Fakat

stresi uzerimizden

atamazsak

kisinin

iizerinde psikolojik ve bedensel duzeyde belirtiler gorulebilir, Stres yaratici faktor
ortadan kalkmaz ve etkisini surdurmeye devam ederse, beden tiikenme asamasma
girer ve her tiirlii hastahga acik bir duruma gelir (Sahin, 1998). Kisaca once kisinin
iizerinde dusunce, duygu ve davrams duzeyindeki
belirtiler

de devreye

tepkilerle

girer. Stres verici durumlarda

psikolojik olarak korku, kaygr, gerilim olabilecegi gibi,

kisilik

birlikte, bedensel
ozelliklerine

gore

fizyolojik olarak terleme,

kizarma ve kalp atislanrun hizlanmasi gibi etkiler gorulmektedir. Stresi azaltabilmek
icin kisi karsilasilan problemleri sikayet etmek ve hayiflanmak yerine, duygusal ve
zihinsel enerjisini problemi nasil cozecegine yonlendirmesi gerekir. Omegin, ders
notu dusuk olan bir ogrenciye "Ders notun neden diisuk?" diye soruldugunda;
cevabi "Kendim cahsamadim" derse problemi nasil cozecegini bilebilir ve stresi de
azalabilir. Oysa basansizhgm sebebini ogretmcn veya sahista ararsa cozum bulamaz
ve stresi artar (Kulaksizoglu, 2003).
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Begab, S. ve arkadaslanna gore asm ve siirekli stres kisileri zihnen, duygusal
ve davramssal olarak olumsuz oldugu belirtilmistir.

Surekli stres kemik ve kas

kitlelerini azaltrr, yag dokusunu yiikseltir (Tahran, 2008). Gelecekte gozlemlenen ve
yasanan

stresler cocukluk

zamanlanndaki

yasantilardan

kaynaklanabilir.

Y ani

yasadignmz stres cocukluk zamanmdaki iliskilerden kaynaklamr. Var olan stresi iki
acidan degerlendiririz.

ir

Stresler: Cocukluk zamanlarmda uyuma gii<;:liigii, beslenme

bozuklugu ve eskiden kalan korkulardir.

Bu korkular siddetli olmasma karsin

gecicidir. Bu stresler zamana birakilarak cozumlenebilir.

Y almz kekeme, tirnak

yeme, dis gicirdatma bunlann dismdadir. Y ani zamana birakilarak coziimlenemez,
i<;: stresleri soyle siralayabiliriz:
I - Uyuma giiclukleri: Uykunun problem durumuna getirilmeden
cozumlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bir an once biyolojik ritimle sosyal ritmin
bir an once uyum icinde olmalan gerekmektedir.
2- Beslenme zorluklari:<;ocugun dogumdan sonraki beslenmesi, pek

beslenmeye direnmeleri, yetiskinlik doneminde istah ve mide ile ilgili nevrotik
sikmtilara sebep olabilir (Kulaksizoglu, 2003).
3- Arkaik korkular: Bebeklik ve cocukluk donemlerinde sebepleri tespit
edilemeyen

korkular

vardir,

Bu korkular,

karanhk

yalmzhk,

yabancilar

ve

ahsilmarms durumlardir, Sebebi bilinmeyen bu korkular, olgunlasmarrus bir ego
zayifhgma sebep olabilir.

Dts Stresler: Annenin cocugun ihtiyaclanm karsilar ve isteklerini
giderirse o derece benlik ve hosgoni kazannus olur. Ana-babanm temel ihtiyaclan
yok saymasi, goz ardi etmesi gene ve yetiskinlik hayatmda bazi nevrotik yapilara
yol acar.

2.1.5.a. Stresin cesitleri ve strese yatktn olanlar: insanlar var oldugu siirece
stresi yasanuslardir.
devamhhgi

icin

Eskiden

yasadigi

stresi dogadaki

olaylardan

meydana

kaynaklanmaktaydi,
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gelen

yada hayatmm

Omegin

avlanmak

istediginde doga sartlan ve avladigi hayvam koruma ortamlan o zaman icin stresti.
Fakat

giinumuzde

stres,

insanm

kendi

yarattiklanndan

kaynaklanmaktadir.

Barutcugil 'e (2004) gore stres uc farkli nedenden kaynaklanmaktadir. Kendinle ilgili
durumdan, is arkadaslanrmzla

ve yakm cevremizle ilgili durumlar, dis

cevre ile

ilgili durumlar ve ucuncusu ise dis cevre ile ilgili durumlardir. Kulaksizoglu'na
(2003) gore insanda stresi yasatan durumlara gore iic grupta toplayabiliriz.

l-Fizik cevreden kaynaklananlar: Hava kirliligi, toz, sicakhk, vs.
2-i$ veya mesguliyet konusundan kaynaklananlar: Agrr is, gece isi, hafif is,
zamana dayah is, vs.

3-Psiko-sosyal dzellikierden kaynaklananlar: Insan hayatmda karsilasilan
stresler iic;: ana bashk altmda toplamr.

a-Giinliik stresler: Bunlar gunluk hayatm basit gerilimleridir. Yanan
yemek, evde islerin aksamasi vs.

b-Gelisimsel stresler: Gelisimsel siirecten kaynaklanan olaylardan
meydana

gelir. Ornegin

cocukluk

ve gencligindeki

olaylann

iz birakmadan

atlatilmasi stresin azhgina yol acar. Cocugun okula baslamasi, is hayatma gecis vs.

c-Hayat kriz!eri niteligindeki stresler: Hayatimizi 90k etkileyen

ve

hayatmuza bicim veren bash basma olaylar. Ornegin ciddi hastahklar, dogumlar vs.

2.1.5.b. 0/umlu ve olumsuz stresler: Stres sadece toplumda zararli ve
olumsuz olarak yorumlamr. Stres hayatirmzm bir gercegidir, iyi yonlendirildiginde
daha verimli cahsmarmzi saglar, kotu yonetilen yada yok sayilan stres oldurucudur
(Hargreaves, 1999). Yine Celik, (1992) de bahsettigi gibi uygun orandaki stresin,
kisilerin cahsmalannda verimlerini arurdigi bilinmektedir.

Aym zamanda yogun bir

stres ortarm ise insanlann fiziksel ve ruhsal saghgmi yipratmakta, cesitli hastaliklara
neden

olabilmektedir.

Ornegin,

annenin

dogumdan

onceki

yasadigi

stres ve

dogumdan sonra, bebegi goriince yasadigi mutluluk gibi.
Gunluk hayatirmzda da davramslanrmza yon veren uc cesit davrams vardir.
Olumlu duygular: sevgi, saygi, giiven ve inane gibi. Yasamlabilecek
stresler yaranciliga katilimdaki stres, zaferin stresi ve hazzm stresidir.
Olumsuz duygular: kin giivensizlik,

en olumlu
lkincisi

kiiciik gorme vs. Uciinciisii ise Aynrnsiz
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Duygular

dir. Bunlar,

hosgoruye

sahip olsalar bile hicbir yarar saglarnayan

duygulardir (Kulaksizoglu, 2003).
Yukanda da deginildigi insanlar yasam surelerince cesitli nedenlerden dolayi
stres yasamaktadirlar.

Y asadiklan stresin kisilerin farkma vararak tedbir almalan

saghkli yasam icin 90k gereklidir. Bu nedenle stresin ortaya cikardigi problemleri
bilmeliyiz ve de cozum yolanm bulamahyiz.
Stresin ortaya cikardigi problemleri bakimmda iki turde inceleyebiliriz.
Stresli bireylerde

gorulen fizyolojik

belirtiler.

2. si Stresli bireylerde

1. si

gorulen

psikolojik belirtilerdir.
Stresli bireylerde gorulen fizyolojik belirtiler:
1- Nabiz hizi ve gucu artar,
2- Kan basmci yiikselir,
3- Solunum sayisi ve derinligi hafif artar,
4- Pupiller dilate olur, gorme keskinligi artar,
5- Kaslar gergindir, rijiditetkatihk) ve tremor vardir,
6- Cilt soguk ve nemlidir,

7- Dudaklar ve agiz kurudur, susuzluk hissi vardir,
8- Vucut 1s1s1 artabilir,
9- Huzursuzluk, uyamkhk, tetiklik vardir,
10- Istahsizhk bulanti, abdominal distansiyon, kabizhk vardir,
11- Uyku bozuklugu,
12-Kan sekerinin yiikselmesi,
13- Glikozuri,
14- Idrar miktannm azalmasi ve yogunlugun artmasi,
15- Idrarla nitrojen kaybmm artmasi,
16- Serum sodyum ve klor miktarmm artmasi,
Stresli bireylerde goriden psikolojik belirtiler: Burada stres meydana getiren
olayla birlikte kisinin strese gosterecegi tepkide onemlidir.
l-Telas,

heyecan

hali ve karar

verme

uygulamada tereddut etme,
2-Panik ve korku halleri
3-Huy, mizac ve karakter yapismda degisiklik
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guclukleri,

verilen

bir karan

4-Ah$1lm1$ davrarus bicimlerinin degistirilmesi, aglama vs.
5-Degersizlik, gucsuzluk, basansizlik, fikirlerinin olusmasi,
o-Desteklenilmedigi,

kendisine guvenilmedigi inancmm yerlesmesi,

7-Zamansiz ve gereksiz ofke halleri, kizgmhk halleri, taskmlik halleri,
8-Siirekli hayal kurma, dalgmhk ve dusunme hali,
9-Tembellik veya asm bir calisma hali,
1 O-Konu$ma hizlanmasi, konusma yavaslamasi,

konusma tutuklugu

veya

kopuklugu,
11-Hipokondriler, kisinin saghg1 ile asm ve gereksiz ilgilenmesi,
12-Uyku ritminin bozulmasi,

uykusuzluk,

asm uyuma,

erken uykudan

uyanma,
13-0liim ve intihar fikirlerinin yogunlasmasi seklinde gorulmektedir

(Sen,

2006).

2.1.6-Stres Yonetimi (Stresle Basa Crkma),
Stresin yasantirmzm

olumsuz etkilerinden bahsetmistik,

Bunun yanmda

yasam kalitesini artirmak icin belli olcude stresin olmasi da gereklidir. Burada
yasantirmzi olumsuz etkileyen stresin, yasam kalitemizi artirmak icin stresle nasil
basa cikacagmuz yontemleri iizerinde durmak istiyorum.
Bilindigi
gelmektedir.
hayvanla

gibi stres insanm

dismdaki

ve icindeki

sartlardan

meydana

Dismdaki sartlarla miicadelede etmede ornegin eskiden bir yabani

miicadelede

kanma

bosalan

sekere

ve yaga

guniimuzde

stres yasadigirmz

olaylar

tamamen

farkh

olmaktadir.

Ornegin trafik sikisikligmda

ihtiyaci

vardi.

ve daha cok

tepki gostermek

Oysa
zihinsel

vs. Oysa boyle bir

durumda sekere ve yaga ihtiyaci olmadigi halde salgilamr. Viicutta kullamlmayan
seker ve yag zarar vermeye baslar.
Stresle basa cikmak icin oncelikle stres yapan olay yada olaylarla ilgili zeka,
bilgi, cesaret ve istekle altematif durumlar meydana getirilmelidir. Peki bunu nasil
yapabiliriz?

Bu sorunun cevabi cocuklugumuzdan

itibaren ogrendigimiz

bilgi,

beceri ve davranislann degisimidir. Bunun icin yeni ogrendigi bilgiyi tekrarlarsa,
degisime acik olursa ve degisime istekli olursa olabilir. Kisaca stresle basa cikmak
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gerekli olan beceriler

bir program

cercevesinde

iiretici ve verimli bir hayat

yasayabilmek, ruh ve beden saghgiru koruyabilmek icin kolayhkla ogrenilebilir.
D1~ diinyadaki olaylann oniine gecemeyiz. Ancak insanlar kendi tepkilerini
kontrol edebilirler. Stresle basa cikrna, hayat biciminden ve hayatm uzerindeki
brraktigi izlerden memnun olmayip

bunu degistirmek

giren insanlar hayatm yaklasimlannda

amaciyla yapihr. Bu gruba

aksakhklar oldugunun farkma vanrlar ve

degisime istekli olurlar. Yine hayatlannda aksakhklar oldugu halde hem sikayetci
olanlar hem de memnun olanlar vardir,

Bu grupta edindigi bilgileri yeri geldikce

uygulayabilir. Boylece kisiler hayatlarmda farkh yorumlar meydana getirebilmekte
ve yasantisim surdurebilmektedir.
Bilindigi gibi stresle basa cikmak icin stres yapan olaylann sebeplerini ve
amaclanni

tespit

etmerniz

gerekir.

Stres yapan olaylar,

sosyal

cevreden,

is

hayatmdan, fiziksel cevreden (gurultu, hava kirliligi vs.) ve kendi ic konusmasmdan
(yorumundan) kaynaklanmaktadir.
Baltaslar'a

(2006)

gore

Dr.

Salaman

Sories'in

Turkiye

rein

Ege

-Oniversitesi'nce hazirladrgi agirhkli stres puanlan olcegine gore:
Cocuk olurnu

92

E~in olumii

90

Esin aldatmasi

87

Ana-baba olumu

87

Hap is

86

Cocugun agir hastalanma ve yaralanma

85

Evlilik d1~1 hamilelik

83

Aile tarafmdan istenmeyen evlilik

83

lsten cikanlma

76

Bosanma

73

Hakkmda dedikodu cikartilma

72

istenmeyen hamilelik

65

Butun stres azaltma tekniklerinin

amaci strese sebep olan istenmeyen

sonuclan tersine cevirmektir. Bu nedenle sirasiyla Bedenle ilgili Teknikler, Zihinsel
Teknikler, Davramsci Teknikler uzerinde duracagiz.
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2.1.6.a. Bedenle ilgili Teknikler

Beden Egzersizi: Var olan stresi viicuttan atlatmak icin once gevseme
egzersizlerinin

yapilmasi gerekir.

Yukanda da bahsedildigi gibi stres esnasmda

vucuda seker ve yag pompalamrdi, Iste bu viicudun kimyasidir. Y ani insan stres
yasiyorsa vucudun kimyasi bozulmus demektir. Bunu atlatabilmek

icin insanm

gevsemeyi basarabilmis olmasi gerekir. Gevseme esnasmda solunum derin ve rahat,
elleri ve ayaklan steak ve agir, kalp vuruslan sakin ve duzenli, karm steak, alm ise
serindir. Gevsemede kalp atislan azalmca ellere ve ayaklara giden kan artar ve eller
sicak olur. Stres anmda kan damarlan daralmasiyla ellere ve ayaklara giden kan
azahr ve eller-ayaklar
fonksiyonlan

soguk bir hali ahr, Bilinmelidir

ki organlanrmzm

ve

kismen veya tamarm egitim ve egzersizle kontrol altma almabilir

(Baltaslar, 2006).

1- Solunum Kontrolii: Bedeni kontrol etme cabalanmn ilki solunumu kontrol
altma almadir. Gunluk hayatirmzm akisi icinde kullammmm kolay olmasi, diger
egzersizleri etkilemesi bakimmdan cok onemlidir. Dogru ve derin nefes almayla
damarlar genisler ve bedenin en Uy ve derin noktalarma kadar oksijen ulasir,
Boylece kisinin stres zinciri kmlrms olur.
Peki dogru nefes nasil ahmr?

Dogru nefes, sessiz, agrr ve derin aluur,

Akcigerden ahmr, sessiz olur ve akcigerin butununu doldurarak diyafrarm asagiya
iter. Nefesle bedendeki oksijen oram artar, bedenin biitiin Uy noktalanna

oksijen

gider. Derin dokulara inen oksijen adrenalinin dusmesine sebep olur ve insan
sakinlesir.

2- Biofeedback (Biyolojik Geri Bildirim):

Biyolojik geri bildirim anlamma

gelen biofeedback, bedendeki istenen duzenlerneyi yapmak icin bir arac yardirmyla
beden sicakhgim ve ter bezi salgismm farkma varmaktir. Stres anmda ses ve isik
sinyalleri

vererek

uyaran

cihaz, gevseme

yontemlerini

ogrenmeye

sevk

eder

(Baltaslar, 2006).

3-0tojenik Gevseme: Alman hekimler olan Schulz ve Luthe tarafmdan
gelistirilmistir. Kendi kendini gevsetme anlamma gelmektedir. Kisiye gevsemenin
iyi sonuclan anlatildigi durumlarda iyi sonuclar almrmstrr.

4-Progressif Gevseme: ileri derecedeki
gorulebilmesidir.

Viicut isismm, kaslann
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stres belirtilerinin

bedenimizde

sertliginin, hizh nefes ahp-verme

gibi

belirtilerin bedende ileri derecede hissedilmesidir. Gunluk hayatta kann kaslanmzi
ve boyun kaslanmzi kontrol ederek sertlesmesi durumunda rahat ortamlan secerek
telkinle gevseme yolunun bulunmasidir.
Fizik Egzersizi: Bilindigi gibi stres anmda damarlann daralmasi bedenin
beslenmesini

engeller. Kan dolasimmi

hizlandirarak

vucudun saghkli olmasiru

saglayacak unsur ise hareket yani egzersizdir. Diizenli spor ve egzersizle ugrasan
kisilerde duygusal siikunet, problemsiz uyku, diizenli tansiyon, seker hastaligi ve
iilser riski az oldugu gorulur. Bunun yanmda duzenli egzersiz yapanlarda nezle grip
gibi genel saghkta da iyilesme gorulur. Kalp damarlanndaki kan akisuu diizenleyen
egzersizler

kalp

dayamkhhgma

krizi

riskini

de

azaltir.

Diizenli

egzersizin

kalp-damar

yol actig: gibi cinsel hayat iizerinde de olumlu etkileri vardir

(Baltaslar, 2006).
Beslenme: Baltaslar'a
iliskilerin anlamh olmasidir."
gerekir.

Dengeyi

saglamaktadir.

(2006) gore "saghkh ve normallik, uretkenligin
Saghkh insanlarda

ise Hipotalamusta

bulunan

ve

boy ile kilonun dengede olmasi
"ayar mekanizmasi"

Bu nedenle bazi bilim adamlannca

(set point)

genetik oldugunu diistiniirken

bazilan da sonradan degisebileceginden bahsetmektedir, Yine sisman insanlann bir
kisrrunm kendilerine saygilan az olan, guvensiz ve almgan insanlardir.
Yeterli bir beslenme icin: meyveler, sebzeler, tahillar, diisiik yagh siit peynir
ve yogurt, et, bahk, yumurta, tavuk, baklagillerden

olusmaktadir,

Yiyeceklerin

tanmsal ilaclardan uzak olmasi ve dogal ortamlarda yetistirilmesi 90k onemlidir.
Erkan'a (1982) gore ideal kilolann korunmasi gerektigi ve bunun icinde
yavas yemenm,

ogimlerde kiiciik porsiyonlar

hazirlamanm,

kiiciik lokmalarla

yemenin ve her Iokmayi 90k cignenmesi gerektigi iizerinde durulmustur.
Hizh

kilo

vermek

icin

diyet

programlannm

yanhs

oldugu,

bunun

beslenmeyle ilgili hastahklar, adet duzensizligi, cinsel gucte azalma, sac dokiilmesi,
deri hastahklan,

soguga dayamksizhk, kabizhk ve psikolojik problemleri ortaya

cikardigi bilinmektedir (Baltaslar, 2006).
Bilindigi
norotransmitterlerin
degisiklikler

gibi

bedenimiz

kimya

hareketleri yonetmesiyle

olusur,

Dogal

ve

dengeli
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fabrikasi

gibidir.

Beynimizdeki

duygu, dusunce ve hareketlerimizde
beslenme

norotransmitterlerdeki

Serotonimleri etkiler, uyku diizenli olur ve kaygi azahr. Bu nedenle dogal ve dengeli
beslenmeye eek onem vermeliyiz.

2.1.6.b. Zihinsel Teknikler: Hayatirruzdaki bazi olaylan degerlendirme ve
yorumlamadan

dolayi stres yapanz ve stresle basa cikmayi da zorlastmnz.

yontemde makul ve mantikh olmayan gergin dusuncelerden

kurtularak

yapici bir bicimde miicadele etmek gerekir. Gunluk yasannmizda

Bu

onlarla

yasadignmz

olumsuz bir olayi zihnimizdeki olumlu dusiince ile olumlu ve pozitif dusunceye

ceviririz, Oylece gerginlik azahr ve tarafsiz bir dusunce ortaya cikar. Buna A-B-C
modeli de denilir. Ornegin kardesler arasmda kalem paylasimmdan dolayi tartisma
cikti, Sonucta kavga cikar. Bu konunun oncul ve sonucunu yerine koydugumuzda:
A-Kelemden dolayi anlasmazhk cikmasi.
C-Sonuyta

aralannda

anlasma

ve paylasmun

olmasidir.

Aym zamanda

olumsuz-kavga- da olabilir.
Zihinsel davrams yontemi uygulandigi zaman ise araya B maddesi eklenir ve
soyle bir durum ortaya cikar.
A-Kelemden dolayi anlasmazhk cikmasi.
B-Kendilerinin

kardes olduklan, paylasmalan

gerektigi, birbirlerine

baska

durumlarda da ve zamanlarda da ihtiyaclan olduklanm bilmeleri, kardesiyle ilgili
tamamen olumlu dusiinmeleri gerektigi soylenir.
C- Sonucta aralannda anlasma ve paylasimm saglanrms olmasidir,

2.1.6.c. Davrantsct Teknikler:

Olumsuz

dusuren olumsuz bir durumdur. Bu davranislarda

davramslar

yasam

kalitemizi

genelde saldirgan, telash ve

aceleci bir tutum sergilenir. Bu davramslan degistirmek icin bazi pratik yontemleri
uygulamak gerekir. Bunlar:
I. Zaman baskismdan kurtularak telastan ve acelecilikten vazgecmektir.
2. Kendinize
Boylece

akhmzin

sakin, sade ve diizenli bir cahsma ortarm ayirt etmektir.
bir tarafi masanm

diizensizliginde

kalmayacak

ve konuya

yogunlasacaksm, Islerini de uc grupta toplayarak ivediliklerine gore siralayabilirsin
ve cevaplayabilirsin.

Cok acele olan isler yada mesajlar, biraz ertelenebilenler
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ve

daha sonraya birakilanlar

olarak siralamr ve buna gore plan yapildigmda

isler

kansmaz ve stres olmaz.
3. Konusmalannda kisa az ve oz olam secmelidir.
4. Gevseyerek rahathgmi hissedilebilecek kadar kendinize zaman ayirt etmek
gerekir.

Cahsma aralannda

aklmizda olanlan silerek eller cepte rahat bir sekilde

arayi degerlendirmek gerekir.
5. Kesinlikle su saatte olmam gerekir kaygisi yasamak stresi artmr. Tam
saatinde

soz verilen yerde olmak 90k onemlidir.

Y almz kesinlikle

o saatte

yetismeme gerekli gibi hayatim trafikte tehlikeye atmamak gerekir. Zamana gore
evden cikmak onemli fakat biraz gee kalmsa da bir sey olmayacagnu bilmek gerekir.
6. Kisiliginizin
yapabileceklerinizin

farkh yoniimi kesfetmek

farkma varmaktir.

tammaya yol actig: gibi

ve gecmiste yaptiklanmzm

ve

Y almz kalmak bircok konuyu yeniden

kisiliginin de derinlemesine tahlil etmesine yol acar ve

rahatlatir.
7. Diismanca tavirlar, kisiyi olumsuz etkileyen kotu tavirlan sergilemeye
sevk eden davramslardir. Dusrnanca davramslan

yenmek gerekir. Bunun icin de

birincisi yeni bir zihniyet diizenlemeye gitmek gerekir. Y ani karsilastigmiz

her

davrams sizi yenmeye, alt etmeye yonelik olmadigmi bilmek gerekir. Bunu kendine
kabul ettirmek gerekir. Ikincisi ise kendi kendini kontrol etmek kendine giilmektir.
Baskasma giilmenin kolay oldugu fakat kendine giilme ve alaya alma kisiligini
guclendirir.

8.

Insarun

deger

verecegi

seylerin

olmasi

ve

onlan

hayatmda

anlamlandirmasi dunyasmi zenginlestirir. Yeni sanat, miizik etkinlikleri vs. hobiler,
zihinsel ve ruhsal dunyaruzm olgunlasmasma, kisiliginizin gelismesine yol acar.
Insanlar birbirleriyle iliski kurarken ii<; tiirlii yaklasim sergilerler. Bunlar,
birincisi sadece kendini dusunerek baskalannm onune gecmeyi kendinde hak goren
kisilerdir. Ikincisi baskalanni her zaman kendinin onunde goren kisiler. Uctincusii
ise en basta kendilerini diisiiniirler fakat baskalanmn hak ve duygulanm da hesaba
katarlar (Baltaslar, 2006). Birinci yer alan tavnn sergiledigi davrams saldirganhktir.
Kendini yiicelterek, baskalanm kucuk gorur ve kiiciimserler. Baskalanrun
diisiincelerini hie goz onune almazlar. Tepkici olan bu insanlar genelde 'ben onlara
gosteririm, gorsunler bakahm nasil oluyormus' gibi sozler soylerler. Bu kisiler kisa
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zamanda davranislanndan
tavirdir, Baskalanmn
sikmnhdir.

dolayi yalmz kahrlar, Ikinci davrams tiirii cekingen

kendi adma karar verme imkam verir. Iliskileri kaygih ve

Bu kisiler genelde amaclanna ulasamazlar, Kendilerini ihmal ederler ve

kendilerine kin ve nefret duyarlar. Uciinciisu giivenli tavirlar. Duygulanm

acikca

ortaya koyar. Baskalanm suclamaz ve kucumsemez, Bu kisiler genelde secimlerini
kendi ihtiyaclanna

gore ve amaclan dogrultusunda yapar. Stresin azaltilmasi icin

once guvenli tavirlann sergilenmesi gerekir. Baltaslar'a (2006) gore guveli tavnn
genel nitelikleri sunlardir.
• A91k, samimi, durust ve dogrudandir.
• Kendisini ve duygulanm acikca ortaya koyar.
• Baskalanm kticumsemeden suclamadan kendini over.
• Hep baskalanrun olumlu yonlerini goriir ve konusur.
• Isbirlikcidir, tehditetmez,
• Baskalanmn hak ve duygulanm da hesaba katarak haklanm korur.
•

Secimlerini kendi amaclan dogrultusunda yapar ve ahlaklidir. Boylece

yukandaki giivenli tavirlan sergileyen kisi takdir goren, istenen, aranan kisi olur.
Stresi olumsuz etkileyen faktorlerden birisi de zamandir. Stres basa cikmada
zamanm yerinde kullanmak gerekir. Bunun icin planlamanm yapilmasi

gerekir.

Uzun, orta, kisa donernli amaclar belirlenerek onceliklerine gore plana uyulmasi
gerekir. Stresle basa cikma yontemlerinden
tutmaktir. Y apilacak isleri onem sirasma

birisi de yapilacak islerin listesini

gore isaretlenip cozulmesi gerekir. Isler

zamanmda yapildikca stresle basa cikilmis olunacaktir.
Ofke insanlar arasmdaki engelleme, onemsenmeme,

asagilanma ve keyfi

hareket etmeden dolayi cikmaktadir. Cocukluk donemlerinde ise, terbiye ve cocugun
isteklerinin karsilanmamasi ofkeye sebep olur. Yetiskin caginda da sorunluluklann
getirdigi

yukumlulukler

ve rekabet

gucunden

dolayi

Saldirganliga varmadikca ofke normal karsilanmaktadir,

ofke

meydana

gelir.

Oysa cocuklarda genelde

duygusal gelisim saglanamadigi icin erken kavgaya basvurabilirler.

Ofkeyi en iyi

disa vurma yontemlerinden biri aglamaktir. Ruh saghg1 uzmanlannca aglama iyi bir
bosalma ve rahatlama yoludur diye benimsenir. Bunun yanmda stresle basa cikmak
icin ofkeyle basa cikma yollanm bilmek gerekir. Ofkeyle basa cikrnak icin dort
yontern uygulamr.
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•

Ofkeyi kabul

etmeli:

Ofkeyi kendi kendimize

itiraf etmeli ve kabul

edilmelidir.
•

Ofkenin kaynagi bulunmahdir:

Ofkenin kaynagma ulasmak ve sebebini

bulmak ikinci asamada yer ahr. Ofkeyi bir baskasma yansitmadan ve yer
degistirmeden sebebinin bulunmasi gerekir.
•

Neden ofkeli oldugunuzu anlaym:Gizli beklenti duygu ve isteklerle duyulan
ofke degil, tamamen ofkenin nedenine inmek gerekir.

•

Ofkeyle

gercekci

bir sekilde mucadele

edilmelidir.Dorduncu

yonternde

ofkeyle gercek bir mucadele yapmaktir. Bunun icin de kisiler arasmdaki
iletisimin

artmlmasi

gerekir.

Bu nedenle

sakin bir sekilde meseleler

konusulup ve coziim bulunmahdir.
Daha iyi bir hayat icin ve mutluluk icin caba sarf etmek gerekir. Mutlulugu
disanda degil kendi icimizde aramizda aramarmz gerekir. Bu nedenle kendimizle
bansik olmahyiz. Aynca yasadigirruz hayati ve isimizi sevmeliyiz. Aslmda hayati
bir biitiin olarak dusunmek gerekir. Insan isini yaparken hayan severse sevdigi
hayati yasarken de isini sevincle ve zevkle yapacaktir. Bu nedenledir ki hayat buyuk
olaylan beklerken arada gecen zaman degildir,
Stres bilindigi gibi ruhsal ve bedensel snurlann zorlanmasiyla ortaya cikan
icsel dissal etkenlerdir. Genelde de icsel engellerden kaynaklanmaktadrr. Bu nedenle
insanlar

simrlanm

mutluluklanm

tammah

ve beklentilerin

de ona gore ayarlamah.

insanlar

genelde vermeye cahsirlar oysa karsismdakinin ihtiyaci goz onune

ahnmaz, Mutluluk aym zamanda vererek alarak saglamr,
Hayat engellerle doludur. Gunluk hayatta verdigimiz olumsuz kararlann
sonuclan

90k uzun siirmeyebilir. Fakat ikilem ve kararsizhk

durumlarmda

ise

sonuclar bedende birikerek ileriki zamanda 90k daha yikici sorunlar ortaya cikabilir.
Davranis, sonuclan tarafmdan kontrol edilir ve yonlendirilir. Bu nedenle disa
yansiyan

davraruslar

hayatmuzda

insanm

yasadigirmz

ic davramslanru

olumsuzluklan

yonlendirmektedir.

giilerek hafifletebiliriz.

Ornegin

is

Yasarmrruzdaki

hosnutlugu ve zevki insanm cevresindeki olaylar ve durumlar degil, kisinin olaylan
ele ahs bicimi ve yaklasirmyla bicimlenir. Yasarmrmzi etkileyen tum olumlu ve
olumsuz olaylar stresimizi azaltir yada artmr. Bu nedenle stresimizi azaltmak icin
yogunlugumuzu

stres veren olaya degil stresi yorumlamaya
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baghdir.

Kendi

amaclanmiz

dogrultusunda hareket etmemiz ve hosuma giden etkinliklerle zaman

gecirmemiz stresimizi azaltir. Bunun yamnda egzersiz ve gevseme hareketleri stresle
basa cikrnada 90k etkilidir. Her insamn hayatim zevkli hale getiren amlan ve
gelecekle

ilgili umutlan

olmahdir.

Bu gibi mesguliyetlere

yonelmek

insam

rahatlatmaktadir. Gecmiste yasanan basanlann sik sik hanrlatilmasi gelecekle ilgili
basanlannda
olaylarm

motivasyonu

sagladigi

etkisi aza indirgenmis

karsilasildigi

zaman

hemen

gorulmustur,

olur. istenmeyen

olaym

iizerine

Boylece

yasanan

olumsuz

bir olay yada bir durumla

giderek

olaym

bitirilmesi,

hem

gecikmeyle hem de isle ilgili gelen stresi azaltir. "Unutmaym ki, mutluluk yolunda
en onemli adim, iradenizin

dismdaki

seylere iiziilmekten vazgecmekle

atihr."

(Baltaslar, 2006 sf. 295). Kelimenin tam anlarrnyla streste uzak ve mutlu bir hayat
yasamak istiyorsak iyi seyler dusunerek gulumsemeliyiz,
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BOLUM III
YONTEM

3.1. Arasnrrnamn modeli

Arastirma

cumlemiz

K.K.T.C'

de

Zihinsel

Engelli

ogrencilerin

ebeveynlerinin stres yonetiminin degerlendirilmesine yonelik durum cahsmasi
yapilacaktir. Yapilan bu arastirmada nitel arastmna yontemlerinden gonisrne teknigi
kullamlmistrr. Nitel cahsmada gorusme teknigini kendi icinde yan-yapilandmlrms
ve yapilandmlmarrus olarak kullanmak miimktindiir (Kus, 2003).
Bu arastirma yaklasunmm kullamlmasi gonisme yapilan bireylerin
derinligine duygu ve dusuncelerini inceleyerek stres yonetiminin nasil yaptiklanm
ortaya cikarmaktir. Dolayisiyla bu arastirmada arastirmaci nitel arasurma yontemi
icerisinde, yan yapilandmlrms gorusme teknigini kullanarak, konu ile ilgili
diisunceleri daha zengin ve detayh bir sekilde ortaya koyacaktir.
Nitel arastirma konuyu tum detaylanyla incelemeyi amac edinmistir. Amacli
grup cahsmasi yontemi pek 90k olgu ve olaym incelenmesinde ve aciklanmasmda
kullamhr. (Yildmm, ve Simsek, 2006,). Nitel arastmna dogasi geregi esnek bir
arastirmasi olmasi nedeniyle ve arastirmada grup cahsmasina iliskin kararlanm
verirken birden fazla grup cahsmasi yontemini aym anda kullamlabilir (Yildmm, ve
Simsek, 2006), diisiincesiyle iki cahsma grubu yontemi kullarulmistir. Bu yontem
amach cahsma grubu yontemlerinden birincisi maksimum cesitlilik cahsma grubu
yontemi ikincisi ise kolay ulasilabilir durum cahsma grubudur.

Tablo 1: Egitim goriilen kurumlara gore katilimci durumu.
Egitim
Kurumlarmm

Ebeveyn
Sayisi

Tamlara Gore Sayi

Bulundugu
Bolgeler

T

Mental
Anne

Baba

+
Spastik

Down

Motor

0

Otizm

F eniilketonuri

5

1

2

1
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p

I

Retarda

Lefkosa

Hidrosefalini

a
m

I

5

9

Gazimagusa

4

4

6

2

1
13

Gime

Iskele

3

1

2

1

2

3
1

2

Guzelyurt
2

-

1

1

2

Lefke

21

Toplam

3

4

6

I

7

7

1

1

25

25

Gen el
Toplamm

Tablo 1 'de de goriildugu gibi cesitli engel gruplannda olusan ebeveynlerle
gorusme yapilrmstrr. Gonulluluk
K.K.T.C.'deki

esasma gore gorusme yapilan bu ebeveynler

ulasilabilecek maksimum yerlere ulasilmaya cahsilrmstrr. Bu yerler

bolge olarak; Lefkosa, Gazimagusa, Gime, iskele, Guzelyurt-Lefke
Gorusmeler,
mental-motor

hem Ozel Egitim ve rehabilitasyon
retardasyon,

zihin engelli cocuklann
grubu yontemlerinden,

otizm, fenulketonuri

merkezlerinde,

ve hidrosefalini

bolgeleridir.

spastik, down,
tamsi konulmus

ebeveynleri ile yapilrmstir. Bu nedenle amach cahsma
maksimum cesitlilik grup cahsmasi yontemi secilmistir,

maksimum cesitlilik grup calismasi amac, goreli olarak kucuk bir grup cahsmasi
olusturmak ve bu grup cahsrnasmda cahsilan probleme taraf olabilecek bireylerin
cesitliligini maksimum derecede yansitrnaktir (Yildmm, ve Simsek, 2006).
Arastirmaya hiz ve pratiklik kazandirmak, cogu zamanda diger ornekleme
yonteminin kullanmadrgi durumlarda kolay ulasilabilir durum cahsma grubu secilir
(Yildmm,

ve Simsek, 2006,). Ebeveynler

kolayligi,

gonullu

olarak

gorusmek

arasmda gorusme alanlarma

isteyen

anne veya babanm

ulasma

tercihlerinin

kendilerine birakilmasi, gorusme istenilen zaman tercihinin kendilerine birakilmasi
nedenleriyle kolay ulasilabilir durum cahsma grubu yontemi secilmistir,
Arastirmarmzi kolaylastirmak amaciyla Tablo 2'de de goruldugu gibi
ebeveynlerin goniillu olmasi yanmda yaslarda ve cinsiyette de bir simrlama yoktur.
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Yaf Olarak Bolgelere Dagilimi

Tablo 2:

Erkek

K1z

0-18 Ya~

18 Ya~ Uzeri

Lefkosa

9,12,16

18,23

2

3

Gazimagusa

2.5 ya~,4,7,8,8,10,

28

6

7

12, 12, 14, 14, 14, 16
Gime

4,7,15

2

1

iskele

5,6

]

1

Giizelyurt

12,16

-

2

11

14

Lefke
Toplam (f)

22

3

3.2. Arasnrmanm Evreni ve Cahsma Grubu
Bu arastirmanm
Gazimagusa'daki

evreni, K.K.T.C.'deki

Ozel Egitim Merkezlerindeki

ve

18 yas iistii zihin engelli ogrencilerin ebeveynleridir. K.K.T.C.

Ozel Egitim Merkezlerinin bulundugu bolgeler Lefkosa, Gazimagusa, Gime, iskele
ve

Lefke-Giizelyurt

olarak smiflandmlrmstir.

Evren tespiti icin bu bolgelerde

bulunan zihin engelli ogrenci sayisi K.K.T.C. Milli Egitim, Genclik ve Spor
Bakanhgi

Ozel

Egitim

Koordinasyon

Merkezi

verilerine

gore

193 'tiir.

Gazimagusa' daki 18 yas iistii Zihin Engelli ebeveyn sayisi, Cahsma ve Sosyal
Giivenlik Bakanhgi, Sosyal Hizmetler Dairesi Genel Mudurlugune gore ise 25 'tir.
Yildmm, ve Simsek'in (2006, sf. 102), "indirgeme" ilkesi kullamlarak, "daha 90k

sayida birey, olay veya olguyu iceren evren, belirli yontemlerle cahsma grubu
dedigimiz kiiciik ve cahsilabilir bir buyukluge indirgenir. Burada bulunan sonuclar
yine tersi bir surecle evrene genellenir." Kuralma uyarak K.K.T.C.'de
bulunan Ozel egitim Merkezleri
rehabilitasyon

merkezindeki

ile Gazimagusa' da bulunan

25 Zihin Engelli

olarak almrmstir.
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5 bolgede

18 yas iistii bir

ogrenci ebeveyni cahsma grubu

3.3. Veri Toplama Araclari
Bu arastirmada veri top lama araci olarak "Yan Y apilandmlmis
Formu" hazirlanarak

ebeveynlere

uygulannustir.

Gorusme

Bu form, arastirma sorumuzu

iceren tum konular incelenerek sorular hazirlanrmstir. Ornek uygulama amaciyla
once 3 ebeveyne

sorular sorulmustur.

Bu sorular uzmana (tez damsmanima)

gonderilerek inceletilmistir. Bilgi toplama araclan uzerinde yapilan degisikliklerle
son hali verilmis ve boylece yan yapilandmlrms

gorusme formu gercek arastirma

yapilan ebeveynlere veri toplama amaciyla uygulannusnr (Ek 1.). Arastirmada nitel
arastirma yontemlerinden, arastirmaciya esneklik sagladigi icin, yan-yapilandmlmis
gorusme teknigi kullamlrmstir (Dagli ve diger., 2009).

3.4. Verilerin Analizi
Bu arastirmada veriler nitel arastirma yontemlerinden
kullamlnustir.

Veriler

aym zamanda

"gorusme" yontemi

"Yan Yapilandmlrms

Gorusme

Formu"

aracrligiyla toplanrmsnr. Gorusmeler ses kayit cihazi ile kaydedilmis ve bu kayitlar
"Icerik Analizi"

yontemiyle analiz edilmistir. Icerik analizinde amac; toplanan

verileri aciklayabilecek

kavramlara ve iliskilere ulasmaktir (Y ildmm, ve Simsek,

2006,). Bunun icin cumle analizi yapilarak cumleler kodlanrmstir. Kodlamalar daha
sonra icerige uygun

diizenlenerek

kesit alma yontemi

ile bulgular

kismmda

sunulmustur,
Gorusulen her ebeveyne sira ile bir numara verilmistir.

Ornegin gorusme

yapilan 1. Ebeveyne (1. Eb.) diye adlandmlrrusnr. Gonisulen her bir ebeveyndeki alt
problem (arastirma araci) icin bir sira numarasi verilmistir. Bu alt problernlere srra
ile nurnara verilmistir. Bu da (1. Mad.) diye kisaltarak yazilnustir.
Ebeveynle

yapilan gonismede

1.

rnaddeye deginilmisse

adlandinlrmsur.
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Ornegin

(1.Eb.(1.Mad.))

1.

diye

BOLUMIV
BULGULAR VE TARTISMA
'

K.K.T.C. deki Ozel Egitim Ve Rahabilitasyon Merkezlerindeki 25 Zihin
Engelli ogrenci ebeveyni ile yapilan gorusmeler analiz edilmistir. Gorusmeler
Lefkosa, Gazimagusa, Gime, Iskele ve Lefke-Guzelyurt bolgelerinde yapilrms ve
engelli cgrencilerin tamlan spastik, down, mental-motor retardasyon, otizm,
feniilketonuri ve hidrosefalini' den olusmaktadir.

4.1. Bulgular

4.1.1. Cocugunuzun durumunu kac yastnda fark ettiniz? Diisilncelerinizi

aciklayabilir misiniz?

Tam

Tablo 3:
Ebeveyn

Mental
C' .•..•. n.-.+.;1...

iJjJQ.;:)Ul\.

Down

+

Otizm

F enulketonuri

Hidrosefalini

Motor
Retardasy
on
1

Anne

2

Anne

3

Baba

4

Anne

1 ya~

5

Anne

16 ay

6

Anne

6 ay

7

Baba

7 ay

8

Anne

9

Anne

10

Anne

11

Baba

12

Baba

13

Anne

dogunca

14

Anne

dogunca

8. ayda
dogunca
3-4 ya~

3 yas
1 yas
1 yas
Gebelik(6. ay)
dogunca
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15

Anne

6 ay

16

Anne

4 yas

17

Anne

18

Anne

19

Anne

20

Anne

21

Anne

22

Anne

8 ay

23

Anne

6 ay

24

Anne

25

Anne

dogunca
do gun ca

dogun ca
3 ya~

3 ay

2,5 yas
1 yas

Cocugunuzun

durumunu

kac

yasmda

fark

ettiniz?

Diisiince 1 erinizi

aciklayabilir misiniz? sorusuna ebeveynlerden aldigirruz cevaplar soyledir.
CP rahatsizhgimn bir cesidi olan spastik tipi, gorusmeyi kabul eden aileler
cocuklannm
cgrencinin
"Cocugumun

en gel durumlanm
ise 3 ayhkken
durumunu

birinin 8. aymda digerinin 1 yasmda ve iiciincii

fark edildigi gorulmustur,

Anneye

sorulan

8 aylikken fark ettim. (:'ocuk 8 aylikken

soruda,

beni takip

etmiyordu. Isiktan etkileniyordu ve kendini korumuyordu. Uykusuzdu .. Doktor fark
etmedi. Doktora soyledim, doktor -cocuktan ne bekliyorsun- dedi( 1. Eb. (1. Mad.))"
diye cevap almdi. Diger anne, . "U<; aylzkken fark ettik. Diger cocuklanm gibi degil(
21. Eb.(l. Mad.))". Baska ebeveyn ise, "Bir yastnda fark ettik (25. Eb.(]. Mad.))"
diye dusiincelerini ifade ettiler. Annelerin kendi yada etraftaki yasit cocuklarla
karsilastirdiklannda

kendi

cocuklanmn

aym

hareketleri

yada

davramslan

yapamadiklanm gozlemleyince cocuklanrun spastik olduklanm anlarmslardir.
ikinci engel grubunda yer alan Down Sendromu ebeveynleri genelde tablo 3
te goriildugu gibi tamarm annelerden olusmaktadir, Cevaplarda 1 anne 1 yasmda
fark ettiklerini soylerken diger 5 anne dogumda cocuklanm gorunce anladiklanm ve
hissettiklerini soylerler. Bir anne "Dogar dogmas ogrendimt 2. Eb.(1. Mad.))" dedi.
Baska ebeveyn,

"Bir yasinda fark ettik (9. Eb.(]. Mad.))" ve yine bir ebeveyn

"Dogumla birlikte fark ettik ( 13. Eb.(]. Mad.))" dedi. Baska bir ebeveyn ise,

40

"Dogunca fark ettik. Doktorlar dogar dogmaz anladi ( 17. Eb.(]. Mad.))" dedi.
Yine bir ebeveyn ise, "Doguncai 19. Eb.(]. Mad.))" diye dusuncelerini ifade ettiler.
Mental-Motor

Retardasyon

tanisi konulan ogrencilerinin

sayisi ise yedi

kisidir, Bu gruba sordugumuz "Cocugunuzun durumunu kac yasmda fark ettiniz?"
sorusuna

iki ebeveyn dogar dogmaz cevabmi verdiler. Bir yas altmda

cevap

verenlerin sayisi 3 kisi, iki ebeveynde 3-4 yaslannda cocuklannm durumlanm fark
ettiklerini soylediler. Bu annelerden biri: "Dogarken fark edildi. Dogarken boynu
farkli idi tutmuyordu. ilk Izmir e gitti. sonra Istanbul 'a gittilert 12. Eb. (I. Mad.))".
Diger bir veli, "Dogarken havale gecirdi ve doktorlar soyledi (18. Eb.(1. Mad.))"
diye soylediler. Ebeveynler: "3 - 4 yastnda Istanbul'da norolog soyledit 3. Eb.(].
Mad.))",

digeri "3 yasinda fark ettik. Yasulannin

boynu tutuyordu benimkinin

boynu tutmuyordu( 20. Eb.(1. Mad.))" ve bir baska veli "Sekiz aylikken fark ettik
(22. Eb. (I. Mad.))" digeri, "Bir yasinda havale gecirdi ve hastaliklar oldu. Gizli
havale ondan once yiiriiyordu. ( 10. Eb.(]. Mad.))" diye soylediler, Bir ebeveyn
aym sorumuza bir yasmda,

iki ebeveynimiz 3 ve 3-4 yaslanndayken,

bir tanesi 8

ayhkken ve digeri de 6 ayhkken fark ettiklerinin soylediler.
Otizrn tamsi konulan ebeveynlerle gorusmemizde hepsi dogumdan sonraki
zamanlarda fark edildigini soylediler, Ebeveynlerden biri, bir yasmda, digerleri 16
ayhkken, 7 ayhkken, iki ebeveyn 6 ayhkken, biri 4 yasmda ve bir baska veli de 2,5
yasmdayken
durumunu

fark ettiklerini

soylediler.

Gorusmelerimizde

I yastn fark ettim. Bizi duymuyordu,

bir anne, "Cocugun

doniip bakmtyordui

Mad.))". Diger bir veli ise, "16 aylikken fark ettim.

4. Eb.(].

Arttk bakmaz oldu.

Ilgisiz

olmaya basladu 5. Eb. (I. Mad.))". dediler. Diger bir veli, "7 aylikken fark ettik. Su
anda 5 yasindadiri 7. Eb.(]. Mad.))".

Diger bir veli ise, "Siiphelendik 6 aylikken

doktora gotiirdiik. Bir $ey yok dedi. Kimi sonra oturur. Kimi sonra yiiriir dedi. 17
aylikken fark ettim(6. Eb.(]. Mad.))" ve diger ebeveyn, "9 aylik olunca fark ettik.
(15. Eb.(]. Mad.))". Diger ebeveyn ise, "2,5 yastnda fark ettik ( 24. Eb.(]. Mad.))"
diye soylediler.
Fenulketoniiri tamsi konulan ogrenci ebeveyni ile yaptigmuz gorusmede 3
yasmda fark ettiklerini ifade etti. Anne; "Uc; yastnda fark ettik. Hastahanede degum
yaptim,

topuk kani almadilar. Burada

hastalagi

teshis edilemedi.

gotiirdum orda teshisi koydular(8. Eb.(1. Mad.))" diye soyledi.
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Adana ya

Hidrosefalini
gebeligin

tamsi

konulan

ebeveynimizin

altmci aymda fark ettiklerini

belirterek,

babasi
baba;

ise gorusmemizde
"Dogmadan,

gebelik

zamaninda 6 ayznda fark ettik. Trabzonda ogrendik. Doktorlar aldiralim dedi, biz
anneyle karar verdik, dogumu oldu. Cocuk dogdugunda sevinemedik ciinkii engelli
oldugunu biliyorduk(l 1. Eb.(]. Mad.))" diye soyledi,

4.1.2. Cocugunuzdaki problem icin ilk ne zaman ve kimden yardim
araduuz ve yardtm aldtntz? Actklayabilir misiniz?
Gorusmelerimizde,

Cocugunuzdaki

yardim aradimz ve yardim aldimz?

problem icin ilk ne zaman ve kimden

Sorusunun cevabim ilk olarak yardim alma

zaman tablosunu ve sonra kimden yardim almdi tablosunu yaparak gosterilecektir.

Tablo:4

Yardzm alma zaman tablosu

0-12 ay

13-24ay

25-36ay

37-48ay

49-60ay

60-72ay

Un utan

Gene!
Top lam

Lefkosa

I

I

2

I

Gazimagusa

1

3

4

1

Gime

1

1

1

lskele

1

l

Giizelyurt

1

5
1

1

"

L.

1

13

3
2

1

2

Lefke
Toplam (f)

%

5

4

8

3

2

2

l

20

16

32

12

8

8

4

25

Y ardim alma ya ilk ne zaman basladiruz? Sorusunda engelli bir bireye sahip
olan ebeveynlerin ne yapacaklanm

bilemediklerinde

ilk goruslerini aldiklan, care

aramak icin ilk basvurduklan kisilerdir.
Ebeveynlerle

yapngimiz

gorusmelerde

0-12 ay olarak

cevap

verenler

toplamda 5 kisi oldu. Bir anne sorumuzun cevabmda, "Bir yasinda doktorlardan

42

yardim aldik:

Doktor Cocuk Psikologu degildi. Hiperaktif tanisi koydu. Sonra

Mersin 'de 1,5 yasinda Cocuk Psikologuna gosterdim Otizm tanistni koydu(4. Eb.(2.
Mad.))" diye ifade etti. Bir baska ebeveyn ise, "Bir yasinda ilk cocuk doktoru fark
etti, sonra baska doktorlara ve arkasi geldi. Doktorlar da egitiminin nasil almamtz
anlattu l O. Eb. (2. Mad.))"

gerektigini

diye, diger ebeveyn ise "Hemen cocuk

doktoruna gittik ve yardim aldik. 7 aylikken

kamimda beslenmedi.

3 yasinda

ameliyat oldu(l 8. Eb. (2. Mad.))". Baska bir ebeveyn, "Dogumdan sonra doktorlara
gotiirdiik(21.

Eb.(2.

Mad.))"

ve

baska

ebeveyn

ise,

Doktorundan yardim aldim. Sonra ortopediye gotiirdum.

"Bir yasinda

Cocuk

3,5 yasinda Fizik tedavi

uzmanina gotiirdiim(25. Eb.(2. Mad.))" diye goruslerini ifade ettiler.
Ebeveynlerin 13-24 aylannda yardim alma zarnanma 4 kisi cevap vermistir.
Cevaplarda bir ebeveyn,

"Yardtm almam sonralan

almaya basladim. Doktorlardan

yardim

oldu. Yardtmi 1,5 yasinda

alamadimt l . Eb.(2. Mad.))"

ve diger

ebevyn, "Cocuk dogunca kimden yardim alacagimi bilemedim. Annem Rusya 'da
engelli cocuklarla ilgili doktorlar buldu ve cocuk 2 yasina da gelince Rusya ya
gotiirdiim

orda ailemin yardimlartyla

destek

aldim/Z, Eb. (2. Mad.))" diye

dusiincelerini ifade etti. Bir baska ebeveyn, "18 aylzkken Adana ya goturdum orda
yardimci oldular. Orda doktor ozel egitime gitmesi gerektigi soylendi (5. Eb. (2.
Mad.)) " diger ebeveyn

ise,

"17 aylikken

once psikiyatriste

sonra psikologa

gotiirdum(6. Eb.(2. Mad.))" diye diisiincelerini soylemistir,
25-36 ayhk zarnanlarda yardim alan ebeveynlerin

sayrsi gonullu olarak

gonismeye katilanlardan birinci sirada yer ahr. Sekiz kisi 25-36 ayhk zarnanlarda
yardim aradiklanrn soylediler. Bir ebeveyn,

"3 yasinda ozel egitime yonelmesini

istedi (3. Eb. (2. Mad.))" diger ebeveyn, "7 aydan sonra Baku ye goturdiik. Kendi
doktorundan yardim aldik. 3 yasinda yardim aldik. Arkadaslar once ozel egitimden
haberimiz oldu. Sonra doktora gotiirdiik: Sonra doktor Ozel egitime goturiin dedi(7.
Eb.(2. Mad.))" dedi. Bir baska ebeveyn, "Uc; yastnda Adana 'da teshis koyduklan
zaman ayru zamanda da neler yapilmasi gerektigini soylediler. Boylece ilk yardimi
dotorlardan aldim. Ozel egitime gidecegini soylediler. Omur boyu diyet yapmasi
gerektigini ve hasta olacagini soylediler/S. Eb. (2. Mad.))" diger ebeveyn, "Son 2-3
yila kadar annesi ilgilendi. Dogumdan sonra doktorlar soyledi. ilk 3 yasinda krese
giderek yardim aldik. Sonra okula gitti(l 3. Eb.(2. Mad.))" diye diisimcelerini ifade
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etti. Yine bir baska ebeveyn ise, "2,5 yasinda doktordan yardim almaya basladik.
Alti yasinda daha sonra ana sintfina verdik ve ogretmenden yardim aldik/I 5. Eb. (2.
diye diger ebeveyn ise, "Uc; yaslartnda, Once komsum cocugun normal

Mad.))"

cocuga benzemedigini

soyledi. Daha sonra Hacettepe 'de Ozel egitime gitmeli

dediler(20. Eb. (2. Mad.))" ve

"3 yasinda cocuk norologa gotiirdiim(23. Eb. (2.

Mad.))" digeri ise "2,5 yaslanndayken esimin arkadaslari
onlannda

bizi uyardi

ciinkii

cocuklari otizm imis. Sonra doktora goturduk(24. Eb. (2. Mad.))" diye

soylediler.
37-48

ayhk

zamanda

yardim

arayan

ebeveyn

sayisi

dort kisi

oldu.

Gonismelerimizde bir ebeveyn, "Doktor 90k daha kiiciikken soyledi fakat biz kabul
etmedik. Sonra gotiirdiik: Ve kabul ettik. 4 yasindan beri ozel egitime getirdik: Simdi
7 yasinda. (9. Eb.(2. Mad.))" digeri, "Dogduktan sonra doktora goturdiik. Tibbi
miidahale yapildi. 4 yasin krese gitti. Problem/er fark edildi (12. Eb.(2. Mad.))"
diye soyledi Diger bir ebeveyn

ise, "3,5 yasinda

doktordan yardim

almaya

bafladzk(22. Eb.(2. Mad.))" diye dusuncelerini ifade ettiler.
Cocuklan 49-60 ayhk iken yardim arayan ebeveyn sayisi iki kisi,
zamanlarda

yardim

60- 72 ayhk

arayan veli sayisi yine iki kisi oldu. Gorusmelerimizde

ebeveynlerimizden 49-60 ayhk iken yardim arayan, "Doktorlar yo! gosterdi. Gercek
yardim 5 yaslartnda Bursa 'da oldu. Bireysel destek verdiler 90k faydali oldu(l l.
Eb. (2. Mad.))" diger ebeveyn ise, "Dort yasindan

itibaren basladik/I 7. Eb. (2.

Mad.))"

diye

dtisuncelerini ifade etti. 60-72 ayhk zamanlarda yardim arayan

ebeveyn,

"Yolunda gitmeyen bir seyler oldugunu hissettim. Bir ay sonra down

oldugunu ogrendik: Internetten falan ogrendik. Yardim okul zamaninda alznda(l 4.
Eb.(2. Mad.))" digeri ise, "6 yasinda yardim almaya basladik. Doktorlara gotiirdiik.
Lefkosa 'da doktor ilac verdi(l 6. Eb. (2. Mad.))" diye soylediler.
Yardim
hatirlayamadigi

almaya

ilk

ne

zaman

basladuuz?

Sorusuna

bir

ebeveyn

icin cevap veremedi. Daha soma baska sorulara cevap verilerek

devam edildi.
Gorusmelerimizde,

Cocugunuzdaki

yardim aradimz ve yardim aldimz?

problem icin ilk ne zaman ve kimden

Sorusunun cevabim;

ebeveynlerle yaptigirmz

gorusmelerde 0-12 ay olarak cevap verenler toplamda 5 kisi, Ebeveynlerin
aylarmda yardim alma zamanma 4 kisi, 25-36 ayhk zamanlarda
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yardim

13-24
alan

ebeveynlerin sayisi 8 kisi, 37-48 ayhk zamanda yardim arayan ebeveyn sayisi dort
kisi oldugunu ve 49-60 ayhk zamanda
ayhk zamanlarda

yardim

yardim alanlann sayisi da 2 oldugu, 60-72

arayanlann

sayismm

da 2 oldugu

ve bir kiside

hanrlayamadigi icin cevap veremedigini ifade ettiler.
Yiizdelik oranma gore buyukten kucuge dogru siralama yaprldigmda;
1. 25-36 ayhk zamanlarda yardim alan

% 32

2. 0-12 ayhk zamanlarda yardim alan

%20

3. 13-24 ayhk zamanlarda yardim alan

% 16

4. 37-48 ayhk zamanda yardim alan

% 12

5. 49-60 aylik zamanda yardim alan

% 8

6. 60- 72 ayhk zamanlarda yardim arayan

% 8

7. Hatirlayamayan

%

4

oldugu

tespit

edilmistir.

Tablo:5

I

ilk kimden yardim alindi tablosu
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Lefke
Toplam (f)
%

18

2

1

2

2

72

8

4

8

8

ilk yardirm kimden aldigmizi kimden aldigmizi soyler misiniz? Sorusuna ise
en fazla cevabi Doktordan oldu. 18 ebeveyn bu cevabi verdi. Ebeveynler soyle ifade
ettiler; "Istanbul 'da norolog soylediis.

Eb. (2. Mad.))",

"Sonra Mersin 'de 1,5

yasinda Cocuk Psikologuna gosterdimt-t. Eb. (2. Mad.))",

"18 aylikken Adana 'ya

gotiirdiim
soylendi(5.

orda yardtmct
Eb. (2. Mad.l)",

oldular. Drda doktor ozel egitime gitmesi gerektigi
"17 aylikken
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once psikiyatriste

sonra psikologa

gotiirdum (6. Eb. (2. Mad.))", "Kendi doktorundan yardtm aldiktZ, Eb. (2. Mad.))",
"Boylece

ilk yardimi dotorlardan aldimtS. Eb. (2. Mad.))",

Mad.t)",

"Doktor (9. Eb. (2.

"Bir yasinda ilk cocuk doktoru fark etti, (10. Eb. (2. Mad.t)",

yol gosterdi (11. Eb. (2. Mad.))",

"Dogduktan sonra doktora gotiirdiik: Tzbbi

mudahale yapzldz (12. Eb. (2. Mad.))",
Eb. (2. Mad.))",
Mad.i)",

"Doktorlar

"Dogumdan sonra doktorlar soyledi (13.

"2,5 yasinda doktordan yardim almaya basladik (15. Eb. (2.

" Doktorlara gotiirdiik: Lefkosa 'da doktor ilac verdi (16. Eb. (2. Mad.))",

"Hemen cocuk doktoruna gittik. 7 aylzkken

karrumda beslenmedi.

ameliyat oldu (18. Eb. (2. Mad.))" dediler.

3 yasinda

Bir baska ebeveyn ise, "Dogumdan

sonra doktorlara goturdiik (21. Eb. (2. Mad.))" ve diger ebeveyn ise, "Bir yasinda
Cocuk

Doktorundan

yardim

aldim

(25. Eb.

(2.

Mad.))"

diye

goruslerini

soylemislerdir.
ilk arkadasimdan veya aileden yardim aldim diyen ebeveyn sayisi iki kisidir.
Bunlardan

birisi,

"2,5 yaslarindayken

esimin

arkadaslan

bizi uyardi

ciinkii

onlarznda cocuklan otizm imis. Sonra doktora gotiirdiik (24. Eb. (2. Mad.))" dedi.
Diger bir ebeveyn ise, "Cocuk dogunca kimden yardtm alacagtmi bilemedim. Annem
Rusya 'da engelli cocuklarla ilgili doktorlar buldu (2. Eb. (2. Mad.i)" diye ifade
ederek ilk yardirrun annesinin yaptigmi soyledi,
Komsudan ilk yardim alan sayisi bir kisi oldu. Bu kisi, "Once komsum
cocugun normal cocuga benzemedigini

soyledi (20. Eb. (2. Mad.))"" diyerek

dikkatleri cocuk iizerinde toplamayi saglarmsnr.
Ozel

Rehabilitasyon

Merkezinden

yardim

alan

ve Engelli

oldugunu

Hissettim diyen ebeveyn sayisi iki kisidir, Bir ebeveyn, "Yardzm almam sonralan
oldu. Yardimi 1,5 yasinda almaya basladim. Doktorlardan yardim alamadzm. Ozel
rehabilitasyonda
yaptlmadi

yardimci

oldular. 0 zamanlar gercek anlamda para yardimi

(I. Eb. (2. Mad.))" diyerek 1,5 yasmdan sonra Ozel Rehabilitasyon

Merkezinden yardim aldigmi ifade etmistir. Diger ebeveyn ise, "Yolunda gitmeyen
bir seyler oldugunu hissettim. Bir ay sonra down oldugunu ogrendik. Internetten
falan ogrendik.

Yardzm okul zamanznda

alindi (14. Eb. (2. Mad.i)"

diyerek

dusuncelerini ifade etmistir.
ilk yardirm
hatirlayamadiklan

kimden

aldigimzi

soyler misiniz?

icin cevap veremediler.
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Sorusuna

iki ebeveyn

ilk yardmu kimden aldigmizi kimden aldigimzi soyler misiniz? Sorusuna
yuzde olarak bakildigmda;
1. Doktordan aldim, 18 kisi

%72

2. ilk arkadasimdan veya aileden, Ozel Rehabilitasyon Merkezinden
hissettim diyen ve unuttum diyerek yardim alan 2 kisi

%8

3. Komsudan ilk yardim alan sayisi 1,

%4

veya

4.1.3. Cocugunuzun baktnu ile gene/de kim ilgileniyor? Actklayabilir
misiniz?

Tablo:6

Cocuklannin bakimiyla ilgilenme tablosu
Anne

Baba

Her ikisi

Anne ve ailenin diger
fertleri veya bakici

%

5

9

11

20

36

44

Toplam (f)

Cocugunuzun

25

bakimi

ile genelde kim ilgileniyor?

Sorusu ebeveynlere

soruldugunda anne ve ailenin diger fertleri veya bakicilann bulundugu sutun 11 kisi
cevap vererek en fazla cevap verildi. Annenin yanmda abla, baba, anneanne, abi ve
bakici tutularak ogrenciye bakim hizmeti surdurulmektedir.

Bu ebeveynlerin

%

oram 44'tiir. Ebeveynlerden biri, "Ben (Anne) ve bazen de abla ilgileniyor (4. Eb.

(3. Mad.))", diger ebeveyn, "Hep ben ilgileniyorum. Ailemle birlikte kalzyorum.
Bazen onlara birakmam gerektiginde btrakabiliyordum (5. Eb. (3. Mad.))", diger
ebeveyn, "Genelde anne ilgilidir. Fakat herkeste ilgilenir (7. Eb. (3. Mad.))", bir
baskasi,

"Anne ve bazen de abla. (9. Eb. (3. Mad.))", bir digeri, "Ben anne abisi ve

bazen de babasi ilgilenir (10. Eb. (3. Mad.))", bir digeri, "Anne, baba, anneanne,
dede ve bakici ilgilenir (12. Eb. (3. Mad.))" baska ebeveyn, "Genelde ben (anne)
bazen ktz kardes (15. Eb. (3. Mad.))" baska ebeveyn, "Genelde ben ilgilenirim.
Etrafta akrabalar vardir onlar da ilgilenirler (17. Eb. (3. Mad.))" baskasi,
ben. Ve ailem (22. Eb. (3. Mad.))" diye dusuncelerini dile getirdiler.
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"En cok

LIBRARY

sirayi almaktadir. Ebeveynlerden biri, "Gene/de ben ilgileniyorum. Ciinkii esim agir
bir iste calisiyor. Bazen baba. (I. Eb. (3. Mad.))", bir baskasi, "Anne ilgilenir.
Bazen ben de onlarla top oynanm (3. Eb. (3. Mad.))" baskasi,

"Gene/de ben

ilgilenirim. Isten gelince bazen baba ilgilenir. Cumartesi Pazar baba hayvanat
bahcesine gotiiriir. (6. Eb. (3. Mad.))" digeri, "Gene/de ben (anne) ilgileniyorum.
Bazen baba isten gelince Pazar giinii 15 dak. Vs parka yada gezmeye ctkar (8. Eb.
(3. Mad.))" digeri, "Anne ilgilenir bazen ben (baba) ilgilenirim (11. Eb. (3. Mad.))"
diye bahsetmistir. Baska bir ebeveyn ise, "Gene/de ben, baba (20. Eb. (3. Mad.))"
digeri, "Ben ilgilenirim. Babasi banyo yaptinr yardtm eder. (21. Eb. (3. Mad.))"
digeri, "Gene/de ben ama babada ilgilenir(23. Eb. (3. Mad.))" baska bir ebeveyn
ise, "Gene/de ben. Bazen baba ilgilenir. (23. Eb. (3. Mad.))"

diye dusuncelerini

aciklarmstrr.
Uciincii cocuklarla
baslanna

ilgilenme

ilgilenme

coklugu

sayisi 5 ve yuzdesi

ise annelere

ise 20'dir.

aittir. Anneler

Aslmda

gorusme yapilan

ebeveynlerden % 20'u cocuklanyla tek baslanna ilgilenmektedir.
(anne) ilgilenirimiZ, Eb. (3. Mad.))"

tek

Bir anne, "Ben

digeri, "Gene/de ben (anne) (19. Eb. (3.

Mad.))" digeri ise, "Ben(anne) (2. Eb. (3. Mad.)) "diye soyledi. Baska bir ebeveyn
ise, "Ben (anne) ilgilenirim (14. Eb. (3. Mad.))" diye dusuncelerini ifade etti. Tek
baslanna babalarm, cocuklannm bakimlanm uslenmedikleri gorulmustur.

4.1.4. Zihinsel engelli cocugun ailesi olarak karstlastiklaruuz

sorunlar

nelerdir? Diisilncelerinizi aciklayabilir misiniz?
Zihinsel engelli cocugun ailesi olarak karsilastiklanmz
Dusiincelerinizi

aciklayabilir

Sorunlar

Sosyolojik

(PS),

misiniz?
Sorunlar

Sorunlar(ES),

Egitimsel

Sorunlar

Sorunlan(KS)

olarak simflandirma

Sorusunun
(SS),

(EgS),

cevabuu

Fiziksel
Saglik

sorunlar nelerdir?
ararken

Sorunlar(FS),
Sorunlaru Sgx)

yapildi (Sucuoglu,

Psikolojik
Ekonomik
ve

Kardes

1995 akt. Aslan, 2010).

Tabloya aktanrken parantez icerisindeki simgeler yazilacaktir. Gonulluluk esasma
dayamlarak yapilan 25 ebeveynle ilgili goriismede tespit edilen sorun sayisi 89
tanedir. Bu sorunlann engel gruplanna dagihrm asagidaki tabloda yer almaktadir.
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Tablo:

7

Karsilasilan sorunlarla ilgili tabla

Engel Gruplan

I PS

I

I

ss

I FS

I ES

3

2

I EgS

IKS I Toplam

I SgS

Spastik
Down

1

1

4

4

3

2

1

2

.
')

5

10

2
22

Mental+Motor

3

2

4

3

4

2

3

21

5

5

3

4

6

3

1

27

1

1

1

1

5

1

1

1

1

13

15

Retardasyon
Otizm

1

Feniilketoniiri

Hidrosefalini
Toplam (f)

14

13

4

18

7

9

r.

Gorusmeye katilan gonullu 3 ebeveynden Psikolojik Sorunlann(PS) sayisi 25
goriismede 89 sorundan 14'iinii icermektedir. Psikolojik sorunlar icerisinde benlik
algisi, kaygi, depresyonu

kapsamaktadir.

Spastik

engel tamsi konan

ogrenci

ebeveyn sayisi birdir Bu ebeveyn, "15 yzldzr cok yzprandzm. Cocuk ben yiiriiseydim
ben de oynasaydzm diyor(21. Eb. (4. Mad.))" dedi. Down engel grubundaki ebeveyn
sayisi 4'tiir. Bu ebeveynlerden birisi, "Psikolojik olarak yiprandim. Ayrzca hayat
miicadelesini tek yaptigtm icin zor oldu. Kzzzm cok agir degil sansliyim. Cocuklar
babayi ozler onlarz avutamzyorum yiiregim parcalanir
"ilk

zamanlarda

bir kabullenme

miicadelesi

(2. Eb. (4. Mad.))" digeri,

verdim.

Simdi

biraz

rahatzm.

Cocuklardan uzun zaman ayrz kalamzyorum(l 4. Eb. (4. Mad.))" dedi. Bir baska
ebeveyn, "Dtsandaki

insanlarin bakis durumlarz beni etkiler. Kiicuk cocuklarla

oynamasz beni iiziiyor (17. Eb. (4. Mad.))"
Motor

Retardasyon

engel

grubundaki

diye dusimcelerini ifade etti. Mentalebeveyn

sayisi

3 'tur.

Bu

gruptaki

ebeveylerden birisi, "Hasta oldugunu ogrendikten sonra en cok etkiyi ben yasadim.
1 yzl evden bile cikmazdim. Bakkala
Sekerim artti.

oglumu gonderiyorum.

Stres yastyorum.

Doktorlar benim diisiinmeden dolayz seker hastaltgtmin

ortaya

ctkugim soyledi. Doktor, -cocuk daha yiiriiyemez kesinlikle diinyadan kopacak- dedi.
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Ben cok iiziildiim (10. Eb. (4. Mad.))" digeri,

Ikinci cocugu yapmada cok tereddiit

ettim fakat oldu. Kiztm kardes istedi. Benden sonra da birkac aile cocuk yapti.
Hemsire dogunca nefes almayi engelleyen seyleri temizlemedigi icin oldu. Hemsire
kabahatli

(18. Eb. (4. Mad.))" bir baska ebeveyn,

"Gelecekle

ilgili kaygim

vardirt l 8. Eb. (4. Mad.t)" diye dusuncelerini ifade ettiler. Otizm tarnsi konan engel
grubundaki psikolojik problemleri olan ebeveyn sayisi 5'tir. Bu ebeveynler; "Hem
cocugun yiikii var hem de yol yiprattyor (4. Eb. (4. Mad.))" digeri, "Kendi icimizde
sorun yasartz. Bir $ey yapamazsa iiziiliiyoruz (7. Eb. (4. Mad.))" diye soyledi. Yine
cocuguna otistik tamsi konan baska bir ebeveyn psikolojik sorunlar hakkmda; "Beni
dinlemiyor. Ben oliince neler olacagini cok diisiiniiyorum (15. Eb. (4. Mad.))" diye
soyledi, Bir baskasi, "Otizm duyunca oldugunu kabullenemedik. Depresyona girdik
(24. Eb. (4. Mad.))" diye dusuncelerini

dile getirdiler.

Fenulketonuri

tamsi

konulmus zihinsel engelli ogrenci ebeveynleri psikolojik problemlerle ilgili, "Aile
olarak cocugun yaninda yemek yiyemeyiz. 0 da bizim yiyecekleri istiyor. Bu durumu
anne olarak beni cok etkiliyor(8. Eb. (4. Mad.))" diye dusuncelerini dile getirdi.
Sosyal Sorunlar, 89 sorundan engel gruplanna gore 13 'iinu olusturmaktadir,
Sosyal sorunlarda engelli ogrencinin cevreyle olan iliskileri, sosyal cevreden gelen
tepkiler ve cevreye olan etkileri ebeveynler uzerinde olumsuz izler birakmakta ve
sorun olmaktadir. Bu engel grubundaki spastik tamsi konulan ebeveylerden

biri,

"Cevredeki insanlar sakat insanlar diyor. Cocugum anltyor ve iiziiliir(21. Eb. (4.
Mad.))" diye soyledi, Tamsi down sendromu konulan ogrenci ebeveynlerin sayisi
4'tur. Bu ebeveynler; "Komsular tarafindan istenmiyorum.

Komsular gelmiyor.

Ailemiz bile ktz kardesim gelse bile rahatstz oluyor. Diger insanlann bakisl arindan
cocugumdan

rahatstz olduklanni

anltyorum

(9. Eb. (4. Mad.))" dedi. Digeri,

"Parkta falan tek oynar diger cocuklar kizimla oynamaz. Hediye verdiklerinde ben

onlann hediye vermelerini istemiyorum
"Komsuluklanmiz

(13. Eb. (4. Mad.))" dedi. Bir baskasi,

iyidir. Parkta vs. konusuyorlar kendi aralarinda -rahatsiz cocuk

gibi- bu beni cok rahatsiz ediyor. Beni gormeden konusuyorlar fakat ben onlan
goriiyorum. Bari yanimda konusmasalar diyorum(l 4. Eb. (4. Mad.l)" ve baskasi,
'"'Sadece komsulanmtz. Bu cocuk digerlerinden farklidir. diyor (19. Eb. (4. Mad.))
diye dusuncelerini dile getirdiler. Mental-Motor

Retardasyon tanisi konan

engelli 6grenci ebeveyni, "Arkadaslan onunla dalga geciyor ama Musa ona aldins
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etmiyor. Toplumda

Id hareketleri

cekincelerimdir.

Siimiiklii olmasi

baskasinin

esyalanni almasi hususlarznda (3. Eb. (4. Mad.)) digeri, "Engelli cocuk anneleri de
cocuklanmiza

iyi anlaytsli davranmiyorlar.

Komsuluk iliskileri azdzr(20. Eb. (4.

Mad.)) diye dusuncelerini ifade etti. Otizm tamsi konan engelli ogrenci ebeveyni

sayisi 5 'tir. Bu ebeveynlerden biri, "Onceleri topluma uyumda, lokantada vs stkinti
yasardim. Otobuste giderken aniden sarki soylerdi insanlar bakardi. Bazi insanlar
bizi magazaya koymadz. Lutjen cocuga bakin dediler biz de magazadan

ciktik:

Askerlik cagina gelmis cocuklann siirekli hastahaneleri gezdirmeleri dogru degil (4.
Eb. (4. Mad.t)" bir digeri, "Kiiciikken oglumun etra.findakileri rahatstz ettigi oldu.
Son zamanlarda bizi iyi ve hos karsilayan insanlarla goriisiiyorum. Insanlarin sana
Allah sana yardim etsin demeleri beni cok olumsuz etkiliyor.
cocuguma

Komsuluklarda

'cok yaramaz ' diye laf ediyorlar. Beni cok uzdii. Oglumun durumlarz

komsulanmt

etkilemez

(5. Eb. (4. Mad.t)" diye soyledi. Diger ebeveyn, "iki aile

oglumdan engelli olmaszndan dolayi bize gelmiyorlar.
damgalanmaszn

Onemli degil. Cocugum

diye maas almastni istemedim (6. Eb. (4. Mad.))"

bir digeri,

"Toplum icinde insanlarzn tepkileri hosuma gitmiyor(l 6. Eb. (4. Mad.i)" diye

dusuncelerini dile getirdiler. Hidrosefalini tamsi konmus zihinsel engelli ogrenci
ebeveyni sayisi birdir bu ebeveyn, "Esim arkadaslanna gidemez.
orada fazla tat vermezler esimden huzursuz

Ciinkii ktztma

olur. Onlar bize gelirler fakat esim

onlara problem yasadigi icin gidemez (11. Eb. (4. Mad.i)" diye dusuncelerini dile

getirdi.
Fiziksel Sorunlar, engelli cgrencinin yasam sartlannm uygunlugu ve bakim
sorumlulugu konusunu icermektedir. Gonullu gorusmelerimizden 89 sorundan 15 'in
fiziksel

sorunlar olusturmaktadir. Gorusmelerimizde spastik tarnsi konulan

ebeveynlerden biri, "En biiyiik sorun tekerlekli sandalyeyi her yere gotiirebilecegim
fiziki sartlann olmaytsi. Her yerde rampa yak ve kizimt goturemiyorum. Komsuyu
bile rampasi yada tekerlekli sandalyeyi gotiirebilecegim

olanlardan

seciyorum.

Aynca kizimi hastalandigim yada doktora gitmek gerektigim zamanlarda kimseye
btrakamtyorum.Hem
yakinimizda

yak.

kendi ailemden hem de esimin akrabalarzndan kimse burada
Ben

hasta

olunca

kizimi

da

benimle

birlikte

hastaneye

gotiiriiyorum. Esimle birlikte 22 yasimdaki kizimizi birlikte banyo yaptirabiliyoruz.
Tabi cocuk etkileniyor babanzn yanznda. Bu konuda yardim kurumlardan yardim
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almak istedim. Ilgileniriz dediler fakat arkasz gelmedin (1. Eb. (4. Mad.))" diger
ebeveyn, "Tek basina yiiriiyemez. Siirekli ihtiyac hisseder Biiyiik oglum yardzm eder.
Kucuk oglum yardim etmez(21. Eb. (4. Mad.))" demektedir. Baska bir ebeveyn ise,
"Tuvalete oturamaz. Simftan cikinca teneffiiste carparlar diye okulda koruyorum
(25. Eb. (4. Mad.))"

diye dusuncelerini

ifade etmistir.

Down sendromu tarnsi

konulan ebeveynlerin fiziksel sorunlarm sayrsi 3 'tur. Bu ebeveyler; "Bakim sorunu
oldu Okulda yardimci oldular. Cocuklar yardimci oluyor. Hergiin 6 ya kadar bakan
ve cumartesi bakan kurumlar olmalz (2. Eb. (4. Mad.))" dedi. Digeri, "Cocuguma
naszl davranacagtmi bilmiyorum. En biiyiik sorunum: Opiiselim vs. diyor. Bizi zor
durumda bzrakzyor(l4.

Eb. (4. Mad.)"

ve digeri, "Kiz cocugudur goz kulak

olmalzyzm. Etrafta isciler var cekiniyorum,

siirekli takip ediyorum (17. Eb. (4.

Mad.))" diye dusuncelerini ifade ettiler. Mental-Motor Retardasyon tarusi konulan
ebeveynlerin
kenarznda

fiziksel

sorunlann

bazen cikip giderler

sayisi 4'tiir.

Bu ebeveyler;

(3. Eb. (4. Mad.))"

"Evimiz

yolun

digeri, "Kizimin

banyo

yaptzrzrken cok zorlanzyorum. Kurul raporunda imza atmada zorluk ctkarttyorlar
(10. Eb. (4. Mad.))" bir baskasi, "Tuvaletini soyleyemez. Gece de az uyur. Anne
baba calistiklan icin cok zor yaparlar (12. Eb. (4. Mad.t)" diye soyledi. Bir baska
ebeveyn, . "Her seyini ben yaparzm yeme, icme vs (22. Eb. (4. Mad.))" diye
dustincelerini ifade ettiler. Otizm tamsi konulan ebeveynlerin fiziksel sorunlann
sayisi 3 'tiir. Bu ebeveyler; "Mersinde 45 dak. Ogretmene gotiiriirdiim. Eve gelinde
dersi tekrar ettirirdim. Baba siirekli is gezisinde oldugu icin genelde yuk

bana

kalzrdz (4. Eb. (4. Mad.))" bir baskasi, "Alisverise gidince saga sofa dalar (16. Eb.
(4.

Mad.))"

diye

dustincelerini

ifade

etmistir.

Fenilketonuri

tamsi

konulan

ebeveynlerin fiziksel sorunlann sayisi 1 'tur, Bu ebeveyn, "Komsularla ilgili cok
biiyiik szkzntzlar yasanm.

Kaptyi acar sessizce aniden komsulara gider. Evlerine

girer. Arabalarzna girer. Kanstinr. Gordiiklerini alzr. Bakkallara gider. Yemis vs.
alzr bazen ben sonradan parasznz veririm. Bazen parasznz da almazlar(8. Eb. (4.
Mad.))" diye bahsetti. Hidrosefalini tarusi konulan ebeveynlerin fiziksel sorunlarm
sayisi 1 'tur. Bu ebeveyn, "Parkta bile cocuklar iterler, alay ederler, elindekini alzp
giderler cocuk yetisemez (11. Eb. (4. Mad.))" diye dusuncelerini ifade etmislerdir.
Ekonomik Sorunlar, bu sorunlarda yeme, icme, bannma, saghk gibi temel
ihtiyaclann karsilanmasmdaki

maddi yetersizlikler,
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13 kisi tarafmdan sorun olarak

gorulmektedir.

Bu gonullu gorusmelerde

spastik engelli ebeveynlerden

"Parasal problemi vardir. Cok pahalz ozele gotiiremiyoruz

biri,

(21. Eb. (4. Mad.))"

diger ebeveyn ise, "Ayrzca derse gitmesi icin masraf ediyorum.Para yetmiyor(25.
Eb. (4. Mad.))" diye dusuncelerini ifade etmistir. Down sendromu tarusi konulan
ebeveynlerin ekonomik sorunlann sayisi 2 'tiir. Bu ebeveyler;

"Tedavi konusunda

egitim konusunda eksiklik var di! terapisti yok olsa bile Lefkosa ya gidip gelme zor
ve masrafli (2. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn ise, "Devletin verdigi para yetmiyor.
Diger cocuklara para yetmiyor. Onlar iiniversitede okuyor. Biz buranin vatandasi
degiliz. Ama 18 ytldir buradaytz. Iki aradayzz. Ordakiler Kibris 'ta yastyor diye
yardimci olamtyor. buradakiler vatandas degiliz diye yardzmcz olamzyor (17. Eb. (4.
Mad.))" diye diisiincelerini dile getirdi. Mental-Motor Retardasyon tanisi konulan
ebeveynlerin ekonomik sorunlann sayisi 3 'tiir. Bu ebeveyler; "Etraftaki insanlarzn
baktslan beni etkilerdi. Okula kayztta zorluk ctkardilar sonra kabul ettiler. 0 sznzfta
yapamadz. Parasal problem var ortapediye gitmeliyiz, uyku problemi var siirekli
doktora vs. gitmeliyiz. Masrajlarz 90k fazladzr (18. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn
ise, "Siirekli

doktora

gitmek problemi var. Gidemiyoruz.

Para problemimiz

vardtrtZil. Eb. (4. Mad.))" diye dusuncelerini ifade etmislerdir, Otizm tamsi konulan
sorunlann

sayisi

ebeveynlerin

ekonomik

4'tiir.

Bu

problemlerimiz

vardzr. Paramzz yetmiyor. Kemal 'in 90k paraya ihtiyaci vardzr (15.

Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn, "Parasal problemlerimiz
almtyor. Ben de du! maasi almzyorum

ebeveyler;

"Parasal

vardzr. Aleyna

maas

(16. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn ise,

"Ayrzca derse gitmesi icin masraf ediyorum.Para yetmiyor(24. Eb. (4. Mad.))" diye
dustincelerini ifade etmislerdir. Fenilketonuri tamsi konulan ebeveynlerin ekonomik
sorunlarm sayisi 1 'tiir. Bu ebeveyn, "Cocugun yiyecekleri 90k pahalzdzr. Ciinkii
yiyecekleri hep Hacettepe 'den gelir. Ayda 2000 (iki bin) tl lik yiyecek harcamasz
yapzlzyor(8. Eb. (4. Mad.))" diye bahsetti. Hidrosefalini tamsi konulan ebeveynlerin
ekonomik sorunlann sayisi 1 'tur, Bu ebeveyn, "Kizim icin yapzlan masraf devletin
verdiginden daha fazladzr.. 6 ayda bir Tiirkiye ye kontrole gider 90k daha fazla
masraf ederim (11. Eb. (4. Mad.))" diye diisiincelerini dile getirdi.
Egitimsel Sorunlar, cocugun dogumundan itibaren yeni bilgi ve becerilerin
ogrenmesi ve bunu da davrams olarak gostermesi gerekir. Egitim ve Ogretim
surecinde resmi ve ozel kurumlarda yasanan sorunlarla, okulla, ogretrnenle, okuldaki
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diger

etkenlerden

dolayi

yasanan

sorunlardir.

89 sorun arasmdan

egitimsel

sorunlann sayisi 18 'dir. Gorusmelerimizdeki spastik engel grubundaki ebeveynlerin
sayisi

birdir.

Bu

ebeveyn,

"Parasal problemi

vardtr.

Cok pahalt

ozele

gotiiremiyoruz (21. Eb. (4. Mad.))" diye bahsetti. Down sendromu tanisi konulan
ebeveynlerin egitimsel sorunlann sayisi 5 'tiir, Bu ebeveyler; "Tedavi konusunda
egitim konusunda eksiklik var di! terapisti yok olsa bile Lefkosa 'ya gidip gelme zor
ve masrafli (2. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn, "ilk zamanlan okula almakta zorluk
ctkartyor ama simdi aldilar stntfta arkadaslarini rahatstz ediyor (9. Eb. (4. Mad.))"
diger ebeveyn ise, "Okula I. sinifa gitti, gitti sonra rapor cikti ve 5. stntfta diploma
verildi ve basindan savma yapildi. Bir ytl icinde 5. stniftan mezun oldu (13. Eb. (4.
Mad.))" diye bahsetti. Baska bir ebeveyn, "Krese aldtrmada problem yasadik.
Biitiin kresler kapidan direk cevirdiler. Sonra bir kres aldi. ilkokul 1. sinifta problem
90k yasadik. Sinifa almak istemediler. Zorla stnifa kaydettirdik. 1. sinifta bir hafia
biri diger hafia bir sintf ogretmeni aldi. Ben bunun miicadelesini verdim. Cok
sikayet edince 1 ay biri I ay digeri aldi. Bazi etkinliklerde ayri tutulmasi istemem.
Resim yansmasina benim oglumu almadilar (14. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn ise,
"Okula gittigi zaman diger veliler tepki gosteriyorlardi bu nedenle normal okula
vermedik (17. Eb. (4. Mad.))" diye bahsettiler. Mental-Motor Retardasyon tarusi
konulan ebeveynlerin egitimsel sorunlann sayisi 4'tiir. Bu ebeveyler; "Cocugumu
okula almadilar (10. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn, "Kreste boyalarz yerdi, krese
almak istemezdi (12. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn ise, "4 yasina kadar kucagimda
tasidim. Normal okula gittiginde cocuga igne batirdtlar, tuvalete kapattilar (18. Eb.
(4. Mad.))" diye bahsetti . Baska bir ebeveyn ise, "Kaynastirma esnasznda diger
veliler ktztma stntfa almak istemediler (20. Eb. (4. Mad.))" diye dusuncelerini ifade
etmislerdir. Otizm tamsi konulan ebeveynlerin egitimsel sorunlann sayisi 6' dir. Bu
ebeveyler; "Hicbir yere goturemiyordum, zamanla bunu astik, stresle tirnaklanni
yer. Once kresler kabul etmedi. Sonralarz Giil Abla Kresi kabul etti. Okullar bizi
kabul etmedi. Bakanliga, cocugu okula kabul etmeleri icin bas vurduk. Once
Polatpasa ya (ilkokuluna) verdiler. Daha sonra Sehit Zeki Salih 'e gittik. iyi oldu .
Oradaki ogretmenlere hen cocugumu anlattim. Sonra kabul ettiler. Once cocuguma
nasil davranmalarz gerektigini soyledim. Daha faydalz oldu cocugu kabul ettiler.
Orta okulda tekrar ogretmenleri bilgilendirdim (4. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn,
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Ozel egitimin egitiminin lasa olmamamsi gerekir. Egitimin siirekli olmastni isterim.
Cocugumun beceremedigi her seyden ben iizidiiriim. Kreste ogretmenleri almakta
zorlandim. Bir hafta biri aldt diger hafta bir baskasinda

kalirdi. Gecen sene

ilkokulun miidiiriine yalvardim almadi (5. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn ise, "Okula
almadilar.

Yilmaz 'in bezli olmaszndan

konustum almadilar

dolayi almadilar.

(6. Eb. (4. Mad.))"

diye bahsettiler.

3-4 ogretmenle

de

Diger bir ebeveyn,

"Genelde egitim sorunu yasamayiz. Fakat Belediye Kresi 'nde bir deja bayildi daha
almak istemedi. Tv izlerken alttaki yazilari takip eder (7. Eb. (4. Mad.))" diger
ebeveyn,

"Ilkokula

diisiincelerini

goturdiik.

Alamaytz

dediler

ifade ettiler. Fenilketomiri

(24. Eb.

(4. Mad.))"

tanisi konulan ebeveynlerin

diye

egitimsel

sorunlann sayisi 1 'dir. Bu ebeveyn, "Bir ytl okula gitti daha da okula almadilar.
Okulun 2. yilinda ogretmen degisti, hem de miifettis okula altnmasin dedi. Okula
almadilar

(8.

Eb.

(4.

Mad.))"

diye

bahsetti.

tarusi konulan

Hidrosefalini

ebeveynlerin egitimsel sorunlann sayrsi 1 'dir. Bu ebeveyn, "Diger cocuklar zarar
verir diye okullara

cocugun gitmesini

istemedim

(11. Eb. (4. Mad.))" diye

diistincelerini dile getirdi.
Saghk Sorunlan,

saglik sorunlan bakimmda cevresindekilere

ve kendine

zarar verme, ogrencinin zamanla buyumesi sonucu gelecekte ne olacak kaygisi
hastanedeki

tedavi

Gcriismelerimizde

siireci

ve

devam

89 sorundan 7'sinde

etme

durumu

saghk sorunlanm

Down sendromu tamsi konulan ebeveynlerin

bu

kapsamdadir.

oldugu gorulmustur.

saghk sorunlann

sayisi 2 'tiir. Bu

ebeveyler; "Tedavi konusunda egitim konusunda eksiklik var dil terapisti yak olsa
bile Lefkosa ya gidip gelme zor ve masrafli

(2. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn,

"Kalp problemleri oldugu icin hareketi kisttlidir. Fazla etkinlik yapamaz (13. Eb. (4.
Mad.))" diye diisuncelerini ifade etmistir. Mental-Motor Retardasyon tamsi konulan
ebeveynlerin saghk sorunlann sayisi 2 'tiir. Bu ebeveyler; "Doktorlar actklayici bilgi
vermiyorlar. Bazen bizimle kavga yaparlar. Doktora gittigimizde- neden cocuga iyi
bakmiyorsun durduramiyorsun- diyor. Doktora gotiiriince ktztm hareketinden dolayi
doktor tepki gosterdi. Doktora gidince sira bekleyemeyiz (20. Eb. (4. Mad.))" diger
ebeveyn, "Diisup kafastni vurur (22. Eb. (4. Mad.))" diye bahsettiler. Otizm tamsi
konulan ebeveynlerin saghk sorunlann sayisi 3 'dir. Bu ebeveyler; "ilk zamanlarda
doktora Adana

ya gidip gelmede cok sikinti ctktim (5. Eb. (4. Mad.))" diger
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ebeveyn,

"Hastanelerde

daha

ilgili

davranilmali.

Bekletilmemeliyiz.

Ciinkii

bekletirler. Burada norologlar var. Neden. Tiirkiye ye gonderilir. Burada doktor
varken

orya gonderilmemeli.

Maas icin doktora gotiirdiim.

hastalzklara

gonderir.

gonderilecek

(6. Eb. (4. Mad.))"

"Hastanelerde

bekleme

Aslznda

hastaligi

bellidir

baska

diye bahsetmistir.

problemlerimiz

oluyor.

Hastaneye Lefkosa 'ya gotiirmem gerekiyor.

Gaze

vs baska

doktorlara

neden

Baska bir ebeveyn

Bekletmeden

bizi

ise,

almalidir

Gotiiriip getirmek benim icin buyuk

problem. Ozel aracla gitmem gerekiyor. Otobiiste duramiyor (15. Eb. (4. Mad.))"
diye dusuncelerini ifade etmistir.
Kardes Sorunlan, kardeslerle olan duygusal tepkiler, cocugun anne baba
iizerindeki kardeslerden dolayi etkileri ve kardeslere verilen sorumluluklar bu konu
kapsamma

girmektedir.

Y apilan

olusturmaktadir. Goriismelerimizdeki
ikidir. Bu ebeveynler,

gorusmelerimizde

genel

sorunlann

9 'unu

spastik engel grubundaki ebeveynlerin sayisi

"Anne olarak yasadigin

hamile kaldigimda yasadim. Hamileligim

giicliik kizimtn yanznda ogluma

esnasznda kucagima almam gerektigi

zamanlarda alamayisimdir. Esim iste oldugu zamanlarda oyle zaman oldu ki banyo
hatta lavaboya bile gidemiyordum. Kiztmi hastahaneye gotiirmek icin oglumu bir
baskasina biraktim. Beni cok uzdii. Bir kurum olsaydi ogluma yada ktzima baksaydi
rahat olurdum (1. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn, "Kardesiyle kavga eder (25. Eb.
(4. Mad.))"

diye dusuncelerini

ifade etmistir, Down sendromu tamsi konulan

ebeveynlerin kardes sorunlann sayisi 2 'tiir. Bu ebeveyler;

"K1z1m Nida, Esra yz

ktskaniyor bazen ktzar ve patlar. Ablayla ilgili once sorun yasadik sonra kiztm altsti
(13. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn,
kiskaniyor (14. Eb. (4. Mad.))"
Retardasyon
ebeveyler;

tamsi

konulan

"Kardesler

"Kardesiyle iliskisi iyidir ama kardesi onu

diye dusuncelerini

ebeveynlerin

arasznda

bazen

kardes

ifade etmistir. Mental-Motor
sorunlann

huzursuzluklar

sayisi 3 'tiir.

vardir.

Bu

Birbirlerinin

derslerini engeller (3. Eb. (4. Mad.))" diger ebeveyn, "Oglumun okulundaki kursa
ktztmla birlikte gittim. Oglum aglayarak geldi kardesimi bir daha okula getirme
dedi. Ertesi giin miidiire soyledim cocuklarla konustu ve cocuklar iyi karsiladi.
Kardesi de -hep onunla ilgileniyorsunuz-

dedi. Kardesini kzskanzyor (10. Eb. (4.

Mad.))" diye goruslerini bildirdi. Baska bir ebeveyn ise, "Bazen Betiil kardesini
ktskanir (20. Eb. (4. Mad.))" diye diisuncelerini ifade etrnistir. Otizm tamsi konulan
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ebeveynin kardes sorunlann sayisi 1 'tur. Bu ebevey, "Kardesi burada oldugu zaman
kavga ederlerdi (16. Eb. (4. Mad.))" diye bahsetmistir. Fenilketonuri tamsi konulan
ebeveynlerin kardes sorunlan sayisi l 'dir. Bu ebeveyn, "Kardesinin defterlerini
kanstinr. Kardesiyle siirekli kavga eder (8. Eb. (4. Mad.t)" diye dtisuncelerini ifade
etmistir, Engel gruplanyla sorunlar arasmda iliski icin asagidaki tablo hazirlannustir.

Engel Durumuna gore sorunlann orani

Tablo:8
Engel Gruplan

Sorunlar sayisr

Ebeveyn Sayisi

Soron Oranlan

3

10

3.3

6

22

3.6

7

21

3

7

27

3.8

Feniilketonuri

1

5

5

Hidrosefalini

1

4

4

25

89

Spastik
Down
Mental+Motor
Retardasyon
Otizm

Toplam (f)

Kisi basma

dusen soru sayisi arttikca · stres oram ve yasam

zorlugu

artmaktadir. Tabloda da goruldiigti gibi engelli sayrsi ile sorunlann sayisi arasmdaki
iliski degerlendirmeye

ahnrmstir.Kisi basma dusen sorun sayisma gore

asagidan dogru siralandigmda Fenulketonuri

yukanya

5 ile ilk sirada yer ahr. Kisi basma

dusen sorunlar dikkate almdigmda ikinci sirada 4 soru adedi ile Hidrosefalini yer
ahr. Ucuncu sirada 3.8 ile otizm tamsi konulan engel grubu yer ahr. Sorunlann kisi
basma dusme sayisma gore 4. sirada down 3.6 ile yer ahr, 3.3 ile spastik engel
grubu, 3 ile de Mental-Motor

Retardasyon yer almaktadir,
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4.1.5. Zihinsel engelli cocuga sahip annelerin veya babalartn cocuga karst
tutumlart nelerdir?

Tablo: 9

I

Gonidlii ebeveynlerin Engel Durumlarina Gore Durumlari

Engel Gruplan

I

Anne

Spastik

/ Baba

I

3

Down
6
Mental+Motor
Retardasyon
Otizm

5

2

6

1

I

F enulketonuri

1

Hidrosefalini

1

Toplam (f)

I

21

I

4

Genel Toplam

Zihinsel

25

engelli cocuga sahip annelerin

veya babalann

cocuga

karsi

tutumlan nelerdir? Anne ve babalara ayn ayn sorulmustur. Y ani anneden babanm
dusuncesi istenmemis, babadan da annenin diisuncesi istenmemistir. Gorusmeler 21
anne ve 4'te

baba ile yapilrmstir. Baba ile yapilan gorusmelerde tablo 6'da da

goriildiigii gibi cocuklann baknmm baba iistlenmemistir. Babaya cocugunuzla ilgili
tutumlanmz

nasildir?

sorusuna

.mental-motor

retardasyon

tamsi

konulmus

ebeveynlerden baba, "Iyidir. Kardeslerinden farkli. Onlar gibi olmasim isterim.
Bakzma muhtactir (3. Eb. (5. Mad.))" cevabi almrrustir. Baska bir baba ise, "Cok
iyidir. Sakinimdir.Isten gelince beni (babayi) daha cok sever (7. Eb. (5. Mad.))"
diye cevap vermislerdir. Hidrosefalini tamsi konulmus engelli ogrencinin babasi,
"Cok sabirli degilim, bazen ufak tefek kizartm. Ben de kzzmazsam
kontrolsiiz oluyor (11. Eb. (5. Mad.))"

ve diger baba,

tamamen

" Kizmam. Dedigimi

yapttrmam icin halastnin kiztni ornek veririm beni dinler (12. Eb. (5. Mad.))" diye
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cevap vermislerdir.

Babanm bakirm tamamen iizerine almamasi, anneye bakim

konusunda daha fazla yuk binmesine sebep olmustur. Gorusme yaptigmuz babalar
genelde disanda cahsarak evdeki gecirilen zamanm az olmalan nedeniyle cocuklarla
bir problem yasamadiklan ve stres yasamadiklan fark edilmistir.
Anneler ise cocuklann bakimlanni

babalann disandaki islerde cahsmalan

nedeniyle daha fazla yuklendigi gorulmustur. Spastik tarusi konulmus ogrenci anne
sayisi 3 'tiir. Ogrenci annesiyle

yapilan gorusmelerde bir anne, "Ben bir gun

onumde tekerlekli sandalye olmadan yiiriisem kendimi boslukta hissediyorum. Hep
onlari esirgedim. Kardesi de onu korudu. Ailem cok iyi. Her zaman bana destek
verdiler (1. Eb. (5. Mad.))" dedi. Diger anne, "Oglumu seviyorum (21. Eb. (5.
Mad.))" dedi. Diger bir anne,

"Bazen

kizarim

(25. Eb.

(5. Mad.))"

diye

dusuncelerini ifade etti. Down tamsi konulmus ogrenci anne sayisi 6' dir, Ogrenci
annesiyle yapilan gorusmelerde bir anne,
diisiindiim. Keske dogurmasaydim

-tu zamanlarda

kiztm olmasaydi diye cok

dedim. Simdi ise o

benim melegim

oyle

diisiinuyorum (2. Eb. (5. Mad.))" diye soyledi, Baska bir anne ise, "Bazen ktzanm
(9. Eb. (5. Mad.))" ve digeri, "Iyidir (13. Eb. (5. Mad.))" diye diisiincelerini ifade
etti. Down sendromu baska anne ise, "Bazen baginrim.
poposuna

Sinirlenirim.

Hajif

vururum (14. Eb. (5. Mad.))" ve digeri, "Aramiz iyidir. Inadi var (17. Eb.

(5. Mad.))" diye soyledi. Baska bir anne ise, "Elifsuyu cok seviyorum. Uyuyunca
bile onu artyorum (19. Eb. (5. Mad.))" diye dusiincelerini ifade etti. Mental-Motor
Retardasyon
Kardeslerinden

tamsi

konan

zihin engelli

ebeveyn

annelerinden

birisi,

"Iyidir.

farkh. Onlar gibi olmasmi isterim. Bakima muhtactir (3. Eb. (5.

Mad.))" digeri, "Her zaman hosgoridiiyum. Bir yapma dedim mi yapmaz (10. Eb.
(5. Mad.))" diye ifade etti. Baska bir anne ise, "Iyi davranirim ilk goz agnmdir (18.
Eb. (5. Mad.))" digeri, "Bazen ktzartm (20. Eb. (5. Mad.))" ve bir digeri, "Osman 'a
bazen ktzanm.

baginrim

(23. Eb. (5. Mad.))" dediler. Otizm tamsi konulmus

ogrenci anne sayisi 6'dir. Ogrenci annesiyle yapilan gorusrnelerde anneler; "En cok
bana hareket yapiyor. Babaya yapmaz. Ben onu bazi seylerde sinirltyorum

ve

sinirleniyor. Arna sakin olmaltytm. Onu cok seviyorum (4. Eb. (5. Mad.))" digeri,
"Ben mutluysam cocuga ktzmam. Bazen -bardak tasar- poposuna

hajif atarim.

Sabirla davraninm. Normal cocuk gibi davraninm (5. Eb. (5. Mad.))" bir digeri,
"Ogluma hosgoridiiyiim. Gene/de kur;ugune ktzanm (2 yasinda) (. Eb. (5. Mad.))"
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bir baskasi ise, "Bazen bagirtyorum. Beni dovmeye kalktigi zaman ellerini tutup
iistiine oturuyorum (I 5. Eb. (5. Mad.))" bir digeri, "Bazen beni kizdtrtyor. Ellerimi
masaya vururum. Kaptnin oniine koyanm derim. Bir miiddet kapida kalir. Bazen
eline falan vururum (I 6. Eb. (5. Mad.))" ve bir baska anne ise, "Osman 'a bazen
ktzanm (24. Eb. (5. Mad.))" diye dusuncelerini ifade ettiler. Feniilketoniiri engelli

tamsi konulmus ogrenci anne sayisi birdir. Bu anne, "Sabirltyim aksama kadar
pesine dolaninm. Fakat sabrimi cok tasinrsa ufak tefek patlatinm (8. Eb. (5.
Mad.))" diye ifade etti. Goruldugu gibi bakirm tamamen annelerin uslenmesi stres

oramm arnnr ve anne bu stresi cocuklara bir sekilde yansitir.

4.1.6.

Cocugunuzun

engelinden

dolayt

stres yasaduuz

mi?

Ya~zyor

musunuz? Yasadtguu; stres kendini nastl gosterdi ve stresle basa ctkmak icin
neler yaptuuz?

Tablo: 10

Engelli cocuk ebeveynlerinin stres yasamlartyla ilgili dur

Stres yasadim/yasiyorum
Engel Gruplan

Stres yasamadim/yasamryorum
Anne

Baba

Anne

Baba

Spastik

3

-

-

Down

6

-

-

Mental-Motor

Retardasyon

Otizm

Fenulketoniiri

5

2

-

-

6

I

-

-

-

-

-

-

I

I

Hidrosefalini
Toplam (f)
Gene! Toplam

21

4
25

Tablo lO'da da goruldugu gibi Stres yasamadim veya yasamiyorum sutunlan
tamamen bostur, Gorusme yapilan engel gruplanndan stres yasamayan engel grubu
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yoktur. Bu aym zamanda gonisme yapilan engel gruplanndaki ebeveynlerde % yiiz
stres yasadiklanni gosteriyor,
Cocugunuzun
musunuz?

engel

Somsana

bahsetmektedirler.

durumundan

verilen

dolayi

cevaplarda

stres yasaduuz

ebeveynlerin

21 anneyle yapilan gorusmelerde,

hepsi

rm? Yasiyor
yasadiklannda

spastik engel grubunda

3

ebeveyn, 6 down sendromlu cocuklann ebeveynleri, 5 mental-motor retardasyon
engelli

ogrencilerin

ebeveynleri,

Bir

ebeveynleri,

fenilketoniiri

6

otizm

tamsi

konan

tarnsi

konan

engelli

engelli

ogrencilerin

ogrencilerin

ebeveynleri

sorumuza "evet" cevabmi vermislerdir,
Cocugunuzun

engelinden

dolayi stres yasadmiz rm? Yasiyor musunuz?

Sorusuna babalar ise mental-motor retardasyondan iki baba,

otizmde bir baba ve

hidrosefaliniden bir baba "evet" cevaplanm vermislerdir.
Spastik tamst konan engelli ogrenci ebeveynlerle yapilan gonismelerde
anne, Cocugunuzun

engelinden

dolayi stres yasadmiz

bir

rm? Yasiyor musunuz?

Sorusuna, "Evet Stres hep kendimi sucladim ailem beni suclamadt. Kusuru hep
kendimde buldum (1. Eb. (6. Mad.))" bir digeri, "Stresi simdi daha fazla yastyorum
(21. Eb. (6. Mad.))" bir diger anne, "Evet (25. Eb. (6. Mad.))"

diye dustincelerini

dile getirmistir.
Down tanisi konan engelli ogrenci ebeveynlerle yapilan gorusmelerde
anne, Cocugunuzun

engelinden

dolayi stres yasadnuz

bir

rm? Yasiyor musunuz?

Sorusuna, "Kizimi okula kabullendirme ve alisttrma konularznda cok stres yasadim
(2. Eb. (6. Mad.))" bir digeri, "Evet Aglanm, cikip gezerim (9. Eb. (6. Mad.))" bir
diger anne, "Genelde gezeriz

(13. Eb. (6. Mad.))" diger anne, "Evet yasanm (14.

Eb. (6. Mad.))" baska bir anne, "Biraz yasanm (17. Eb. (6. Mad.))" bir diger anne,
"Arada bir yastyorum (19. Eb. (6. Mad.))" diye dusuncelerini dile getirmislerdir.
Mental-Motor Retardasyon tarusi konan engelli ogrenci ebeveynlerle yapilan
gorusmelerde ise bir anne,

Cocugunuzun

engelinden dolayi stres yasadmiz rm?

Yasiyor musunuz? Sorusuna, "Gene! de odaya girip kimseden habersiz aglarim. (10.
Eb. (6. Mad.))" baska bir anne, "Stres yasartm (18. Eb. (6. Mad.))" bir baska anne
ise,

"Cogu zaman stres yasarim (20. Eb. (6. Mad.))" diger anne, "Stres yaptim

disim kalmadi (22. Eb. (6. Mad.))"
Kendine

hakim

degil

arabanzn

diger anne ise, "Arkadaslariyla

altzna girebilir
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(23. Eb.

ayni degil.

(6. Mad.))"

diye

dusiincelerini ifade ettiler. Aym soruya babalarm cevaplan ise, "Biiyiiyiince nasil
olacak diye diisiiniiyorum. Zamanla unutuyorum. Kendimi ise veriyorum (3. Eb. (6.
Mad.))" diger baba, "Anne baba ben dede ve anne annneanne hep etkilendik. Uyku
uyuyamaz olduk (12. Eb. (6. Mad.))" diye dusuncelerini ifade ettiler.

Otizm tarns: konan engelli ogrenci ebeveynlerle yapilan gorusmelerde ise bir
anne,

Cocugunuzun engelinden dolayi stres yasadimz rm? Yasiyor musunuz?

Sorusuna, "Yasiyorum gene/de agliyorum (4. Eb. (6. Mad.))" baska bir anne, "Stres
(5. Eb. (6. Mad.))" baska bir anne ise, " Evet. Etrafimdaki insanlardan

yasarim

dolayi strese girdim (6. Eb. (6. Mad.))" baska bir anne, "Cok stres yasarim (15. Eb.
(6. Mad.))" baska bir anne ise, "Stresli oldugum zaman gezmeye gotiiriiriim (16. Eb.
(6. Mad.))" diye dusuncelerini ifade ettiler. Otizm tamsmda stres yasayan baba

sayisi birdir. Baba, "Fazla stres yasamam (7. Eb. (6. Mad.))" diye dtisuncelerini
ifade etti.
Femilketonuri

tarusi

konan

engelli

ogrenci

ebeveynlerle

yapilan

goriismelerde ise bir anne, Cocugunuzun engelinden dolayi stres yasadimz rm?
Yasiyor musunuz? Sorusuna, "Cok stres yasanm ozellikle komsulardan dolayi (8.
Eb. (6. Mad.))" diye bahsetmistir.

Hidrosefalini

tamsi

konan

engelli

ogrenci

ebeveynlerle

yapilan

gonismelerde ise baba, Cocugunuzun engelinden dolayi stres yasadmiz rm? Yasiyor
musunuz? Sorusuna, "Stres yasanm Sinirlenirim

(11. Eb. (6. Mad.))" diyerek

dusuncelerini ifade etmislerdir.
Yasadigmiz stres kendini nasil gosterdi? sorusuna ise gorusme yaptigmuz
ebeveynler icten ve samimi cevap vermislerdir, Bu sorumuzun cevaplanm
simflandmrken

stresin ortaya

cikardigi problemleri bakimmda

iki

ti.irde

inceleyebiliriz. Birincisi ebeveynlerin i.izerinde goriilen fizyolojik belirtiler. Ikincisi
ise ebeveynlerin i.izerindegorulen psikolojik belirtilerdir.
Stresli bireylerde goriilen fizyolojik belirtiler:

l-Nabiz hizi ve giicii artar,
2-Kan basmci yi.ikselir,
3-Solunum sayisi ve derinligi hafif artar,
4-Pupiller dilate olur, gorme keskinligi artar,
5-Kaslar gergindir, rijiditetkatrhk) ve tremor vardir,
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6-Cilt soguk ve nemlidir,
7-Dudaklar ve ag1z kurudur, susuzluk hissi vardir,
8-Viicut 1s1s1 artabilir,
9-Huzursuzluk, uyamkhk, tetiklik vardir,
1 G-Istahsizhk bulanti, abdominal distansiyon, kabizlik vardir,
11-Kan sekerinin yiikselmesi,
12-Glikoziiri,
13-Idrar miktanmn azalmasi ve yogunlugun artmasi,
14-Idrarla nitrojen kaybmm artmasi,
15-Serum sodyum ve klor miktarmm artmasi,

Stresli bireylerde goriilen psikolojik belirtiler:

l-Telas, heyecan

hali ve karar

verme

giiclukleri,

verilen

bir karan

uygulamada tereddiit etme,
2-Panik ve korku halleri
3-Huy, mizac ve karakter yapismda degisiklik
4-Ah~1lm1~davrams bicimlerinin degistirilmesi, aglama vs.
5-Degersizlik, gucsuzluk, basansizhk, fikirlerinin olusmasi,
6-Desteklenilmedigi,

kendisine guvenilmedigi inancmm yerlesmesi,

7-Zamansiz ve gereksiz ofke halleri, kizgmhk halleri, taskmhk halleri,
8-Siirekli hayal kurma, dalgmhk ve dusunme hali,
9-Tembellik veya asm bir cahsma hali,
lfl-Konusma

hizlanmasi, konusma yavaslamasi, konusma tutuklugu

veya

kopuklugu,
11-Hipokondriler, kisinin saghg1 ile asm ve gereksiz ilgilenmesi,
12-Uyku ritminin bozulmasi,

uykusuzluk,

asm uyuma, erken uykudan

uyanma,
13-0liim ve intihar fikirlerinin yogunlasmasi seklinde gorulmektedir.
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Tablo: 11

Stresin ebeveynler iizerinde goridme durumu.

Engel Gruplan

Ebeveyn Fizyolojik belirtiler

Psikolojik belirtiler

sayisi
Spastik

3

Down

6

1

6

Mental-Motor

7

4

7

Otizm

7

1

7

F enulketonuri

1

Hidrosefalini

1

1

1

Toplam(f)

25

7

25

25.92

74.08

3

Retardasyon

1

%

Gorusme
yasadiklan

yaptigirmz

25 zihinsel

engelli

ogrencilerin

anne-babalanmn,

stresin bireyler iizerindeki etkileri iki turde kisilikleri iizerinde etkili

olmustur. Fizyolojik ve psikolojik olarak gorulen bu etkilerin 25 ebeveyndeki
top lam sayisi 32 'dir. Sonuc itibariyle stresin kisiler iizerindeki fizyolojik etlerinin
psikolojik etkilerden daha az oldugu gorulmiistur. Kisiler iizerindeki etkilerin %
25.92'iinii

fizyolojik

belirtiler,

% 74.08'de

psikolojik

belirtiler

gonilmustur.

Psikolojik etkilerin kisiler iizerindeki etkileri cok daha fazla oldugu gorulmustiir.
Engel gruplan iizerindeki etkileri teker teker inceledigimizde:
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Spastik tamsi konan Uy engelli ogrenci ebeveynlerle yapilan gorusmelerde,
fizyolojik etkiler hie gorulmedigi gibi Uy tane de psikolojik etkiler gorulmustiir, Bir
anne, Yasadigtmz stres kendini nasil gosterdi? Sorusuna, "Genelde aglardzm (I. Eb.
(6. Mad.))" diger ebeveyn, "Stresi simdi dahafazla yafzyorum (21. Eb. (6. Mad.))"
baska bir ebeveyn ise, "Dtsariya cikip dolasirim. Aglanm (25. Eb. (6. Mad.))"
diyerek diisiincelerini dile getirmistir,
Down tamsi konan alt! engelli ogrenci ebeveynlerle yapilan gorusmelerde;
kisiler i.izerindeki fizyolojik belirtiler ve psikolojik degerlendirmelerin

sonucunda

fizyolojik belirtilerin bir, yalmz psikolojik belirtilerin ise alt! oldugu gorulmustur.
Gorusmelerde

psikolojik belirtileri gosteren bir ebeveyn,

Mad.))" diger ebeveyn ise,

"Aglanm (2. Eb. (6.

"Aglarzm, cikip gezerim (9. Eb. (6. Mad.))" diye

bahsetmistir. Psikolojik belirtileri gosteren bir baska ebeveyn ise, "Genelde gezeriz.
Sinemaya giderdik, simdi korkuyor gidemiyoruz' (13. Eb. (6. Mad.))" diger ebeveyn,
"Disimi

stkanm.

Hayvanlarla

ugra$zyorum

cocugumuzdur. Allahzn takdiri dir
"Sinirlenince

rahatlarzm.

Bizim

ugurlu

(17. Eb. (6. Mad.))" bir baska ebeveyn ise,

elinden tutarak gezerim. Bulasik ytkarken yardim eder. Ben fazla

koymam. Miizik dinleriz dir

(19. Eb. (6. Mad.))" diye dustincelerini ifade ettiler.

Down sendromunda fizyolojik belirtilerin oldugunu soyleyen ebeveyn, "Sinirlenirim
(14. Eb. (6. Mad.))" diye dusuncelerini ifade etti.
Mental-Motor Retardasyon tamsi konulan yedi engelli ogrenci ebeveynlerle
yapilan gonismelerde; dart ebeveynde fizyolojik belirtilerin ve psikolojik belirtilerin
oldugu, yalmz psikolojik

belirtilerin

ise yedi ebeveynde

oldugu gonilmustur.

Gorusmelerde bir ebeveyn, "Biiyiiyiince naszl olacak diye dusiiniiyorum. Zamanla
unutuyorum. Kendimi ise veriyorum. Cocugumda bez var diye okulda problem var
(3. Eb. (6. Mad.))" bir baska ebeveyn "Gene! de odaya girip kimseden habersiz
aglarim.

Bazen de daga cikip 9zglzk atmak isterim. Evde is yaparzm (10. Eb. (6.

Mad.))" baska bir ebeveyn, "Anne baba ben dede ve anne annneanne hep etkilendik.
Uyku uyuyamaz olduk. Anne anne bazen aglar ktzardi ve birbirimize bagtrirdik.
Anne cocuguna baktigi icin izin aldi (12. Eb. (6. Mad.))" bahsetti. Diger ebeveyn
ise, "Yemeden icmeden kesilirim.

Parka gider ben de kayarzm. Miizik dinlerim.

Kitap okurum, kafami dagilir. Bazen aglarim (18. Eb. (6. Mad.))" diger ebeveyn ise,
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"Kiztma hakim olamtyorum. Uzidiiyorum ve oflayip duruyorum.

Ev isi yapmaya

calisinm.

kiztna bakartm

Evde yatanm,

kimseyi gormek

benimki oyle degil diye aglanm.

istemem. Komsunun

Cocugumu kimseye emanet etmek istemem. Evde

stres yasanm is yapamam duramam (20. Eb. (6. Mad.))" diger ebeveyn, "Stres
yapttm disim kalmadi (22. Eb. (6. Mad.))" diger bir ebeveyn ise, "Arkadaslariyla
ayni degil. Kendine hakim degil arabanin altina girebilir. Bu da bizi uzer " diye

bahsetmistir (23. Eb. (6. Mad.))"

diye diisiincelerini ifade ettiler. Fizyolojik

belirtileri olan down sendromu ogrencilerin ebeveynleri, "j$ yaparken ktzgtn isem
agresif davranirim onlarioglum ve esim) benim moralimin bozuk oldugunu anlar,
hicbir $ey soylemezler (I 0. Eb. (6. Mad.))" diger ebeveyn ise, "Anne baba ben dede
ve anne annneanne hep etkilendik. Uyku uyuyamaz olduk. Anne anne bazen aglar
kizardi ve birbirimize baginrdik: Anne cocuguna baktigi icin izin a/dz muvazzaf
olamadi. Digerleri terfi a/dz yiikseldi benim kizim kadroya gecemedi. Kreslere de
verdik fazla para da verdik olmadi. Siirekli hareket halinde stnifta olmuyor (12. Eb.
(6. Mad.))" diger ebeveyn ise, "Stres yasanm. Yemeden icmeden kesilirim.

Parka

gider ben de kayanm. Miizik dinlerim. Kitap okurum, kafami dagilir. Bazenaglanm.
Baskalanntn bakmasi beni rahatstz etmez. Allahin hediyesidir

(18. Eb. (6. Mad.))"

diye dtistincelerini ifade ettiler.
Otizm tarusi konan yedi engelli ogrenci ebeveynlerle yapilan gorusmelerde;
kisiler iizerindeki fizyolojik belirtiler ve psikolojik belirtilerin bir, yalmz psikolojik
belirtilerin ise yedi oldugu gorulmustur, Gonismelerde bir anne, "Gene/de
agliyorum. Onun beni aglarken gormemesini istemiyorum. Sonra cok iiziiliiyor
Eb. (6. Mad.))" diger ebeveyn, "O hareketi duradurmaya
temizlik yaparim.
oldugumda
Mad.))"

Onceleri

cok aglardim.

cocukla yuriiriim. Simdilerde

calisirim.

Simdi pek aglamam.

yasadiklanmi

yaziyorum

(4.

Olmazsa

Cok

ktzgin

(5. Eb. (6.

diger ebeveyn ise, "Yemek yerken tv karstsinda yemek yer ben istemem.

Stres olur.

Stres olunca onceleri 4 yasinda cok aglardim.. Simdi ben de alistim,

anlatinm. Annem babam bazen egitim konusunda birak yapmasin cocuk yapamaz
gibi soyler o da ben de stres yapar (6. Eb. (6. Mad.))"

diger ebeveyn, "Gelecegi

nasil olacak diye diisuniiriim. Aile bir birimize baglidir. Kizim (Ablasi) bakar.
Amcasi bakar. Diye diisiinuyorum (7. Eb. (6. Mad.))" diye diisiincelerini ifade

ettiler. Psikolojik belirtilerin goriildugti otizm tamsi konulmus ebeveynlerden; "Cok

66

stres yasanm.
Mad.))"

Bazen aglanm.

diye bahsetmistir.

Kiztma yansittyorum.

Diger ebeveyn,

"Stresli

Bastm agrtr (15. Eb. (6.
oldugum zaman gezmeye

goturiiriim. Gezince bazen sakinlesir. Bazen cocuga ktzanm, rahatlarzm (16. Eb. (6.
Mad.))" digeri ise, "Stres yasarim tabi. Genelde aglartm. Yazin denize gireriz.
Gezeriz (24. Eb. (6. Mad.))" diye dtisuncelerini ortaya koymuslardir. Fizyolojik
belirtileri

gorulen

otizm tanisi

konulmus

ebeveyn,

"Bazen

aglarim.

Kizima

yansitiyorum. Basim agirtr. Kendimi evdeki islere veririm (15. Eb. (6. Mad.))" diye
dusuncelerini ortaya koydu.
Fenulketonuri

tamsi

konan

bir

engelli

ogrenci

ebeveynlerle

yapilan

gorusmelerde; yalmz psikolojik belirtilerin oldugu gorulmusnir. Gorusmelerde anne,
"Cok stres yasarim ozellikle komsulardan dolayt. Genelde sabirltyim. Bazen cocukla
konusuyorum. Aglarzm (8. Eb. (6. Mad.))" diye diisiincelerini ifade etmistir.
Hidrosefalini

tamsi

konan

bir

engelli

ogrenci

ebeveynlerle

yapilan

gorusmelerde; kisiler iizerindeki fizyolojik belirtiler ve psikolojik belirtilerin
yalmz psikolojik

belirtilerin

ise yine bir oldugu

goriilmusnir.

bir,

Goriismelerde

ebeveyn, "Stres yasanm Sinirlenirim, ellerim titrer evden ctkip kahveye gidip oyun
oynarzm (11. Eb. (6. Mad.))" diyerek dusimcelerini soylernistir.
Anne ve babaya, stres yonetimi (stresle basa cikmak) icin neler yaptnuz?
Sorusuna

cevap

aramak

icin

once

stres

yonetiminin

(stresle

basa

cikrna)

yontemlerini veya insanlann kendi tepkilerini kontrol edebilmeyi bilmesi gerekir.
Olumsuz

hayat biciminden

ve hayatm uzerindeki

biraktigi

izlerden

mernnun

olmayip bunu degistirmek amaciyla yapihr. Biitiin stres azaltma tekniklerinin amaci
strese sebep olan istenmeyen sonuclan tersine cevirmektir, Bu nedenle sirasiyla stres
yonetimi icin Bedenle ilgili Teknikler, Zihinsel Teknikler, Davramsci Teknikler
uzerinde duracagiz,

Bedenle Ilgili Teknikler:
Solunum Kontrolii: Bedeni kontrol etme cabalannm ilki solunumu kontrol
altma almadir. Gunliik hayatirmzm akisi icinde kullammmm kolay olmasi, diger
egzersizleri etkilemesi bakimmdan cok onemlidir. Dogru ve derin nefes almayla
damarlar genisler ve bedenin en uc ve derin noktalanna
Boylece kisinin stres zinciri kmlmis olur.
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kadar oksijen ulasir.

Biofeedback

(Biyolojik Geri Bildirim):

Biyolojik geri bildirim anlamma

gelen biofeedback, bedendeki istenen diizenlemeyi yapmak icin bir arac yardmuyla
beden srcakhgim ve ter bezi salgismm farkma varmaktir. Stres anmda ses ve 1~1k
sinyalleri vererek uyaran cihaz, gevseme yonternlerini ogrenmeve sevk eder
Otojenik Gevseme: Kendi kendini gevsetme anlamma gelmektedir.

Kisiye

gevsemenin iyi sonuclan anlanldigi durumlarda iyi sonuclar ahnrmstir.
Progressif Gevseme:
gorulebilmesidir.

Ileri

derecedeki

Vucut isismm, kaslann

stres

belirtilerinin

bedenimizde

sertliginin, hizh nefes ahp-verme

gibi

belirtilerin bedende ileri derecede hissedilmesidir. Giinliik hayatta kann kaslanruzi
ve boyun kaslanruzi kontrol ederek sertlesmesi durumunda rahat ortamlan secerek
telkinle gevseme yolunun bulunmasidir.
Bilindigi

gibi stres anmda damarlann

daralmasi

bedenin

beslenmesini

engeller. Kan dolasmuru hizlandirarak viicudun saghkli olmasmi saglayacak unsur
ise hareket yani egzersizdir. Diizenli spor ve egzersizle ugrasan kisilerde duygusal
siikunet, problemsiz uyku, diizenli tansiyon, seker hastahgi ve iilser riski az oldugu
gorulur, Bunun yanmda duzenli egzersiz yapanlarda nezle grip gibi genel saghkta da
iyilesme gorulur. Kalp damarlanndaki kan akrsmi duzenleyen egzersizler kalp krizi
riskini de azaltir. Duzenli egzersizin kalp-damar dayanrkhhgma yol acng; gibi cinsel
· hayat uzerinde de olumlu etkileri vardir
Yeterli bir beslenme icin: meyveler, sebzeler, tahillar, diisuk yagh siit peynir
ve yogurt, et, bahk, yumurta, tavuk, baklagillerden

olusrnaktadir.

Yiyeceklerin

tanmsal ilaclardan uzak olmasi ve dogal ortamlarda yetistirilmesi eek onemlidir.

Zihinsel Teknikler:
Hayatirmzdaki

bazi olaylan degerlendirme ve yorumlamadan

yapanz ve stresle basa cikrnayi da zorlastmnz,

dolayi stres

Bu yontemde makul ve mantikh

olmayan gergin dtistincelerden kurtularak onlarla yapici bir bicimde mucadele etmek
gerekir. Giinliik yasantmuzda yasadigirmz olumsuz bir olayi zihnimizdeki olumlu
dusunce ile olumlu ve pozitif dusunceye ceviririz. Oylece gerginlik azahr ve tarafsiz
bir dusunce ortaya cikar.
Davranisci Teknikler:
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Olumsuz davraruslar yasam kalitemizi dusuren olumsuz bir durumdur. Bu
davramslarda genelde saldirgan, telasli ve aceleci bir tutum sergilenir. Davramslan
degistirmek icin bazi pratik yontemleri uygulamak gerekir. Bunlar:
1. Zaman baskismdan kurtularak telastan ve acelecilikten vazgecmektir,
2. Kendinize
Boylece

akhmzm

sakin, sade ve duzenli bir cahsma ortarru ayirt etmektir.
bir tarafi masanm

duzensizliginde

kalmayacak

ve konuya

yogunlasacaksin. Islerini de uc grupta toplayarak ivediliklerine gore siralayabilirsin
ve cevaplayabilirsin.

Cok acele olan isler yada mesajlar, biraz ertelenebilenler

daha sonraya birakilanlar

olarak siralamr ve buna gore plan yapildigmda

ve
isler

kansmaz ve stres olmaz.
3. Konusmalannda kisa az ve oz olam secmelidir.
4. Gevseyerek rahathgim hissedilebilecek kadar kendinize zaman ayirt etmek
gerekir.

Cahsma aralannda

akhmzda olanlan silerek eller cepte rahat bir sekilde

arayi degerlendirmek gerekir.
5. Kesinlikle su saatte olmam gerekir kaygisi yasamak stresi artmr. Tam
saatinde

soz verilen

yerde olmak 90k onemlidir.

Y almz kesinlikle

o saatte

yetismeme gerekli gibi hayatmi trafikte tehlikeye atmamak gerekir. Zamana gore
evden cikmak onemli fakat biraz gee kalmsa da bir sey olmayacagmi bilmek gerekir.
6. Kisiliginizin
yapabileceklerinizin

farkh yonumi kesfetmek ve gecmiste yaptiklanmzm

farkma varmaktir.

tammaya yol actigr gibi

ve

Y almz kalmak bircok konuyu yeniden

kisiliginin de derinlemesine tahlil etmesine yol acar ve

rahatlatir.
7. Dusmanca tavirlar, kisiyi olumsuz etkileyen kotii tavirlan sergilemeye
sevk eden davramslardir.

Dusmanca davramslan yenmek gerekir. Bunun icin de

birincisi yeni bir zihniyet duzenlemeye

gitmek gerekir. Y ani karsilastigrmz

her

davrams sizi yenmeye, alt etmeye yonelik olmadigmi bilmek gerekir. Bunu kendine
kabul ettirmek gerekir. Ikincisi ise kendi kendini kontrol etmek kendine gulmektir.
Baskasma giilmenin kolay oldugu fakat kendine gulme ve alaya alma kisiligini
guclendirir.
8.

Insamn

deger

verecegi

seylerin

olmasi

ve

onlan

hayatmda

anlamlandirmasi dunyasim zenginlestirir. Yeni sanat, miizik etkinlikleri vs. hobiler,
zihinsel ve ruhsal dunyamzm olgunlasmasma,
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kisiliginizin gelismesine yol acar.

Stresi olumsuz etkileyen faktorlerden

birisi de zamandir.

Stres basa cikmada

zamanm yerinde kullanmak gerekir. Bunun icin planlamamn
Ofke insanlar arasmdaki engelleme, onemsenmeme,
etmeden

dolayi cikmaktadir.

Cocukluk

yapilmasi gerekir.

asagilanma ve keyfi hareket

donemlerinde

ise, terbiye ve cocugun

isteklerinin karsilanmamasi ofkeye sebep olur. Y etiskin cagmda da sorunluluklann
getirdigi

yukumlulukler

ve

rekabet

gi.ici.inden

dolayi

Saldirganliga varmadikca ofke normal karsilanmaktadir.

ofke

meydana

gelir.

Oysa cocuklarda genelde

duygusal gelisim saglanamadigi icin erken kavgaya basvurabilirler.

Ofkeyi en iyi

disa vurma yontemlerinden biri aglarnaktir. Ruh saghg1 uzmanlarmca aglama iyi bir
bosalma ve rahatlama yoludur diye benimsenir.
Gorusme yaptignmz ebeveynler, yukanda bahsedilen iic tane stresle basa
cikma yontemleri tekniklerinden hangilerini hangilerini uyguladiklan tespit edilerek
tablo cizilmistir.
Tablo12
Ebeveyn

Stresle basa cikmada uygulanan yontemleri
Bedenle ilgili Teknikler

Zihinle

ilgili

Davrarusci Teknikler

Teknikler

1

Anne

X

X

2

Anne

X

X

3

Baba

X

4

Anne

X

X

5

Anne

X

X

6

Anne

7

Baba

8

Anne

9

Anne

X

X

10

Anne

X

X

11

Baba

X

12

Baba

13

Anne

X

14

Anne

X

15

Anne

X

X

16

Anne

X

X

X
X
X

X

X

X
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17

Anne

X

18

Anne

X

19

Anne

X

X

20

Anne

X

X

X

X

21

Anne

22

Anne

23

Anne

24

Anne

X

X

25

Anne

X

X

X
X

X
X

19

Toplam (f)

17

6

Yukandaki tablo 12'de de goruldugu gibi Bedenle ilgili stresle basa cikma
tekniklerini kullanan ebeveyn sayisi 19 'dur. Gorusme yaptrgim 25 ebeveynden %
76's1 stresle basa cikmada Bedenle ilgili teknikleri kullandiklan gorulmustur. Yine
25 zihinsel engelli cocuklann ebeveynleriyle
zihinle ilgili teknikleri kullandiklan

yaptigimiz gorusmede 6 ebeveynin

gorulmustur,

Bu ebeveynlerinde

% 24 bu

teknigi kullandigi gorulmustur, Davramsci teknigi kullanan ebeveyn sayisi 1 7' dir.
Bu teknigi yiizde olarak ifade ettigimizde gorusmeye katilan ebeveynlerden % 68'i
kullandigi

gorulmustur.

Tablodan

da anlasilacagi

gibi Stresle basa

cikrnada

ebeveynlerin bedenle ilgili teknikleri ve davramsci teknikleri daha fazla oranda
kullannuslardir, Zihinle ilgili teknikler en az kullamlandir. 25 ebeveynden 12'si hem
bedenle ilgili teknikleri hem de davramsci teknikleri kullanrmslardir.

2 ebeveyn

zihinle ilgili teknikleri ve davramsci teknikleri kullanrmstir. Goriisme yapilan 25
ebeveynden

2' si hem bedenle ilgili teknikleri hem de zihinle ilgili teknikleri

kullanrmslardir. Her iic teknigi kullanan ebeveyn sayisi ise bir ebeveyndir.
Yonetimini tabloya aktanrken kisaltmalar kullamlacaktir,

Stres

Stres Yonetimi (S.Y.),

Bedensel tekniklerin kullamldigi durumlarda (B.T.), Zihinsel tekniklerin kullaruldigi
alanlarda

(Z.T.) kisaltmasi,

alanlarda

(D. T.) olarak

Kisaltmalarda

adlandmlrmsnr.

Davranisci
Orne gin,

Tekniklerin

1. Ebeveyn,

kullamldigi

Veri top lama

araclanndan 6'y1 kullandi ise ve stres yonetiminden Zihinsel teknikleri kullandi ise;
(1. Eb. (6. Mad. Z.S.Y)) diye adlandmhr.
Engel gruplarma gore stresle basa cikma yontemlerinin kullamm durumlanm
gosteren tablo soyledir:
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Tablo: 13

Engel Gruplan

Spastik
Down
Mental-Motor

Engel gruplarina gore stresle basa ctkma yontemleri

Ebeveyn

Bedenle

sayisi

teknikleri kullanan

kullananlar

kullananlar

3

2

1

2

6

6

1

4

7

5

2

3

7

4

1

7

1

1

ilgili

Zihinle

ilgili teknikleri

Davramsci

teknikleri

Retardasyon
Otizm

F eniilketoniiri

1

Hidrosefalini

1

1

Toplam (f)

25

19

6

17

76

24

68

%

Gorusmeye katilan spastik tamsi konulan zihinsel engelli ogrenci ebeveynleri
sayisi 3 tur. Bu ebeveynlerden iki kisi bedenle ilgili teknikleri kullandiklanni,

bir

ebeveyn zihinle ilgili teknigi kullandigmi ve iki ebeveyn de davramsci teknigi
kullandigim belirtmistir. Gortismelerimizde

bir ebeveyn,

"Stresle basa cikmada

neseli ve pozitif yapimdan dolayi kendime borcluyum. Esim cok yardimci oldu ve
koti: soz soylemedi. Stresle basa cikmak icin genelde gezeriz. Pazar giinii gezeriz(l
Eb. (6. Mad. B.D.S. Y.))" dedi. Yine spastik tanisi konulan ebeveynlerden

digeri,

"Cevredeki insanlar sakat insanlar diyor. Cocugum anlzyor ve uzulur ona anlatinm
(21. Eb. (6. Mad. B.Z.D.S. Y.))" diger ebeveyn ise, "Disariya cikip dolastnm.
Aglarzm(25. Eb. (6. Mad. B.D.S. Y.))" diye dusimcelerini ifade etti.
Gorusmeye katilan down tamsi konulan zihinsel engelli ogrenci ebeveynleri
sayisi 6'd1r. Bu ebeveynlerden altisi kisi bedenle ilgili teknikleri (B) kullandiklanm,
bir ebeveyn zihinle ilgili teknigi (Z) kullandiguu ve dort ebeveyn de davramsci
teknigi (D) kullandigun

belirtmistir.

Gorusmelerimizde

bir ebeveyn,

"Gene/de

stresimi aglayarak, bazen denize gidip tas atarak attyorum. Ayrica 2-3 ayda bir is
arkadaslanmla

eglenerek stres atiyorum.

Yada bilgisayar

stresimi atzyorum (2. Eb. (6. Mad. B.D.S. Y.))" digeri,
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oyunlarz oynayarak

"Aglarim, cikip gezerim(9.

Eb. (6. Mad. B.D.S. Y))" bir baskasi ise, "Genelde gezeriz (13. Eb. (6. Mad. B.S. Y))"

diger bir baskasi ise, "Bazen baginnm Parkta vs. konusuyorlar kendi aralarznda rahatstz cocuk gibi- bu beni cok rahatstz ediyor. Beni gormeden konusuyorlar fakat
ben onlarz goriiyorum. Bari yanimda konusmasalar

diyorum (14. Eb. (6. Mad.

Z.D.S. Y))" diye soyledi. Baska bir ebeveyn ise, "Disimi sikanm.

Hayvanlarla

ugrasiyorum rahatlarzm. Bizim ugurlu cocugumuzdur. Allahin takdiridir (17. Eb. (6.
Mad. B.Z.D.S. Y))" diger ebeveyn, "Sinirlenince elinden tutarak gezerim. Bulasik
yikarken

yardim

eder. Ben fazla koymam. Miizik dinleriz(l 9. Eb. (6. Mad.

B.D.S. Y))" diye dusuncelerini ifade etti.

Goriismeye katilan Mental-Motor Retardasyon tamsi konulan zihinsel engelli
ogrenci ebeveynleri sayisi 7' dir. Bu ebeveynlerden bes kisi bedenle ilgili teknikleri
(B) kullandiklanm, iki ebeveyn zihinle ilgili teknigi (Z) kullandiguu ve ii<; ebeveyn
de davramsci teknigi (D) kullandigmi belirtmistir, Gortismelerimizde bir ebeveyn,
"Zaman/a unutuyorum. Kendimi ise veriyorum (3. Eb. (6. Mad. B.S. Y))" diger

ebeveyn, "Genel de odaya girip kimseden habersiz aglanm.

Bazen de daga cikip

cighk atmak isterim. Evde is yaparzm. j$ yaparken ktzgin isem agresif davraninm
onlartoglum
soylemezler

ve esim)

benim

moralimin

bozuk

(10. Eb. (6. Mad. Z.D.B.S. Y))"

oldugunu

anlar,

hicbir

Jey

diger bir ebeveyn ise, "Anne anne

bazen aglar ktzardi ve birbirimize bagtnrdtk. Anne cocuguna baktigi icin izin aldi
muvazzaf olamadi. Digerleri terfi aldi yiikseldi benim kiztm kadroya gecemedi. (12.
Eb. (6. Mad. D.B.S. Y))" ve diger bir ebeveyn ise, "Yemeden icmeden kesilirim.
Parka gider ben de kayarzm. Miizik dinlerim. Kitap okurum, kafami dagilir. Bazen
aglarim (18. Eb. (6. Mad. Z.D.B.S. Y))" diye dusuncelerini ifade etti. Bir baska

ebeveyn ise, "Genel de odaya girip kimseden habersiz aglanm.

Bazen de evde is

yaparzm. (20. Eb. (6. Mad. D.B.S. Y))"" diye soyledi.

Gorusmeye katilan otizm tamsi konulan zihinsel engelli ogrenci ebeveynleri
sayisi 7' dir. Bu ebeveynlerden dort kisi bedenle ilgili teknikleri (B) kullandiklanm,
bir ebeveyn zihinle ilgili teknigi (Z) kullandigmi ve yedi ebeveyn de davrarusci
teknigi (D) kullandigmi belirtmistir. Gorusmelerimizde bir ebeveyn, "Cocugu da
alip bazen geziyorum. Bazen ablada 2 gun yatili kalir. Ben de o zaman rahatlanm,
genelde agltyorum (4. Eb. (6. Mad. D.B.S. Y))"

diger bir ebeveyn, "Cocugun istem

dist yaptigi hareketleri durdurmaya calisinm. Olmazsa temizlik yaparim. Onceleri
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cok aglardim.

Simdi pek aglamam.

Cok ktzgtn oldugumda

cocukla yiiriirum.

Simdilerde yasadiklanmi yaztyorum" (5. Eb. (6. Mad. D.B.S. Y))" diger bir ebeveyn
ise, "Stres olunca onceleri 4 yasinda cok aglardim, Simdi ben de alistim pek
aglamam,

bircok konuyu cocuguma anlattrim.

Z.D.B.S. Y))"

TV

izlerim" (6. Eb. (6. Mad.

diger ebeveyn, "Gelecegi nasil olacak diye dusiiniirum. Aile bir

birimize baglidir. Kizim (Ablasi) bakar. Amcasi bakar. Diye dusiiniiyorum (7. Eb.
(6. Mad. D.B.S. Y))"

diye dusuncelerini ifade ettiler. Otizm tamsi konulmus diger

ebeveynlerle yapilan gorusmede, "Bazen aglanm Kendimi evdeki islere veririm (7.
Eb.

(6. Mad.

D.B.S. Y))"

diger

ebeveyn,

"Stresli

oldugum

zaman

gezmeye

gotiiriiriim. Gezince bazen sakinlesir. Bazen cocuga kizanm, rahatlarzm (16. Eb. (6.
Mad. D.B.S. Y))" diye diisiincelerini ifade etmislerdir,
Gorusmeye katilan Feniilketoniiri tarusi konulan zihinsel engelli ogrenci
ebeveynleri sayisi 1 'dir. Bu ebeveyn bedenle ilgili teknikleri kullanmadigmi,

bir

ebeveyn zihinle ilgili teknigi kullandigmi ve bir ebeveyn de davramsci teknigi
kullandigmi belirtmistir, Gorusmelerimizde
cocukla

konusuyorum.

ebeveyn, "Genelde sabirltyim. Bazen

Aglanm. Akrabalarzmla

dertlesirim

(8. Eb.

(6. Mad.

Z.D.S. Y))"" diye dustmcelerini ifade etrnistir.
Gorusmeye

katilan Hidrosefalini

tamsi konulan zihinsel engelli ogrenci

ebeveynleri sayisi 1 'dir. Bu ebeveyn bir bedenle ilgili teknikleri kullandigmi, zihinle
ilgili teknigi ve davramsci teknigi kullanmadiguu

belirtmistir, Gorusmelerimizde

ebeveyn, "Evden ctkip kahveye gidip oyun oynartm (11. Eb. (6. Mad. B.S. Y))"" diye
dusuncelerini ifade etmistir.

4.1. 7 Ailenize gore cocugunuzun gereksinimleri ve beklentileri nelerdir?
Actklar mtsuuz? (Gereksinimler: Bilgi- Egitim Gereksinimi, Duygusal Destek
Gereksinimi,

Maddi

Gereksinimler,

Baktm

Gereksinimi,

Toplumsallasma

Gereksinimi, Aile Islevlerine Iliskin Gereksinimler)
Gereksinim eksikligi duyulan sey, ihtiyac, eksikligi duyulan sey anlamlanna
gelmektedir.

Yine gereksinim bir seyin yapilabilmesi veya gerceklesmesi icin bazi

eylem, nesne vb. seylerin var olmasi zorunlulugu; ihtiyac anlamlarma gelmektedir.
25

zihin

engelli

gereksinimler

ogrenci

ebeveynleriyle

ortaya cikrrustir. Bu farkhhgin,
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yapilan

gorusmelerimizde

K.K.T.C.'deki

farkli

farkli bolgelerde

yapilan gorusmelerden, ailenin kendi yapismda, cocuklann farkh engel gruplanndan
olusmasmdan, ebeveynlerin cinslerinden (anne ve baba olmasmdan), ebeveynlerin
yaslanndan,

ogrencilerin

yaslanndan

ve ogrencilerin

farkh engel gruplanndan

kaynaklandigi dusunulmektedir. Aile iliskileri icerisindeki islevler birbirini etkiler.
lslevin eksikligi diger islevleri de etkiler. Arastrrma sonuclanna

gore ailelerin

gereksinimlerini 6 grupta inceleyebiliriz (Sucuoglu., akt. Aslan, 2010).

I. Bilgi- Egitim Gereksinimi
Anne- babanm cocuklannm engelleri hakkmda olus sebeplerini bilmeleri,
cocuklannm

hangi

ozelliklerini

bilmeleri

engel

grubunun

ve gelecekte

ozelligini

tasidiguu,

neler yapacaklanm

engel

bilmeleri

gruplannm
ebeveynlerin

zorluklann i.istesinden gelmeleri icin buyuk bir adim atildigi di.i~i.ini.ili.ir(Akkok, akt.
Aslan, 2010).
Ebeveynlerin

cocuklanyla

ilgili engel gruplan

hakkmda

bilgilere

sahip

olmalan onlann bilinmezlikten cikmalanni saglayacaktir. Cocuklan hakkmda hangi
engel grubuna sahip, nasil meydana geldi, ne gibi ozellikleri vardir gibi bilgilere
sahip olmalan gerekir. Bunun yanmda bu engel gruplanyla ilgili nasil bir egitim
ahrnp neler yapabilecegini bilmeleri de gerekli bir husustur. Burada Bilgi-Egitim
gereksinim konusunda bu hususlar i.izerinde durulacaktir.

2.Duygusal Destek Gereksinimi
Ebeveynlerin

cocuklannm

engelinden

dolayi eziklik hissetmeleri,

kendi

hatalan ya da genetik yapilan sonucu cocuklannm engelli olduklanm diisunmeleri
ebeveynlerde gi.iven kaybma yol acmaktadir.
etkiler kendi davramslannda
icin ve de ebeveynlerin
cocuklanmn

Bu diisunceler cevreyle olan iliskileri

degisiklik yapmaktadir. Bu olumsuzluklan
kendilerine

yapabileceklerinden

olan

dolayi

gi.ivenlerini yerine

cevresindeki

insanlann

gidermek

getirmek

icin

diisuncelerinin

olumlu yonde degisecegini bilmeleri fikri onemli rol oynar (Kurt, akt. Aslan, 2010).
Ebeveynlerin kendi gibi baska ebeveynlerinde olduklanm bilmeleri onlarla
dertlesme

irnkanlannm

olmasi

bir

gereksinimdir.

bilmeleri,

kendilerine

deger

verildigini,
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Cevrelerinde

cocuklanyla

ilgili

sevildiklerini
yakm

iliski

kurabilecekleri

ve konusabilecekleri

kisilerin olmasmi bilmeleri bir gereksinim

olarak ortaya cikmaktadir, Bu maddede bahsedilen konular iizerinde durulacaktir.

3.Maddi Gereksinimler
Ailede engelli cocugundan dolayi, egitim ve tibbi ihtiyaclar icin masraflann
artmasi, egitim yerine ulasim masraflan,

ozel diyet ve ozel arac-gerecler

icin

harcamalar ebeveynlerde maddi gereksinimleri ortaya cikarmaktadir (Sucuoglu, akt.
Aslan, 2010).
Ebeveynlerin zihinsel engelli cocuklanndan

dolayi, bakim, egitim, diyet,

ilac, egitimi icin ulasim, aynca engelinden dolayi ozel arac-gerec kullamrm icin
harcamalann

artmasi

ve olmasi

maddi

gereksinimleri

ortaya

cikarmaktadir.

Cocuklanna bakici bulma, cocuklannda dolayi i~ kaybi ve ucret kaybi, dusuk maas
maddi sorun olarak gorulmektedir. Bu bolumde bu degerler goz onune almarak
degerlendirme yapilacaktir.

-t Bakun Gereksinimi
Ebeveynlerin cocuklannm engelinden dolayi cocuklanna diger cocuklardan
daha fazla zaman ayirt edebilmektedirler.
kazanmalan

Cocuklannm bagimsiz yasam becerileri

ailelerin bakim sorumlulugunu azalttiguu gostermektedir. Cocuklannm

engelinden dolayi ebeveynlerin siirekli bakim gereksinimlerine

ihtiyaclan

vardir

(Sucuoglu, akt. Aslan, 2010).
Ebeveynlerin cocuklanrun engelinden dolayi yasadiklan,
yemek yedirme,

kisisel bakim, tehlikeden

korunma,

yemek hazirlama,

ofke nobetleri,

tekerlekli

sandalye ve merdiven kullanma, giydirme, dis bakirm vs gibi gereksinirnler

bu

maddenin kapsammdadir. Bu maddede bu konular uzerinde durulacaktir,

5. Toplumsallasma Gereksinimi
Ailelerin toplum icerisinde yer alabilmeleri diger bir ifade ile sosyallesmesi
gerekir ve bir gereksinim olarak gorulmektedir.

Ebeveynlere

eglenme imkanlan

vermeleri onlann rahatlamasi sebep olmakta ve streslerini azaltmaktadir. Fiziksel
kosullar,

ekonomik

kosullar

ve toplumsal

dinlenme durumlanm etkilemektedir(Kurt,

kosullar

ebeveynlerin

akt Aslan, 2010).
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eglenme

ve

Burada

ebeveynlerin

toplum

icerisinde

yer

almalan,

eglenmeleri,

dinlenmeleri ve hos zaman gecirmeleri uzerinde durulacaktir.

6.Aile Islevlerine Iliskin Gereksinimler

Ailelerin onemli bir diger ihtiyaclan ise aile ici etkilesimlerde ve iliskilerde
yasadiklan sorunlan cozmek, etkili anne ve babahk gorevlerini yerine getirebilmek,
eslerin

ozellikle de babanm

destegini

saglamak, bos

zamanlarda

neler

yapabileceklerini tasarlayabilmek ve ailece planlar yapmak gibi aile dinamikleriyle
ilgili bir ihtiyac, gereksinim olarak gorulmektedir (Sucuoglu, akt. Aslan, 2010).
Gortismelerimizde 25 ebeveynin, bilgi-egitim, duygusal destek, maddi,
bakim, toplumsallasma ve aile islevlerine iliskin hangi gereksinimleri ebeveynlerin
yerlerine getirdikleri uzerinde durumlanm tespit etmeye cahsacagiz,

Ebeveynlerin Gereksinimlerine Gore Gosteren Tabla
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4

katilan zihinsel engelli ogrenci ebeveynleri,

"Ailenize

gore

cocugunuzun gereksinimleri nelerdir?" sorusuna 25 kisi cevap verdi. Ebeveynlerin
verdikleri cevaplara gore bilgi-egitim gereksinimi 18, duygusal destek gereksinime
verilen cevap 12, maddi gereksinimler 22, bakim gereksinimi 18, toplumsallasma
gereksinim

14 ve aile islevlerine iliskin gereksinimleri ise 4'tiir. Tablo 14'te de

gortildugu gibi gereksinim olarak en 90k 22 toplamla maddi gereksinimler

yer

almaktadir, Ikinci sirada en 90k gereksinim ise toplamda 18 ile bilgi-egitim

ve

bakim gereksinimleridir.

Uciincii sirada en 90k gereksinim duyulan 12 sayi ile

duygusal destek gereksinimidir.

En az gereksinim duyulan ise 4 toplamla

aile

islevlerine iliskin gereksinimdir.

Tablo :15
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Engel gruplarma gore ailelerin gereksinimlerini tespit ederken kisaltmalar
kullarulacaktir. Gereksinimler tespit edilirken ebeveyn siralamasi aym, kontrol
araclan srrasi 7. madde incelenecektir. Gereksinimleri aktanrken kisaca parantez
icine diger maddelerin yamnda bilgi-egitim gereksinimi (E.G.), duygusal destek
gereksinime (D.G.), maddi gereksinimlere (M.D.), bakim gereksinimi (B.G.),
toplumsallasma gereksinim (T.G.) ve aile islevlerine iliskin gereksinimleri ise
(A.G.) olarak adlandinhr. Ornegin 1. Ebeveyn ile yapilan gorusmede 7. Madde yani
: "7. Ailenize gore cocugunuzun gereksinimleri ve beklentileri nelerdir? Aciklar
rmsiruz? " gonisulecek ise ve bu madde icinde maddi gereksinim var ise (1. Eb. (7.
Mad. M.G.)) diye adlandinhr.

Gorusme yapilan zihin engelli ogrenci ebeveynlerinde engel gruplarma
gereksinimleri incelendiginde spastik engel grubunda 3 ebeveyn kanlmaktadir, Bu
ebeveynlerden tamami bakim ve maddi, % 66.6's1 duygusal destek, %33.3'i.i de
bilgi-egitim ve toplusallasmaya gereksinim duyarlar. Bu gorusmedc bir ebeveyn,
"23 yasindaki

kizimin egitime ihtiyacznzn olmadigtni yada alacagi kadar seyin

alabildigini diisiiniiyorum. Ama maddi stkinti (bez icin) hala yastyoruz. Maas altyor
fakat yetmiyor.

Kiztma bakan olsaydi ben de calistrdim. Cocugum icin baktci olsa

bir sinemaya giderdim.

Esimle 2 giin tatil yapmak isterim

(1. Eb. (7. Mad. M.G.,

B. G., T G.))" diger ebeveyn ise, "Siirekli bir baktma ihtiyaci vardir. Cocugun kendi
ozriinii kabul etmesi icin psikolojik destege ihtiyaci vardir. Maddi duruma ihtiyac
vardtr (21. Eb. (7. Mad. M.G., B.G.,D.G.))" diger ebeveyn, "Okullarda bakici anne
olmalz. Siirekli doktora gidiyoruz. Siirekli paraya ihtiyac vardir. Devletin Fizik
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tedavi uzmanlan vardir. Ucretsiz bize tedavi verilse cok iyi olur (25. Eb. (7. Mad.
M. G., E. G.,B. G.)) " diye dusuncelerini ifade ettiler.
Gorusme yapilan zihin engelli ogrenci ebeveynlerinde
gereksinimleri incelendiginde, down
grubundaki

gereksinimler

engel gruplarma

engel grubunda 6 ebeveyn vardir. Bu engel

en yiiksekten dusuge gore incelendiginde,

en yiiksek

gereksinim yuzde yuzle bilgi-egitim gereksinimi olmustur. Daha soma % 83.3 'le
maddi gereksinim, % 66,6 ile bakim gereksinimi, % 33.3 ile duygusal destek ve
toplumsallasma

gereksinimi, % 16.6 ile de aile islevlerine iliskin gereksinimler

ortaya cikrmstir. Bu gorusmede
Derslerini

zaten

okullarda

ebeveynlerden

yaptyor.

Evde

biri, "Sevgi gereksinimi
de

dersler

yapmaya

vardir.

calisirsak

hircinlastyor. Bu nedenledir ki evde cok az ders yaparzz. Kiztm dans etmeyi seviyor
ve eglenceye ihtiyaci vardz. Hayauni kolaylastirmak

icin el becerilerine yonelik

atolye vs. olmalz Baska iilkelerde Davn Kafelerin olmasiru cok isterim. j$i olur ve
meslegi olurdu. Ayrzca ogleden sonra bakzma ve bayramda yilbasinda

bakzma

ihtiyaci vardtr. Ciinkii bu giinlerde ben bazen calistyorum. Bir bakzm evi olsaydi cok
iyi olurdu. Bu bakzm evleri normal cocuklann da kaldigi yer olmalz. Ciinkii engelli
cocuklar kimi ornek alacaklar? Normal cocuklarla kalzrsa onlarzn davrantslanni
ogrenirler. Aynca okulda ve kreslerde diger cocuklara engelli cocuklara egitim
verilmeli.

Anne ve babalara engelli cocuklarla ilgili bilgi verilmeli, toplumdan

aynlmamali

ve farklz davranmamalz

(2. Eb. (7. Mad. E. G,B. G.,M. G.,D. G., T. G.,

A.G.))" diger ebeveyn, "Daha fazla okula gelmesini isterim. Insanlann daha iyi
davranmastni

isterim (9. Eb. (7. Mad. E.G,B.G.,D.G.))"

diger bir ebeveyn ise,

"Esra 'n birisinin tarafindan ilgilenilmesi gerekir. Saglik problemi vardir. Siirekli
doktor kontroliiniin olmasi gerekir. Okul gereksinimi vardir. orgiin egitime gitmesini
yapabilecekleri

derslere girmesini

isterdim. Ihtiyac

durumunda

isterdim. Beklentim

bizi aramastni

okuma yazma

isterdim. Engellilere

bilmesini

uygun park

olmastni isterim. Bahcede calisabilir (13. Eb. (7. Mad. E. G.,B. G.))" diger ebeveyn
ise, "Goturebilecegim

bir di! terapistinin olmasini isterim. Kendi okulunda ozel

egitim okulu olmalz. Bir kart olsa isimiz kolaylasmali. Cocuga verilen iicretin fazla
olmastni
calismastni

isterdim.

Okuma yazma

bilmesini

isterim.

Kendi yapacagi

islerde

isterim. Devletten beklentim. Biraz oncelik tanznmalz. Bireysel ders

yaptlmasini isterim. Ogretmenin fazla olmastni isterim. Evlere gelip egitim verilse.
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Cocuklarin evde gtizlemlenmesini isterim (14. Eb. (7. Mad. E. G.,M G))" diger bir
ebeveyn ise, "Daha fazla paraya ihtiyacimiz var. Koy oldugu icin gezer hep

disandadir.

Ogretmen

yetersizdir.

Cocuklann

hepsini

alamtyorlar.

Fizyoterapistimiz yoktur. Dil terapistimiz yoktur. 10 tane cocuk okula alinmadi.
Okulun devamuun olmastni isterim (17. Eb. (7. Mad.

E. G.,M.G.,B.G.,D. G.,))"

diger bir ebeveyn ise, "Daha fazla kendisiyle ilgilenilmek ister. Daha fazla egitime

ihtiyact vardir. Ilerde bir kimseye muhtac olmadan kendi kendine yapabilmeli,
bakabilmeli. Caltsabilse cok iyi olur (19. Eb. (7. Mad.

E.G., B. G.,))" diye

dusuncelerini ifade etmislerdir.
Zihin engelli ogrenci ebeveynlerinde
incelendiginde,

mental-motor retardasyon

engel gruplanna gore gereksinimleri

engel grubunda 7 ebeveyn vardir, Bu

engel grubundaki gereksinimler en yi.iksekten dii~iige gore incelendiginde, en yiiksek
gereksinim % 85. 7 ile maddi ve bakim gereksinimleri, % 57 .1 ile bilgi egitim ve
toplumsallasma
gorulmustur.

gereksinimi, % 42.8 ile de duygusal destek gereksinimi
Gortlsmelerimizde

ebeveynlerden

oldugu

birisi, "Okula sorunsuz olarak

gitmesini isterim. Biiyiiyiince ilerde ne olacak diye diisiiniiyorum. Okullarda dil
terapistinin olmasini isterim. Buranin vatandasi degilim. Cocugun engelinden dolayi
maas

alamiyorum.

Haklarin

esit

olmastni

isterim

(3.

Eb.

(7.

Mad.

E.G.,M.G.,B.G.))" diye soyledi. Baska bir ebeveyn ise, "Ozgehan 'in yiiriimesine
isterim. Fizik tedavi uzmani olmasini cok isterim. Eglence icin yerler acilmali.
Sosyal etkinliklere ozel sektor destek vermeli. Kart cikarilmali hastahanelerde sira
beklemesek cok iyi olur. Kurula girdigimizde hemen girdi ctkti oysa bizi cok
beklettiler. Bizim isimizi yapmtyor karstmtzda kiitur kiitiir elma yiyor. Yoneticilerde
kayttstz ve ilgisiz, memurlan da. Bizi bekletip agirdan altyorlar. Bir imza icin ur;
yeri gezdim (10. Eb. (7. Mad. D. G.,B.G., T. G))" diger ebeveyn ise, "Anne baba ve
diger akrabalarin eglenme gezme ftrsatlan yoktur. Komsuluklan yoktur. Bir
bakicmin olmasini ve devletin odemesini isteriz. Cok elektrik parasi gider (12. Eb.
(7. Mad. M. G.,B.G., T. G))" baska bir ebeveyn ise, "Anneye bakim iicreti verilmeli.
Bazi aileler alir. Ogretmene ihtiyacimiz var. Dil terapisti yak, hidroterapisi yok,
olmalidir. Fizyoterapist olmalidir. Giivenerek biraktigtm yer olsa calisinm.
Okumayi ogrenmesini isterim. Bize bir $ey olsa ne olur diye cok diisiiniiriim (18. Eb.
(7. Mad. M. G.,B.G.,E.G.,D.G.))" diye dusiincelerini ifade ettiler. Mental-motor
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retardasyon engel grubunda diger ebeveynlerden birisi de, "Her gun okula gelmesini
isterim. Daha siki egitim. Daha fazla doktora gitmesi gerekir. Bireysel egitime
ihtiyacz vardzr. Bana bir 9ey olunca ne olacagini diisiinuyorum. Ben olmadigim
zaman iyi Dir balam isterim. Kizim 4 yas gurubunda kaynastirmaya aldzlar cok iyi
oldu (20. Eb. (7. Mad. M. G.,B. G.,E. G.))" diger ebeveyn ise, "Parasal yardzm olsa
cok iyi olur. Diger cocuklarin ihtiyaclari vardzr (22. Eb. (7. Mad.

M. G.,B. G.))"

baska bir ebeveyn ise, "Bez ihtiyac vardzr. Para olsa fizik ihtiyacimiz vardir. Dil
terapistine ihtiyac vardzr. Cok param olsa fizik tedaviye gotururiim. Herkes piknige
gider ben gidemem. Cocugumu kimseye bzrakamam ve bir eglenceye gidemem (23.
Eb. (7. Mad. M.G.,T.G.,E.G.,D.G.))"

diye diisimcelerini ifade ettiler.

Zihin engelli ogrenci ebeveynlerinde
incelendiginde,
gereksinimler

engel gruplanna gore gereksinimleri

otizm engel grubunda 7 ebeveyn vardir. Bu engel grubundaki
en yiiksekten dii~iige gore incelendiginde,

en yiiksek gereksinim

yiizde yiiz ile maddi gereksinim yer almaktadir, Daha sonra % 71.4 ile bilgi egitim
gereksinimi

ve toplumsallasma

gereksinimi

yer alrmstir. Ucuncii sirada duygu

destek gereksinimi % 57.1 ile yer almaktadir. % 42.8 ile bakim gereksinimi ve %
14.2 ile de aile iliskileri gereksinimi yer almaktadir, Otizm tarusi konulmus engelli
ebeveynle yapngirmz
ogrenci

olarak

yasayabilirler

goriismede ebeveyn;

DAO miizik

bolumiinde

"Egitim gereksinimi
de

okuyabilirdi.

on/aria kalzr ve uyum saglar. Kafelerde

vardzr. Misafir

lzcilerle

birlikte

basit islerde calisirdi.

Anne/ere de balam iicreti odenebilirdi. Her gun okula gelmesini isterim. Bireysel
egitimlerin olmasini isterdim. j/k zamanlarda bana da psikolojik destekler isterdim
(4. Eb. (7. Mad.

M.G.,T.G.,E.G.,D.G.))"

diger ebeveyn,

"Akademik

bilgilere

ihtiyacz vardzr. Kendi becerilerinin artmasznz isterim. Her gun okula gelmelidir.
Gokdeniz 'den once calisiyordum. Ama $U an ogluma balayorum. Esimden nafaka
alamam ciinkii halamzn oglu, polise veremem.

Cocugumun baskasina

vermeyi

diisiinmem. Ai/em bana yardzmcz oluyor. Evlenmeyi diisiinmedim ciinki: cocugum
ihmal

olurdu.

Kimseden

bu fedakarligi

bekleyemem.

Gokdeniz

olmasaydz

evlenebilirdim. Su an ogluma bir $ey soylerse hen onu kaldzramam (5. Eb. (7. Mad.
M. G.,B. G.,E. G.,A. G.))" diger ebeveyn ise, "Magem bizim cocuklara da uygun
olmasznz isterim. Spar alanlarz engellilere actk degil. Dak 'in spar havuzu kullanmak
istedik. j/k once izin verdiler sonra izin vermediler. Resmi kurum ve ozel havuzlarzn
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bize acik olmali. Karttmtz olsa sorunsuz girsek. Akranlartyla oyun oynayacak spar
yapacak ortam olmali. Devlet yetkilileri duyarstz. Okula almada problem yaptilar.
Devlet biiyiikleri bu cocuklara duyarli bakmiyorlar.
Mer.) eksiklik

Okulda (Magusa Ozel Egitim

var. Yilmaz bezlidir alimamasi olmaz, alinmali. Bu kurumlarda

calisacak insanlar goniillu istekli olmali. Hastahanelerde

daha ilgili davranlmali.

Bekletilmemeli.

var. Neden

gonderilir.

Cunkii bekletirler.

Burada

gotiirdiim. Gaze

doktor

varken

Burada

norologlar

orya gonderilmemeli.

Maas

Turkiye 'ye

icin doktora

vs bas ka hastaliklara gonderir. Aslinda hastaligi bellidir baska

doktorlara neden giinderilecek: Tanist belli bizi zora

kosmasinlar.

Esime is

verilseydi isim kolaylastrdt. Maas verilmesi konusunda zorluk cikartyorlar (6. Eb.
(7. Mad.

M. G.,B. G.,E. G., T. G.))" diger ebeveyn ise, "Ayan 'a bakan olsaydi yada

saglam olsaydi anne calisirdi. Para kazanirdi. Konusmastni isterim. Okulda Di!
terapistinin olmastni isterim. Ders saatlerinin fazla olmasuu isterim (7. Eb. (7.
Mad. M.G.,B.G.))" diye dusuncelerini ifade ettiler. Otizm tamsi konulan diger bir
ebeveyn ise, " Kemal 'in daha fazla paraya ihtiyaci vardir. Havuza ihtiyacimtz

vardir. Ozel miizik ve ders ogretmeni tutmak isterdim. Arabam olsaydi oglumu daha
fazla gezdirmek isterdim. Cocuklann alts-verisi icin ortamin olmastni isterim. Bir
kantinin acilmastni isterim. Cocuklann okul disinda zamanlanni gecirecek bir
dernek olmali. Kaslan zayiftir bir tirmanma duvannin olmastni isterim. Okulda
gozlem ve stres atma odasi yoktur. Okulda olmasini isterim. Biitiin velilerle piknige
gidilmesini ailelerin de kaynasmastni isterim (15. Eb. (7. Mad. M. G.,D.G., T. G.))"
diger ebeveyn, "Ders saatlerinin daha fazla olmasmi isterim. Okulda uzun siireli

kalmastni isterim. Dis anya cikinca insanlann daha iyi bakmalanni isterim. Gazete
ve TV'lerde daha fazla yer alinmali. Etraftan TV'lerden annelere vs nasil
davranilmast gerektigi anlatilmali. Cocuklarla ailelerle uzun miiddet kalabilecegi
geziler olmali. Ben oliince ne olacagtni diisiiniiyorum. Kendi oz bakim becerilerinin
yapabilmesini isterim. Toplumla kaynasip birlikte oynamalanni isterim o ortamin
olmasini isterim (16. Eb. (7. Mad.

M G.,B.G.,E.G., T. G.))" diger ebeveyn ise,

"Akranlariyla ayni ortamda kalmastni isterim. Cok para olsa ders aldinrim (24. Eb.
(7. Mad. M. G.,D.G., T. G.))" diye dusuncelerini ifade ettiler.
Gorusme yaptigim zihin engelli ogrenci ebeveynlerden biri de fenilketonuri
tanisi konulmustu, Bu tam konulan ebeveyn sayisi bir kisidir. Bu nedenle bilgi-
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egitim, duygusal destek, maddi, bakim, toplumsallasma

ve aile islevlerine iliskin

gereksinimlerin

Gorusmemizde

tiimu

yiizde yiiz olarak cikrmstir.

ebeveyn,

"Yiyeceklerin devlet tarafindan karsilanmastni isterim. Komsularla ilgili cok biiyuk
stkintilar yasanm.

Kaptyi acar sessizce aniden komsulara gider. Evlerine girer.

Arabalarina girer. Karistinr. Sonra bana laf ederler. Komsularimin daha anlayisli
olmastni isterdim.

Surekli bakim gerekir. Giinde 2 -3 saat

baskasi tarafindan

bakmasini isterim. Nefes alirim. Anneye bakim iicreti de verilmesi gerekir. Di!
terapistinin olmastni isterim. Tam beslenmesinin olmasi icin biitiin yiyeceklerinin
olmasi

gerekir.

Cocugun

Hacettepe 'den gelir.

yiyecekleri

cok pahalidir.

Ciinkii yiyecekleri

hep

Ayda 2000 (iki bin ) tl lik yiyecek harcamasi yaptliyor.

Dogumu hastanede yaptlm zamaninda topugundan kan alinsaydi boyle olmazdi (8.

diye diisiincelerini ifade etti.

Eb. (7. Mad. E.G.,B.G.,M.G.,D.G.,T.G.,A.G.))"

Diger bir engel grubu olan Hidrosefalini, ebeveyn sayisi olarak bir kisidir.
Bu ebeveynle yapilan gorusmede duygusal destek gereksinimi dismda hepsine evet
demistir. Ebeveyn sayisi bir kisi oldugu icin

bilgi-egitim, maddi, bakim,

toplumsallasma ve aile islevlerine iliskin gereksinimlerin tiimii yuzde yuz olarak
cikrmstir. Gorusmemizde ebeveyn, "Bireysel egitimin olmastni isterim. Gelecek
kaygim var. Ancak kardeslerinin bakacaklanni diisiiniiyorum. Kardeslerini simdiden
hazirltyorum. Parkta bile cocuklar iterler, alay ederler, toplumun bilgilendirilmesini
isterim. Kiztm icin yapilan masraf devletin verdiginden daha fazladtr. 6 ayda bir
Tiirkiye ye kontrole gider cok daha fazla masraf ederim. Parasal stktnumtz vardir.
Daha fazla etkinliklerin olmasuu isterim. Esim,
ktztma orada
onlarda

tat vermezler esimde huzursuz

problem

yasadigi

E.G.,B.G.,M.G.,T.G.,A.G.))"

icin

arkadaslartna gidemez.

Ciinkii

olur. Onlar bize gelirler fakat esim

gidemez

(11.

Eb.

(7.

Mad.

diye dusiincelerini dile getirmistir,

Beklenti, bir cahsma ve girisim sonucunda her zamanki haliyle olmasi
gereken ve umulan sey; dus, umu, umut. Kisinin tasidigi on gorii~ anlamlanna
gelmektedir. Beklentilerinin ebeveynlere sorulmasi, onlarm dusuncelerinin almmasi
eksiklerin farkma vanlmasi anlammda 90k onernlidir. Ebeveynlerin beklentilerle
ilgili diisiinceleri dikkate almarak ogrencilere daha etkili ve verimli hizmet verilmesi
saglanabilir (Yikrrus, Ozbey, 2009). Aynca ebeveynlerin beklentilerine kulak asan
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ve deger veren resmi ve ozel kurumlar, orgiitler ve de kisiler topluma uyumlu hale
gelirler.

Ebeveynlerin beklentilerini

1. Eb. I
Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Bir kurum olsaydi
baksaydi

rahat

ogluma yada

kizima

1- Devletten beklentiler.

Kizima

bakan

2- Resmi

olurdum.

olsaydi ben de calisirdim.

ozel

/veya

ve

kurumlardan beklentiler.

Cocugum icin

bakici olsa bir sinemaya giderdim.
3- Aileden veya aile egitimine

Esimle 2 gun tatil yapmak isterim.

yonelik beklentiler
Ailelere

ihtiyac

durumunda

destek

4- Egitimsel

faaliyetler

yonelik

etkinliklere

verilmesini cok isterim

ve

beklentiler
Sekil 1. 1. Ebeveynin beklentileri.

Sekil 1 'de 1. Eb. Devletten, resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentiler;
"Bir kurum olsaydi ogluma yada kizima baksaydi rahat olurdum. Kiztma bakan
olsaydi ben de calisirdim.

Cocugum icin bakici olsa bir sinemaya giderdim"

ifadeleriyle dile getirmistir, Aileden veya aile egitimine yonelik beklentiler, icin ise
"Esimle 2 gun tatil yapmak
faaliyetler ve etkinliklere

isterim"

diisiincelerini

yonelik beklentiler,

dile getirmistir.

Egitimsel

ailenin ihtiyac duymasi

halinde

ebeveynlere gezi, kiiltiirel ve psikolojik desteklerin verilmesi anlammdadir. Bunu 1.
ebeveyn, "Ailelere ihtiyac durumunda

destek verilmesini

cok isterim''

diyerek

dustincelerini dile getirmistir.

2. Eb.

I
Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Her gun 6 ya kadar ve cumartesi bakan

1- Devletten beklentiler.

kurumlar olmali. Bir bakim evi olsaydt

2-Resmi

ve

/veya

cok iyi olurdu. Bu baktm evleri normal kurumlardan beklentiler
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ozel

cocuklarin da kaldtgi yer olmali. Cunkii
engelli cocuklar kimi ornek alacaklar
Cocuklar hediyelere baytlirlar. Onceleri
belediye hediyeler verirdi cok sevinirdi.
Sevildiklerini

hissederlerdi.

iilkelerde oldugu gibi Down Kafelerin
olmastni cok isterim. Isi olur ve meslegi
olurdu.

Otellerde

hafif

islerde

Seki! 2. 2. Ebeveynin beklentileri.

Sekil 2 'de 2. Eb. Devletten, resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentiler;
"Her gun 6 ya kadar ve cumartesi bakan kurumlar olmali. Bir bakim evi olsaydi cok
iyi olurdu. Bu bakim evleri normal cocuklann da kaldigi yer olmali. Ciinkii engelli
cocuklar kimi ornek alacaklar"
resmi ve ozel kurumlann

diye dusuncelerini

yerine getirebilecegi

dile getirmistir. Aynca yine

"Cocuklar hediyelere baytlirlar.

Onceleri belediye hediyeler verirdi cok sevinirdi. Sevildiklerini hissederlerdi. Baska
iilkelerde oldugu gibi Down Kafelerin

olmasini cok isterim. Isi olur ve meslegi

olurdu. Otellerde hafif islerde caltsabilirler" diye dtisuncelerini dile getirmistir.

3. Eb.

I

Ebeveynlerin Beklentileri
Okullarda
isterim.

di!
Buranin

<;ocugun
alamiyorum.

Beklentinin Karsilanacagi Yer

terapistinin
vatandasi

engelinden
Haklann

dolayi
esit

olmasini

2- Devletten beklentiler.

degilim.

2-Resmi

ve

/veya

ozel

ma as kurumlardan beklentiler
olmastni

isterim.
Seki! 3. 3. Ebeveynin beklentileri.

Sekil 3 'te 3. Eb. Devletten, resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentiler;
"Okullarda di! terapistinin olmastni isterim. Buranin vatandasi degilim. Cocugun
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engelinden

dolayi

maas

alamtyorum.

Haklann

esit olmasini

isterim"

diye

dusuncelerini dile getirmistir,

4. Eb.

I

Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Izcilerle birlikte yasayabilirler

onlarla

kalir ve uyum saglar. Kafelerde basit

2-Resmi

ve

/veya

ozel

de bakim kurumlardan beklentiler

Annelere

islerde caltsirdi.

1-Dev letten beklentiler.

iicreti ddenebilirdi.
Her gun okula gelmesini isterim.

3-0kuldan beklentiler

Bireysel egitimlerin olmastni isterdim.

-l-Egitim

programlanna

yonelik beklentiler

Seki! 4. 4.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 4'te 4. Eb. Devletten, resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentiler;
"Izcilerle birlikte yasayabilirler
islerde

calistrdi.

Annelere

onlarla kaltr ve uyum saglar. Kafelerde
de bakim

iicreti odenebilirdi. " Aynca

basit

okuldan

beklentiler icin ise, "Her gun okula gelmesini isterim. " Diye soylemistir. Egitim
programlarma yonelik beklentiler icin ise, "Bireysel egiiimlerin olmastni isterdim"
diye dusuncelerini dile getirmistir.

5. Eb.

I
Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Egitimin siirekli olmasini isterim. Uzun

1-0kuldan beklentiler

siireli egitim isterim Gun boyu olsun
isterim
Seki! 5. 5.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 5'te 5. Eb. Okuldan beklentiler;

"Egitimin siirekli olmasini isterim.

Uzun siireli egitim isterim Gun boyu olsun isterim"
getirmistir.
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diye diisuncelerini

dile

6. Eb.

\
Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Magem

bizim

cocuklara

olmasini

isterim.

engellilere

acik

da

ve

/veya

ozel

alanlarz I kurumlardan beklentiler

Spar

degil.

1-Resmi

uygun

Dak 'in spar

havuzu kullanmak istedik. jzk once izin
verdiler sonra izin vermediler.
tesislerini
kurum

kullanmak

Bu spar

isterim.

ve ozel havuzlarzn

Resmi

bize acik

olmasini isterim
Sekil 6. 6.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 6'da 6. Eb. Ise resmi ve /veya ozel kurumlardan

beklentiler

yer

alrmstir. Bu ebeveyn, "Magem bizim cocuklara da uygun olmasini isterim. Spar
alanlarz engellilere acik degil. Dak 'in spor havuzu kullanmak istedik. jzk once izin
verdiler sonra izin vermediler.

Bu spor tesislerini kullanmak isterim. Resmi kurum

ve ozel havuzlarzn bize acik olmastni isterim" diye diisiincelerini dile getirmistir.

7.Eb.

I

Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Okulda Dil terapistinin olmasznz isterim.

1-Devletten beklentiler.

Ders saatlerinin fazla olmastru isterim.
Ayan'dan

beklentim

ise

konusmasini

2-0kuldan bek:lentiler

isterim.
Sekil 7. 7. Ebeveynin beklentileri.

Sekil 7'de 7. Eb. Devletten beklentileri, "Okulda Dil terapistinin olmasznz
isterim" diye soyledi. Okuldan beklentiler ise, "Ders saatlerinin fazla olmasini
isterim.

Ayan 'dan beklentim ise konusmasini

getirmistir.
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isterim" diye dustincelerini

dile

8. Eb.

I
Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
devlet

Yiyeceklerinin

tarafindan

karsilanmasini isterim. Giinde 2 -3 saat
baskasi tarafindan

bakmasini

1-Devletten beklentiler.
2-Resmi

ve

/veya

ozel

isterim. I kurumlardan beklentiler

Nefes altrim. Anneye bakim iicreti de
verilmesi

gerekir.

Dil

terapistinin

olmasini isterim. Oglumun normal bir
insan gibi olmastni isterim. Bir kart olsa
siirekli ugrasmazsak iyi olur
Sekil 8. 8.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 8'de 8. Eb. Devletten, resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentiler;
"Yiyeceklerinin devlet tarafindan karstlanmasini isterim. Giinde 2 -3 saat baskasi
tarafindan bakmastni

isterim. Nefes alirim. Anneye

bakim iicreti de verilmesi

gerekir. Dil terapistinin olmasini isterim. Oglumun normal bir insan gibi olmastni
isterim. Bir kart olsa siirekli ugrasmazsak iyi olur" diyerek diisuncelerini

dile

getirmistir,

9. Eb.

I
Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri

1-0kuldan beklentiler

Daha fazla okula gelmesini isterim,
Sekil 9. 9.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 9'da 9. Eb. Okuldan beklentilerini soyle dile getirmistir. "Daha fazla
okula gelmesini isterim. "

10. Eb.

I

Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Ozgehan

'in yiiriimesine isterim. Fizik
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1-Devletten beklentiler.

tedavi
Eglence

uzmani

olmasini

cok

isterim.

icin yerler acilmali.

2-Resmi

ve

/veya

ozel

Sosyal I kurumlardan beklentiler

etkinliklere ozel sektor destek vermeli.
Kart

ctkarilmali

hastanelerde

sira

beklemesek cok iyi olur.
Sekil 10. 1 O.Ebeveynin beklentileri.

Sekil lO'da 10. Eb. Devletten, resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentiler;
"Ozgehan 'tn yiiriimesine isterim. Fizik tedavi uzmani olmasini cok isterim. Eglence
icin yerler acilmali. Sosyal etkinliklere ozel sektor destek vermeli. Kart cikanlmali
hastanelerde sira beklemesek cok iyi olur" diye dusuncelerini dile getirmistir,

11. Eb.

I

Ebeveynlerin Beklentileri
Daha

fazla

etkinliklerin

Beklentinin Karsrlanacagi Yer
olmastni

l-Egitimsel

faaliyetler

ve

isterim.

etkinliklere yonelik beklentiler

Bireysel egitimin olmastni isterim.

2-Egitim

programlanna

yonelik beklentiler

Sekil 11. 11.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 11 'de 11. Eb. Egitimsel faaliyetler ve etkinliklere yonelik beklentiler
19m, "Daha fazla etkinliklerin

Egitim programlanna

olmastni isterim" diye soyledi. Yine bu ebeveyn,

yonelik beklentiler

isterim" diye soyledi.
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icin ise, "Bireysel

egitimin olmasini

12. Eb.

I
Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Bir

bakictnin

olmasiru

ve

devletin

1-Devletten beklentiler.
2-Resmi

odemesini isteriz.

/veya

ve

ozel

kurumlardan beklentiler

Sekil 12. 12. Ebeveynin beklentileri.

Sekil 12'de 12. Eb. Devletten, resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentiler;
"Bir bakicirun olmasiru ve devletin odemesini isteriz" diye dusuncelerini ifade etti.

13. Eb.

I

Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Engellilere uygun park olmastni isterim.

1-Devletten beklentiler.

Bahcede calisabilir.

2-Resmi

/veya

ve

ozel

kurumlardan beklentiler
Beklentim

okuma

isterdim.

Ihtiyac

bilmesini 3-0gretmenlerden

yazma

durumunda

beklentiler

bizi

aramastni isterdim.
Sekil 13. 13.Ebeveynin beklentileri.
Sekil 13'te 13. Eb. Devletten, resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentiler;
"Engellilere uygun park olmastni isterim. Bahcede caltsabilir"
ebeveyn yine, ogretmenlerden

beklentileri,

diye soyledi. Bu

"Beklentim okuma yazma bilmesini

isterdim. lhtiyac durumunda bizi aramastni isterdim" diye soyledi,

14. Eb.

I
Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri

1-Devletten beklentiler.

Ogretmenin fazla olmasini isterim.
Bireysel ders yaptlmasini isterim.

2-0gretmenlerden

Evlere gelip egitim verilse. Cocuklarin

3-0kuldan beklentiler.

evde gozlemlenmesini isterim

Sekil 14. 14.Ebeveynin beklentileri.
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beklentiler

Sekil 14 'te 14.Eb. Devletten

beklentilerini,

"Ogretmenin fazla olmasznz

isterim" dedi. Ogretmenlerden beklentiler, "Bireysel ders yapzlmasznz isterim" ve
Okuldan

beklentiler

ise,

"Evlere

gelip

egitim

verilse.

Cocuklarin

evde

gozlemlenmesini isterim" diye dusimcelerini ifade etti.

15. Eb.

I

Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Cocuklarin

alis-veris i

i9in

ortamzn

olmasznz isterim. Bir kantinin acilmastni
isterim.

Cocuklann

1-Devletten beklentiler.
2-Resmi

ve

/veya

ozel

disinda kurumlardan beklentiler

okul

zamanlarznz gecirecek bir dernek olmalz.
Kaslarz zayzftzr bir tzrmanma duvarznzn
olmastni isterim.
Okulda gozlem

ve stres atma odasz

3-0kuldan beklentiler

yoktur.
Bu tun

velilerle

piknige

gidilmesini

4-

Egitimsel

faaliyetler

ve

etkinliklere yonelik beklentiler

ailelerin de kaynasmasini isterim.

Sekil 15. 15.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 15'te 15. Eb. Devletten, resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentileri;
"Cocuklann

alis-verisi

icin ortamzn olmasznz isterim. Bir kantinin acilmastni

isterim. Cocuklarin okul distnda zamanlarznz gecirecek bir dernek olmalz. Kaslarz

zaytftir bir tzrmanma duvarznzn olmasznz isterim" ve Okuldan beklentiler, "Okulda
gozlem ve stres atma odasi yoktur" aynca bu ebeveyn, Egitimsel faaliyetler ve
etkinliklere yonelik beklentileri, "Biitiin velilerle piknige gidilmesini ailelerin de
kaynasmastni isterim" diye dile getirmistir.
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16. Eb.

I

Beklentinin Karsrlanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Ders saatlerinin

daha fazla olmasini

1-0k:uldan beklentiler

isterim. Okulda uzun siireli kalmasini
isterim.
Cocuklarla

ailelerle

kalabilecegi

geziler

faaliyetler

miiddet 2-Egitimsel

uzun

ve

Toplumla etkinliklere yonelik beklentiler

olmali

kaynasip birlikte oynamalanni isterim o
ortamzn olmasini isterim
Sekil 16. 16.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 16'da 16. Eb. Okuldan beklentileri,

"Ders saatlerinin

daha fazla

olmasini isterim. Okulda uzun siireli kalmastni isterim " ve Egitimsel faaliyetler ve
etkinliklere yonelik beklentiler ise, "Cocuklarla ailelerle uzun miiddet kalabilecegi
geziler olmali Toplumla kaynastp birlikte oynamalanni

isterim o ortamzn olmasiru

isterim " diye dtisilncelerini ifade etti.

17. Eb.

I

Ebeveynlerin Beklentileri

Beklentinin Karsilanacagi Yer
1-0k:uldan beklentiler

Her gun okula gelmesini isterim

Sekil 17. 17.Ebeveynin beklentileri.
Sekil 17'de 17. Eb. Ok:uldan beklentileri, "Her gun okula gelmesini

isterim"

diye soyledi,
18. Eb.

I

Ebeveynlerin Beklentileri
Fizyoterapist
ihtiyactmiz
yer

Beklentinin Karsilanacagi Yer

ve Di! terapisti yak, ona I -Dev letten beklentiler.
var. Giivenerek biraktigtm

olsa

calisinm.

2-Resmi

ve

/veya

Ogretmene k:urumlardan beklentiler

ihtiyactmtz var.
3-0gretmenlerden

Okumayi ogrenmesini isterim.
Sekil 18. 18.Ebeveynin beklentileri.
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beklentiler

ozel

Sekil 18'de 18. Eb. Devletten, resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentileri;
"Fizyoterapist ve Di! terapisti yak, ona ihtiyacimiz var. Giivenerek biraktigtm yer
olsa calisinm.

Ogretmene ihtiyacimiz

var" ve Ogretmenlerden

beklentiler

ise,

"Okumayi ogrenmesini isterim" diye dusuncelerini ifade etti.

19. Eb.

I

Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri

veya

1-Aileden

Ilerde calisabilse 90k iyi olur

aile

egitimine

yonelik beklentiler
Seki! 19. 19.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 19'da 19. Eb. Aileden veya aile egitimine yonelik beklentileri, "Ilerde
caltsabilse 90k iyi olur" diye dusuncelerini ifade etti.

20. Eb.

I
Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Daha siki egitim

icin her gun okula 1-0kuldan beklentiler

gelmesini isterim.
2-Egitim

Bireysel egitime ihtiyaci vardir.

programlarma

yonelik

beklentiler
Seki! 20. 20.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 20'de 20-Eb. Okuldan beklentiler icin, "Daha siki egitim icin her gun
okula gelmesini isterim" ve Egitim programlanna yonelik beklentiler ise, "Bireysel
egitime ihtiyaci vardir" diye dusuncelerini dile getirmistir.

21. Eb.

I

Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri

1-Devletten beklentiler.

Maddi duruma ihtiyac vardir
Seki! 21. 21.Ebeveynin beklentileri.
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Sekil 21 'de 21. Eb. Devletten beklentileri soyle dile getirmistir;

"Maddi

duruma ihtiyac vardir"

22. Eb.

I

Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri

1-Devletten beklentiler.

Parasal yardim olsa cok iyi olur.
Sekil 22. 22.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 22'de 22. Eb. Devletten beklentileri soyle dile getirmistir; "Parasal
yardim olsa cok iyi olur."

23. Eb.

I

Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri
Para

olsa fizik

tedaviye

ihtiyactmiz

1-Devletten beklentiler.

vardir. Dil terapistine ihtiyac vardir
Sekil 23. 23.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 23'te 23. Eb. Devletten beklentiler icin soyle ifade etmistir; "Para olsa
fizik tedaviye ihtiyacimtz vardir. Dil terapistine ihtiyac vardir"

24. Eb.

I

Beklentinin Karsilanacagi Yer

Ebeveynlerin Beklentileri

1-Devletten beklentiler.

Cok para olsa ders aldirinm
Sekil 24. 24.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 24'te 24. Eb. Devletten beklentiler icin soyle ifade etmistir; "Cok para
olsa ders aldinnm. "
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25. Eb.

I

Ebeveynlerin Beklentileri
Ogretmene

ihtiyac

vardir.

Beklentinin Karsilanacagi Yer
Okullarda

bakici anne olmali. Doktora gidiyoruz.
Surekli
paraya

doktora

1-Devletten beklentiler.
2-Resmi

ve

/veya

ozel

Siirekli kurumlardan beklentiler

gidiyoruz.

ihtiyac vardir. Devletin

Fizik

tedavi uzmanlarz vardir. Ucretsiz bize
tedavi verilse cok iyi olur.
Sekil 25. 25.Ebeveynin beklentileri.

Sekil 25'te 25. Eb. Devletten, resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentileri;
"Ogretmene

ihtiyac vardir. Okullarda

bakici anne olmalz. Doktora gidiyoruz.

Siirekli doktora gidiyoruz. Siirekli paraya ihtiyac vardir. Devletin Fizik tedavi
uzmanlarz vardir. Ucretsiz bize tedavi verilse cok iyi olur" diye dusuncelerini dile

getirmistir,

Tablo: 16 Ebeveynlerin beklentilerinin,

beklentinin karsilandigi yere gore

siralanma tablosu
Beklentinin karsilanacagi yer

Beklenti durumunda olan ebeveyn %
sayisi (f)

l-Egitim programlarma yonelik beklentiler
2-Resmi

ve

/veya

ozel

12

3

kurumlardan 12

48

beklentiler.
3-0kuldan beklentiler.

9

36

4-0gretmenlerden beklentiler.

3

12

5-Devletten beklentiler.

17

68

4

16

6-Egitimsel

faaliyetler

ve

etkinliklere

yonelik beklentiler

7- Aileden veya aile egitimine yonelik 2

8

beklentiler

Beklenti durumunda olan

ebeveynlerin, beklentilerin karsilanma veya

hangi/kim tarafmdan karsilanacagi degerlendirmesinde yuzde olarak en yiiksek
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cikan % 68'le devletten gelen beklentilerdir. Bu beklenti grubuna cevap veren 25
ogrenciden 17' sidir. En yiiksek beklenti devlettendir.
Ikinci sirada en yiiksek beklenti,

% 48'le Resmi ve /veya ozel kurumlardan

olanlardir. Bu kurumlara Belediyeler, demekler, Sivil toplum orgutleri anlamma
gelmektedir. Katihmcilann

12' si Resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentilerini

ifade etmistir.
Uciincii sirada yer alan beklenti
Katihmcilann

grubu ise, okulda olan beklentilerdir.

% 36'sm1 olusturur. Gorusme yapilan 25 ebeveynden 9'u okuldan

beklentilerinin oldugunu belirtmistir.
Dordiincii sirada katihmcilann %l6's1 ile Egitimsel faaliyetler ve etkinliklere
yonelik beklentiler yer tutar. Ebeveynlerin bu maddeden beklentileri zihin engelli
ogrencilerin

sosyallesmeleridir.

25 ebeveynden

4 'ii Egitimsel

faaliyetler

ve

etkinliklere yonelik beklentileri olduklanm soylemistir.
Besinci sirada yer alan % 12 ile Egitim programlarma yonelik beklentiler ve
Ogrctmcnlcrden

beklentiler

yer

alrmstir.

25

katihmcmm

3 'ii

bu

maddeyi

isaretlemistir,
En son sirada yer aileden veya aile egitimine yonelik beklentilere sahip olan
ebeveyn

sayisi 2 'dir. Yuzde olarak % 8 olarak tespit edilmistir, Sirasi

beklentilerin nerelerden oldugunu tespit etmek icin;
1- Devletten
2- Resmi ve /veya ozel kurumlar
3- Okullardan
4- Egitimsel faaliyetler ve etkinliklere yonelik beklentiler
5- Egitim programlarma yonelik beklentiler ve Ogrctmcnlcrdcn beklentiler
6- Aileden veya aile egitimine yonelik beklentiler
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ile

4.2. Tarnsma

4.2.1. Cocugunuzun durumunu kac yastnda fark ettiniz? Diisiincelerinizi
actklayabilir misiniz?
Engel gruplarma gore yapilacak yorumlamada $U siralama takip edilecektir. 1.
Spastik, 2. sirada Down, 3. sirada Mental-Motor Retardasyon, 4. sirada Otizm, 5.
sirada Feniilketonuri, 6. sirada ise Hidrosefalini yer alrrustir.
CP rahatsizligmm bir cesidi olan spastik tipi, gorusmeyi
Kabul eden aileler, cocuklannm

engel durumlanm

birinin 8. aymda digerinin

1

yasmda ve iiciincu ogrencinin ise 3 ayhkken fark edildigi gorulmustur, En erken tam
konulup engel durumuna fark edilen 3 ayhkken olmustur. En gee olarak tamsi
konulup engel durumunun farkma vanlan ise 1 yasindadir. Beyindeki hasarlar motor
bozuklukla birlikte zeka, gorme, isitme, konusma, algilama ve duygusal olusumu da
etkileyebilir. Aynca CP rahatsizhgi olan cocuklar ilk alti ay icinde tahmin edilebilir,
tam olarak tanmmasi ve tam konulabilmesi
Kulaksizoglu,
adalelerinde

2003).

CP'li

cocuklar,

9-12 aylarda olmaktadir (Apak, akt.

beyinlerindeki

zarar gormesi ve fonksiyonlanm

zekamn

yerine getirmede

dismdaki

diger

eksikligin

fark

edilmesi 3 ayhk civar zamanlardaki tamlarm konulmasma yardimci olur.
Ikinci engel grubunda yer alan Down Sendromu ebeveynleri genelde tablo
3 'te goruldugi; gibi tamarm annelerden olusmaktadir. Cevaplarda 1 anne 1 yasmda
fark ettiklerini soylerken diger 5 anne dogumda cocuklanm gorunce anladiklanm ve
hissettiklerini belirttiler. Dogumla birlikte down sendromunun farkmda olmalan, bu
hastahgin

fiziksel belirtilerinden

dogduklannda

kaynaklanmaktadir.

Down sendromlu bebekler

farkh bir yiiz gorimumune sahiptirler. kafalan ufak, basin arkasi

yassi, enseleri kisa ve genistir. Burun koku yassi olup, kulaklar kafaya gore daha
kiiciiktiir, gozler ise birbirinden aynk ve cekiktir. Dil, normal Konusmayi onleyecek
kadar genistir. Ensede genellikle bogumlar vardir, Bu bebeklerin viicut gerginligi
diisiiktiir. Eller genis olup, parmaklar kisa ve tombuldur. avuc iclerinden birinde ya
da ikisinde tek bir cizgi vardir. Bebeklerin ellerinin serce parmaklan ice dogru
krvnmhdir,
Ozyiirek,

Viicutlan
Ozsoy,

kisa ve tiknazdirttaruozelegitim,

( 1998)'un

bahsettigi

2012). Aynca

gibi, 600 cocuktan

Eripek,

biri, bazi fiziksel

ozelliklerinden dolayi down hastahgi tamsi konulur. Eraslan ve Sarac' a ( 1997) gore,
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down sendromu cocuklann dilinin konusmasirn engelleyecek kadar biiyiik olmasi
sonucu konusamazlar

ve 1 yasin sonunda agizlannm

acik olmalan

sonucunda

belirginlesir,
Mental-Motor

Retardasyon

tanisi konulan ogrencilerinin

sayisi ise yedi

kisidir. Bu gruba sordugumuz "Cocugunuzun durumunu kac yasmda fark ettiniz?"
sorusuna iki ebeveyn dogar dogmaz cevabim verdiler. Bir yas altmda

cevap

verenlerin sayisi 3 kisi, iki ebeveynde 3-4 yaslannda cocuklanmn durumlanm

fark

ettiklerini belirttiler. Cocuklar iizerinde gorulen 6-10 aylarda kilo alamama veya
buyiiyerne, 10-18 aylarda yiiruyememe, 18-24. aylarda konusamama belirtilerinin
gorulmesi ve anne-babalarm cocuklannm digerlerinden farkh oldugunu soylemeleri
mental-motor retardasyon tamsi olarak tammlamr (Anlar, 2012)
Otizm tarusi konulan ebeveynlerle gorusmemizde hepsi dogumdan sonraki
zamanlarda cocuklannm durumlanm fark ettiklerini soylediler. Ebeveynlerden

biri,

bir yasmda, digerleri 16 ayhkken, 7 ayhkken, iki ebeveyn 6 ayhkken, biri 4 yasinda
ve bir baska veli de 2,5 yasmdayken fark ettiklerini ifade ettiler. Otizm ozellikleri 3
yasmdan once ortaya cikmakta, ancak davramslar iic yasmdan sonra belirgin hale
gelmektedir (Sucuoglu, 2003). Kulaksizoglu'na

(2003) gore kesin otizm tamsi icin

kullamlan biyolojik bir bulgu ve nesnel bir yontem yoktur. Yalmz kiiciik yaslarda
cocugun kucagi reddetmesi, goz temasmm olmayisi, karsihkli dikkatin gelismemesi
ve nesnelere ilgisizlik belirtileriyle fark edilebilir.
Fenulketonuri tarnsi konulan ogrenci ebeveyni ile yaptigumz gorusmede 3
yasmda fark ettiklerini ifade etti. Kulaksizoglu'na

(2003) gore fenilasit maddesinin

beyinde de birikmesi ve beynin gelismesini olumsuz etkilemesi sonucu bu hastaligin
belirtileri gorulur, Fenilketanuri'nin

ozellikleri, san sac, mavi goz ve idrarda ozel

kokuyla fark edilir. Bebegin dogumundan ilk aylannda topugundan alman bir damla
kanla tespit edilir. Burada ailenin 3 yasmda fark etmeleri ve dogumun da hastanede
olmasi buyuk bir ihmalin oldugunu gostermektedir.
Hidrosefalini

tamsi

konulan

ebeveynimizin

babasi

ise

gorusmemizde

gebeligin altmci aymda fark ettiklerini ifade etti. Eripek, Ozyiirek, Ozsoy, ( 1998)
gore degum anmda ve oncesinde meydana gelen ve sebebi bilinmeyen

engel

durumudur. Kafatasmm biiyiik olmasmdan dolayi gebelikte de fark edilmektedir.
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4.2.2. Cocugunuzdaki

problem

icin ilk ne zaman

ve kimden

yardtm

araduuz ve yardtm alduuz? Aciklayabilir misiniz?

Gonlsmelerimizde, Cocugunuzdaki problem icin ilk ne zaman ve kimden
yardim aradimz ve yardim aldimz? Sorusunun cevabmi; ebeveynlerle yaptigirmz
gorusmelerde 0-12 ay olarak cevap verenler toplamda 5 kisi, Ebeveynlerin 13-24
aylarmda yardim alma zamanma 4 kisi, 25-36 ayhk zamanlarda yardim alan
ebeveynlerin sayisi 8 kisi, 37-48 ayhk zamanda yardim arayan ebeveyn sayisi dort
kisi oldugunu ve bir kiside hatirlayamadigi icin cevap veremedigini ifade ettiler.
Yuzdelik oranma gore biiyiikten kiiciige dogru siralama yapildigmda;
1. 25-36 ayhk zamanlarda yardim alan

% 32

2. 0-12 ayhk zamanlarda yardim alan

% 20

3. 13-24 ayhk zamanlarda yardim alan

% 16

4. 37-48 ayhk zamanda yardim alan

% 12

5. 49-60 ayhk zamanda yardim alan

% 8

6. 60- 72 ayhk zamanlarda yardim arayan

% 8

7. Hatirlayamayan

%4

Erken tam, engelli

cocuklann egitim

sonuclanndan daha fazla

yararlanmalan icin gerekli olan seydir. Ozel Egitimde erken tam onemlidir.
Tam konulmasi icin artik dogumu beklemeye gerek yoktur. Anne karnmda
da tam konulabilmektedir.

Erken tam siireci ise dogumu takip eden en kisa

siire icinde takip edilmesidir
miidahale

donemidir.

(Kulaksizoglu,

2003). 0-2,5 ya§ arasi erken

Bu ya§ grubu arasi gelisim ve ogrenmenin temel

atildigi bir donem oldugu icin cok onemlidir (Ataman, 2003). Egitimde
erkenlik esastir. Tamnm erken konmasi ve egitime erken baslamasi, bireyin
gelisimini olumlu yonde etkiler (Ozsoy, 1998). Hafif duzeyde zihinsel engel
grubu, egelliler grubu arasmda en buyiik orana (% 85) sahiptir. Bu kisiler iletisimsel
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ve sosyal yeteneklerini 0-5 yaslan arasmda gelistirir, Bu kisiler 6. smif seviyesine
kadar akademik yetenekler elde edebilirler (DSM-IV,

akt. Sankaya, 2011)

ilk yardmn kimden aldigimzi kimden aldtgimzi soyler misiniz? Sorusuna ise
en fazla cevabi 18 kisi ile doktordan oldu.

ilk arkadasimdan veya aileden, Ozel

Rehabilitasyon Merkezinden veya hissettim diyen ve unuttum diyerek yardim aldim
di yen ebeveyn sayisi iki kisidir. Komsudan ilk yardim alan ebeveyn sayisi ise 1 'dir.
Yuzde olarak siralandigmda:
% 72

1. Doktordan aldim, 18 kisi

2. ilk arkadasimdan veya aileden, Ozel Rehabilitasyon Merkezinden
hissettim diyen ve unuttum diyerek yardim alan 6 kisi

% 24

3. Komsudan ilk yardim alan sayisi 1,

% 4

veya

Bir ogrencinin engelli olup olmadigim anlamak icin taramadan gecirilmesi
gerekir. Tam konulmasi simdiki zamanda dogum anmda da olmaktadir. Tarama pek
90k kisi ve kurum tarafmdan yapilabilir, Bu grupta; gorme, isitme, konusma, agrz
dis saghg1, saghk ekipleri ve kurumlar tarafmdan yapilabilir (Ozsoy, 1998). Engelli
cocuklara tam konulmasi titizlik, dikkat ve ozel ilgi istemektedir. Degerlendirme,
psikiyatrik,

medikal ve psiko-pedagojik

durumun, kapsamh

olarak incelenmesi

gerekir (Silver, akt. Kulaksizoglu, 2003).

4.2.3. Cocugunuzun baktmt ile genelde kim ilgileniyor? Actklayabilir
misiniz?
Cocugunuzun

bakirm ile genelde kim ilgileniyor?

soruldugunda anne ve ailenin

Sorusu ebeveynlere

diger fertleri veya bakicilann bulundugu siitiin 11

kisi, her iki kisinin cocukla ilgilenme durumuna (anne-baba) cevap verenin sayisi 9,
annelerin tek baslanna ilgilenme sayisi 5 'tir. Babalann ise tek baslanna

engelli

cocuklann bakimlanm iislenmedikleri gorulmiistur.
Yiizde olarak bakildigmda;
1. Anne ve ailenin diger fertleri veya bakicilar

% 44

2. Her iki kisinin (anne-baba) cocukla ilgilenme durumuna % 36
3. Annelerin tek basma ilgilenmesi

% 20

Anne babalann cocuklannm egitimlerine egitici/ogretici olarak katilmalan,
anne, baba, engelli cocuk, ve diger kardesler acismdan 90k yararli olmaktadir
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(Leyser, akt. Kulaksizoglu,
kanlmasiyla

bilgileri

2003). Engelli cocuklar egitime anne ve babanm

genelleyebilmekte

ve

becerileri

kalici

olmaktadir

(Cummingham, akt. Kulaksizoglu. 2003). Egitim bicimi ve ortami icin ana-babamn
birlikte karar vermesi gerekir. Aynca anne-baba okulda sunulan egitim programmm
icine cekilmelidir (Ataman, 2003). Cocuklanrun engel durumlanndan dolayi en 90k
anneler etkilenmektedir (Aslan, 2010).

4.2.4. Zihinsel engelli cocugun ailesi olarak karstlasttklaruuz sorunlar
nelerdir? Diisilncelerinizi actklayabilir misiniz?
Gorusmeye katilan gonullu 3 ebeveynden Psikolojik Sorunlann sayisi 25
gorusmede 89 sorundan 14'iinii icermektedir. Psikolojik sorunlar icerisinde benlik
algisi, kaygi, depresyonu kapsamaktadir. Ailelerin yasadiklan sorunlar; psikolojik
sorunlar, maddi sorunlar, egitimsel sorunlar, yasam tarzi, aile cevresi ve sosyal cevre
ile iliskiler, cocugun engel durumundan etkilenebilmektedir (Isikhan, akt. Aslan,
2010). Farkli ozellikleri olarak dogan cocuklanm goren anne ve babalar, once
duygusal bir karmasikhk icine girerler, daha sonra yogun bir cokla karstlasirlar
(Akkok, 2003).
Sosyal Sorunlar, 89 sorundan engel gruplarma gore 13 'unii olusturmaktadir,
Sosyal sorunlarda engelli ogrencinin cevreyle olan iliskileri, sosyal cevreden gelen
tepkiler ve cevreye olan etkileri ebeveynler iizerinde olumsuz izler birakmakta ve
sorun olmaktadir, Toplum icinde yasayan engelli ebeveynlerin, etrafmdaki
insanlarm bakislanndan rahatsiz olduklanm bildirir (San, 2003). A91k9aetiketli bir
durumda olan engelli cocuklar, siirekli evde olmalan nedeniyle cocugun ailesi ve
akrabalan tarafmda sosyal olarak kabul edilemez duruma duser (Isikhan, akt. Aslan,
2010).
Fiziksel Sorunlar, engelli ogrencinin yasam sartlanmn uygunlugu ve bakim
sorumlulugu konusunu icermektedir. Gonullu gorusmelerimizden 89 sorundan 15'in
fiziksel sorunlar olusturmaktadir. San (2003)'e gore engelli cocuklann bakimlan
uzun siireli oldugu durumlarda aileyi olumsuz etkilemektedir.
Ekonomik Sorunlar, bu sorunlarda yeme, icme, bannma, saghk gibi temel
ihtiyaclann karsilanmasmdaki maddi yetersizlikler, 13 kisi tarafmdan sorun olarak
gorulmektedir, Engelli cocuklanndan dolayi anne babalar ise girememekte ve issiz
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kalabilmektedirler. Yine aile cocugunun engelinden dolayi tibbi miidahale, hastane,
ilac paralan ve cesitli malzemelerden dolayi masraflan artmaktadir (Wallender, akt.
Aslan, 2010).
Egitimsel Sorunlar, Cocugun dogumundan itibaren yeni bilgi ve becerilerin
ogrenmesi ve bunu da davrarns olarak gostermesi gerekir. Egitim ve Ogretim
surecinde resmi ve ozel kurumlarda yasanan sorunlarla, okulla, ogretmenle, okuldaki
diger

etkenlerden

dolayi

yasanan

sorunlardir.

89

sorun

arasmdan

egitimsel

sorunlarm sayisi 18 'dir. Zihin engelli cocuklann egitim amaclan ve gereksinimleri,
kazandmlacak

becerileri

farkh

olmasi

nedeniyle

normal

egitimden

farkh

diizenlemeler yapihr (Eripek, 1998).
Saghk Sorunlan,

saghk sorunlan bakirmnda cevresindekilere

ve kendine

zarar verme, ogrencinin zamanla biiyiimesi sonucu gelecekte ne olacak kaygisi
hastanedeki

tedavi

sureci

ve

devam

etme

durumu

bu

kapsamdadir.

Gorii~melerimizde 89 sorundan 7' sinde saghk sorunlanm oldugu gorulmustur. Aile
icinde yasanan problemler yam sira engelli cocuklann saghk problemleri de ailenin
stresini artirmaktadir (Duygun, akt. Aslan, 2010).
Kardes Sorunlan, kardeslerle olan duygusal tepkiler, cocugun anne baba
iizerindeki kardeslerden dolayi etkileri ve kardeslere verilen sorumluluklar bu konu
kapsamma

girmektedir.

Yapilan

gorii~melerimizde

genel

sorunlann

9'unu

olusturmaktadir. Ailede engelli cocugun olmasi engelli cocugun kardesleri iizerinde
bir beklenti meydana getirmektedir. Aile engelli kardeslerine bakimlan konusunda
zaman zaman sorumluluklar vermektedir. Bu tutum da normal gelisim gosteren
cocugun ebeveynlerine ve engelli kardesine olan davramsi degistirmektedir
akt. Aslan, 2010)
Sorunlar:
Psikolojik Sorunlarm

89 sorundan

14 sorun

Sosyal Sorunlar

89

13

Fiziksel Sorunlar

89

15

Ekonomik Sorunlar

89

13

Egitimsel Sorunlar

89

18

Saghk Sorunlan

89

7

Kardes Sorunlan

89

9
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(Girli,

Engel gruplarma

gore kisi basma dusen sorunlann

coktan aza dogru

siralanmasi;
1. F enulketonuri
2. Hidrosefalini
3. Otizm
4. Down
5. Spastik
6. Mental- Motor Retardasyon

4.2.5. Zihinsel engelli cocuga sahip annelerin veya babalann cocuga karst
tutumlan nelerdir?
Zihinsel engelli cocuga sahip annelerin veya babalann

cocuga karsi

tutumlan nelerdir? Anne ve babalara ayn ayn sorulmustur. Yani anneden babamn
diisiincesi istenmemis, babadan da annenin dusuncesi istenmemistir. Goriismeler 21
anne ve 4'te baba ile yapilnusnr. Baba ile yapilan gorii~melerde tablo 6'da da
goriildiigii gibi cocuklann bakirmm baba iistlenrnemi~tir.Ebeveynlerin genelde sakin
ve sabirh olduklan ve bazen de kizgmhk davramslan gosterdiklerini soylemislerdir.
Engelli cocuga sahip olan annelerde goriilen ruhsal sorunlar, engelli cocuga sahip
olmayan annelere gore daha sik goruldugii bildirilmektedir (Miller, akt. Aslan
2010). Ailede engelli cocugun olmasi yogun bir kaygi olmasma ve krizlerin
meydana gelmesine sebep olur (1~11, akt. Aslan, 2010).
4.2.6. Cocugunuzun

engelinden dolayt stres yasaduu:

mi? Ya~zyor

musunuz? Ya~ad1g1mz stres kendini nastl gosterdi ve stres yonetimi (stresle basa
ctkmak} icin neler yaptzmz?(anneye veya babaya)
Cocugunuzun engel durumundan dolayi stres yasadimz rm? Yasiyor
musunuz?

Somsana verilen

cevaplarda ebeveynlerin hepsi

ya~ad1klannda

bahsetmektedirler. 21 anneyle yapilan goriismelerde, spastik engel grubunda 3, 6
down sendromlu cocuklarm annesi, 5 mental-motor retardasyon engelli ogrencilerin
annesi, 6 otizm tamsi konan engelli ogrencilerin annesi, Bir fenilketonuri tamsi
konan engelli ogrencilerin annesi sorumuza "evet" cevabmi vermislerdir.
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Cocugunuzun

engelinden

dolayi stres yasadmiz mi? Yasiyor musunuz?

Sorusuna babalar ise mental-motor retardasyondan iki baba,
hidrosefaliniden

otizmde bir baba ve

bir baba "evet" cevaplanm vermislerdir. Y apilan arastirmalarda

annelerin babalardan

daha fazla engelli cocuklanndan

dolayi psikolojik sorunlar

yasadiklan tespit edilmistir (Tonge, akt. Aslan, 2010). Aycicek Levent'e (1997) gore
ozel bakimlan nedeniyle ozel gereksinimli cocuklann aileleri 90k zorluk yasarlar.
Cocugun aileye olan ihtiyaci, ailenin yasarmna gelen smirhhklar, siirekli hastahk
kaygisi, omur boyu bakim, mali kaygilar gibi sebepler ebeveynlerde yogun stres
yaratmaktadir.
Gorusme
yasadiklan

yapngmuz

25 zihinsel

engelli ogrencilerin

anne-babalarmm,

stresin bireyler i.izerindeki etkileri iki turde kisilikleri i.izerinde etkili

olmustur. Fizyolojik

ve psikolojik

olarak gorulen bu etkilerin 25 ebeveyndeki

toplam sayisi 32'dir. S0nu9 itibariyle stresin kisiler i.izerindeki fizyolojik etlerinin
psikolojik etkilerden daha az oldugu goriilmiistiir. Kisiler i.izerindeki etkilerin %
25.92'i.ini.i fizyolojik

belirtiler,

% 74.08'de

psikolojik

belirtiler

goriilmiistiir.

Psikolojik etkilerin kisiler i.izerindeki etkileri 90k daha fazla oldugu gorulmtistur.
Stresli bireylerde gorulen fizyolojik belirtiler, nabiz hizi ve gucu artar, kan
basmci yi.ikselir, solunum sayisi ve derinligi hafif artar, pupiller dilate olur, gorme
keskinligi artar, kaslar gergindir, rijiditetkatihk)

ve tremor vardir, cilt soguk ve

nemlidir, dudaklar ve agiz kurudur, susuzluk hissi vardir, viicut 1s1s1 artabilir gibi
belirtiler kisinin ayn bir stres yasamasma sebep olur o da psikolojik belirtilerdir
(Sahin, 1998). Bazi duygusal tepkiler sonucu korku ve kaygilar ortaya cikar (Sahin,
1998). "Stres

psikolojik,

sosyal,

kulturel

yada fizik ajanlanmn

organizmada

olusturdugu degisiklik durumudur" (Ertekin, 1993).
Stres Yonetiminde

kullamlan teknikler: Tab lo 13 'te

Bedenle ilgili stresle basa cikma tekniklerini

de gori.ildiigi.i gibi

kullanan ebeveyn sayisr 19'dur.

Gorusme yaptigim 25 ebeveynden % 76's1 stresle basa cikmada Bedenle ilgili
teknikleri

kullandiklan

gorulmustiir.

Yine

25

zihinsel

engelli

cocuklann

ebeveynleriyle yaptigirruz gorusmede 6 ebeveynin; yuzde olarak ta % 24 bu teknigi
kullandigi

gorulmustur.

Davrarusci teknigi kullanan ebeveyn sayrsi 17' dir. Bu

teknigi yiizde olarak ifade ettigimizde gorusmeye katilan ebeveynlerden
kullandigi gorulmustur.

% 68'i

Tablo 13 'ten da anlasilacagi gibi Stresle basa cikmada
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ebeveynlerin bedenle ilgili teknikleri ve davramsci teknikleri daha fazla oranda
kullanmislardir. Zihinle ilgili teknikler en az kullamlandir. Stres Yonetimi, stresli
etkilesim yoluyla ortaya cikan icsel ve dissal istekleri kontrol etmek ve azaltmak icin
yapilan cabalardir (Folkman, akt. Sen, 2006). Duygularm bastmlmasi, tehlikelerin
yok sayilmasi,
ozdeslesme,

daha biiyiik basanya

cokuntu, karamsarlik,

yonelme,

ornek

aldigi kisi ve grupla

intihar, tepkilerin baskasma

yonlendirilmesi,

fobiler, sue niteligi davramslar, kumar tutkusu, dis diinyadan kendini soyutlama,
kisilik gelisiminde duraklama,

alkol diger uyusturucu

tutkunlugu

gibi sebepler

stresle basa cikmada kullamlan normal ve nevrotik savunma mekanizmalandir
(Ertekin, 1993).

4.2. 7 Ailenize gore cocugunuzun gereksinimleri ve beklentileri nelerdir?

Actklar mtsuuz? (Gereksinimler: Bilgi- Egitim Gereksinimi, Duygusal Destek
Gereksinimi,

Maddi

Gereksinimler,

Baktm

Gereksinimi,

Toplumsallasma

Gereksinimi, Aile Islevterine Iliskin Gereksinimler)
Gorusmeye

katilan zihinsel engelli ogrenci ebeveynleri,

"Ailenize

gore

cocugunuzun gereksinimleri nelerdir?" sorusuna 25 kisi cevap verdi. Ebeveynlerin
verdikleri

cevaplara

gore bilgi-egitim

gereksinimi

18 kisi,

duygusal

destek

gereksinime verilen cevap 12 kisi, maddi gereksinimler 22 kisi, bakim gereksinimi
18 kisi, toplumsallasma gereksinim 14 kisi ve aile islevlerine iliskin gereksinimleri
ise 4 kisi olduklanm soylemislerdir, Tablo 14'te de goriildiigii gibi gorusulen 25
ebeveynden

gereksinim

olarak en 90k 22 kisi toplamla maddi gereksinimleri

oldugunu belirtmistir, Ikinci srrada en 90k gereksinim ise 25 kisiden 18 kisi ile bilgiegitim ve bakim gereksinimleri olduklanm belirtmislerdir, Uciincu sirada en 90k
gereksinim duyulan 25 kisiden

12 kisi ile duygusal destek gereksinimi,

en az

gereksinim duyulan ise 25 kisiden 4 kisi aile islevlerine iliskin gereksinimleri
olduklanm

belirtmislerdir,

siddetine,

yasma

gore

Ailenin

gereksinimleri

degismektedir,

cocugun

Gereksinimler

engelin

duruma

turune
gore

ve

diger

gereksinimleri etkilemektedir (Sen, 2010).
Engel gruplanna gore gereksinimler:
Gorusme yapilan zihin engelli ogrenci ebeveynlerinde

engel gruplanna

gereksinimleri incelendiginde spastik engel grubunda 3 ebeveyn katilmaktadir, Bu

106

ebeveynlerden tamami bakim ve maddi, % 66.6's1 duygusal destek, %33.3'ii de
bilgi-egitim ve

toplusallasmaya

gereksinim duyarlar. Ebeveynlerin

bakimlan konusunda bilgi edinmeleri, -bilinmezlikten

cocuklannm

kurtulmalan-

cocuklannin

bakimnu ve egitimini kolaylastirmaktadir (Urhan, akt. Sen, 2010).
Gorusme yapilan zihin engelli ogrenci ebeveynlerinde
gereksinimleri incelendiginde, down
grubundaki gereksinimler

engel gruplanna

engel grubunda 6 ebeveyn vardir, Bu engel

en yiiksekten dusuge gore incelendiginde,

en yuksek

gereksinim yuzde yuzle bilgi-egitim gereksinimi olmustur. Daha sonra % 83.3 'le
maddi gereksinim, % 66,6 ile bakim gereksinimi, % 33.3 ile duygusal destek ve
toplumsallasma

gereksinimi, % 16.6 ile de aile islevlerine iliskin gereksinimler

ortaya ciknustir.

Aileler

en cok bilgi gereksinimi

olduklanm

bildirmislerdir

(Sucuoglu, akt. Sen, 2010)
Zihin engelli ogrenci ebeveynlerinde
incelendiginde,

engel gruplanna gore gereksinimleri

mental-motor retardasyon engel grubunda 7 ebeveyn vardir. Bu

engel grubundaki gereksinimler en yiiksekten dii~iige gore incelendiginde, en yiiksek
gereksinim % 85.7 ile maddi ve bakim gereksinimleri, % 57.1 ile bilgi-egitirn ve
toplumsallasma
gorulmustur.
cahsmayi

gereksinimi, % 42.8 ile de duygusal destek gereksinimi

Cocuklanna

bakmak icin islerini birakmalan,

da kabul edebilmeleri,

cocuklanrun

egitimlerine

oldugu

daha diisuk ucretle
oncelik

vermeleri

nedeniyle mesleki gelisimi saglayacak egitim firsatlanru kacirmalan gibi sebepler
ailenin ekonomik zorluklan yasamasma sebep olur (Sucuoglu, akt. Sen, 2010).
Zihin engelli ogrenci ebeveynlerinde
incelendiginde,
gereksinimler

engel gruplanna gore gereksinimleri

otizm engel grubunda 7 ebeveyn vardir. Bu engel grubundaki
en yiiksekten dusuge gore incelendiginde,

en yuksek gereksinim

yuzde yiiz ile maddi gereksinim yer almaktadir. Daha sonra % 71.4 ile bilgi-egitim
gereksinimi

ve toplumsallasma

gereksinimi

yer alrmstir, Ucuncii sirada duygu

destek gereksinimi % 57.1 ile yer almaktadir. % 42.8 ile bakim gereksinimi ve %
14.2 ile de aile iliskileri gereksinimi yer almaktadir. Engelli cocuk biiyiidiikce
ailenin de bakim gereksinimleri artmaktadir (Sucuoglu, akt. Sen, 2010).
Gorusme yaptigim zihin engelli ogrenci ebeveynlerden biri de fenilketonuri
tamsi konulmustu. Bu tam konulan ebeveyn sayisi bir kisidir, Bu nedenle bilgiegitim, duygusal destek, maddi, bakim, toplumsallasma
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ve aile islevlerine iliskin

gereksinimlerin

tiimii

yiizde yuz olarak cikrmstir. Diger bir engel grubu olan

Hidrosefalini, ebeveyn sayisi olarak bir kisidir. Bu ebeveynle yapilan gorusmede
duygusal destek gereksinimi

dismda hepsine evet dernistir. Engelli cocuklann;

ekonomik, fiziki kosullar, cevrenini tepki ve bakislan, toplumsal kaynaklar

gibi

nedenler eglenme ve dinlemne ihtiyaclanm olumsuz etkilemektedir. Bu durum da
ailede stresi artirmaktadir (Kurt, akt. Sen, 2010).
Beklenti

durumunda

olan

ebeveynlerin,

hangi/kim tarafmdan karsilanacagi

beklentilerin

degerlendirmesinde

karsilanma

veya

yiizde olarak en yiiksek

cikan % 68'le devletten gelen beklentilerdir. Bu beklenti grubuna 25 ebeveynden
17'si

cevap

vermistir.

ebeveynlerinin

En

yiiksek

beklenti

gereksinim ve beklentilerinin

devlettendir.

Engelli

cocuk

tespit edilmesi onlara daha fazla

hizmet edilmesine ve faydah seylerin yapilmasma

sebep olur (Y1km1~, Ozbey,

2009).
Ikinci sirada en yiiksek beklenti,

% 48'le Resmi ve /veya ozel kurumlardan

olanlardir. Bu kurumlara Belediyeler, dernekler, Sivil toplum orgutleri anlamma
gelmektedir. Katihmcilann
ifade

etmistir.

12' si Resmi ve /veya ozel kurumlardan beklentilerini

Kulaksizoglu'na

(2003)

gore bugiin

Milli

Egitim

Bakanligi

biinyesinde Ozel Egitim Rehberli ve Damsma Hizmetleri Genel Mudurlugune bagh
olarak il ve ilce Milli Egitim Mudurliikleri biinyesinde yurutulur. Bu cahsmalara ek
olarak iiniversiteler, vakif ve dernekler ozel egitime katkilan vardir.
Ucuncu sirada yer alan beklenti grubu ise, okulda olan beklentilerdir.
Katihmcilann

% 36'sm1 olusturur. Gorusme yapilan 25 ebeveynden 9'u okuldan

beklentilerinin

oldugunu belirtmistir. Engelli cocuklann egitimlerinin, okul ve ev

isbirlikleriyle

yiinitulmesi, siirekli ve biitimleyici olmasi cocuk gelisimi acisindan

90k onemli ve faydalidir (Kulaksizoglu, 2003).
Dorduncu sirada katihmcilann % 16' si ile Egitimsel faaliyetler ve etkinliklere
yonelik beklentiler yer tutar. Ebeveynlerin bu maddeden beklentileri zihin engelli
ogrencilerin

sosyallesmeleridir.

25 ebeveynden

4'ii Egitimsel

faaliyetler

ve

etkinliklere yonelik beklentileri olduklanm soylemistir. Spor engelli bireyleri kendi
yetenek ve becerileri yapma inancim artirdigi gibi, toplum icinde uyumlu bir birey
haline gelmesini de saglar (Kulaksizoglu, 2003).
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Besinci sirada yer alan % 12 ile Egitim programlarma yonelik beklentiler ve

Ogretrnenlerden

beklentiler

yer

alrrusur.

25 katihmcmm

3 'ii bu

maddeyi

isaretlemistir. Ogretmenin egitim esnasmda engelli cocukla siirekli iletisim icinde
olrnasi onemlidir. Ozel gereksinimli cocuklara uygun bireysel egitim programlan
uygulamr.

'Ozel egitimde bireysel yaklasim esastir. Her cocuk bir digerinden

farkhdir' (Kulaksizoglu, 2003 sf. 68).
En son sirada yer aileden veya aile egitimine yonelik beklentilere sahip olan
ebeveyn

sayisi 2'dir. Yuzde olarak % 8 olarak tespit edilmistir.

Sirasi

ile

beklentilerin nerelerden oldugunu tespit etmek icin;
Beklentilerin karsilandigt kurum veya kisiler sirasi ile soyledir: Devletten,
resmi ve /veya ozel kurumlar,

okullardan,

egitimsel faaliyetler ve etkinliklere

yonelik beklentiler, egitirn programlanna yonelik beklentiler ve ogretmenlerden
beklentiler, aileden veya aile egitimine yonelik beklentiler. Ebeveynler egitimlerin,
bireysel egitimin yanmda grup egitimine de yer verilmesi gerektigini ve gun boyu
siirmesi gerektigini belirtmislerdir (Sagiroglu, akt. Sen, 2010).
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BOLUMV
SONU<; VE ONERiLER

5.1. Sonne

Yapilan gorusmeler sonucunda; CP'li ogrencilerin 3 kisiden 2'sine, Down'lu
6 ogrenciden 5 'ine, zamamnda fark edildikleri belirtilmistir. Mental-Motor
Retardasyon'un 7 ogrenciden 5'i, Otizm tamsi konulan 7 ogrenciden 6'sma da
zamanmda fark edildigi ebeveynler tarafmdan belirtilmistir. Fenilketanuri tarnsi
konulan ogrenci 90k gee fark edilmis, hidrosefalini tamsi konulan ogrenci ise
zamanmda fark edilmistir. Goriisme yapilan ebeveynlerin tam konulduktan soma
mudahale etmeleri ve yardim alma siirecleri ortalamasi 3 yaslanndadir.

Engelli

ogrencilerin % 8'ine gee tam konulmus ve yardim almmistir. M. E. B. Mevzuati
Ozel Egitim

Hizmetleri Yonetmeligi,

(2006) gore: Egitsel degerlendirme ve

tamlamamn ilkeleri sunlardir; Egitsel degerlendirme ve tamlama erken yasta yapihr.
Oziir tiirii her ne olursa olsun her cocugun egitim hakki vardir. Aynca erken tam
sarttir. Erken tam cocugun dogumunu takip eden en kisa siiredir (Kulaksizoglu,
2003). Otizm tarnsi, Baron ve Cohen'in (1992) gelistirdigi Kucuk otistikler icin
kontrol listesine gore 18. aymda tam konulabilir. Otistik belirtileri 3 yasmda

ortaya

cikar fakat 3 yasmdan soma belirgin hale gelir (San, 2003). Ozel egitimde erken

mudahale 0-2,5 yaslan arasmda yapilan miidahaledir (Ataman, 2003). Yiizde 72
oranla zamanmda tam konuldugu

gorulmustiir. Bu durum bizim cahsmamizi

destekler durumdadir, Fakat yiizde 8 oranda gee tam konulmasi 90k yuksek bir
orandir. Bazi tedbirlerle bu oran 90k aza indirilebilir.

Zihin Engelli ogrencilere tam konulmasi ve yardim almmasi sureclerinde %
72 doktorlar tarafmdan yapilrms oldugu belirtildi. Geri kalanlar ise

ilk

veya aileden, ozel rehabilitasyon merkezinden, komsudan

veya

arkadasimdan

hissettim

diyen

ve

unuttum

diyerek

yardim

aldiklanm

belirtmislerdir.

Kulaksizoglu'e (2003) gore ozel egitim ogrencilerinin egitiminde bir ekip cahsmasi
gereklidir. Bu ekipte cocuk doktoru, norolog, cocuk psikiyatn, aile doktoru, hemsire,
fizik tedavi uzmam, diyetisyen, oyun terapisti, psikolog, konusma terapisti, egitim
psikologu, egitim sosyologu, okul psikologu, ozel egitim uzmanlan ve sosyal hizmet
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uzmanlanm

sayabiliriz. Dogumu takip eden siirede tam koyma ve yardim almada

doktorlarm yiizdesinin yiiksek olmasi cahsmamizi dogrular durumdadir. Yiizde 72
oranla

doktorlardan

Arkadaslardan,
yonunu

yardim

almalarmm

yetersiz

oldugu

komsudan, tek yonuyle degerlendirebilen

degerlendiren

ogretmenin)

uzmanlarm

kanaatindeyim.

(ornegin sadece egitim

mudahalesinin

yanhs

oldugu

diisiincesindeyim.
Cocuklanmn bakimlanm kim yaptigiyla ilgili; anne ve ailenin diger fertleri
veya bakicilar %

44 ile ilk sirayi almaktadir.

Ikinci olarak anne-baba birlikte

ilgilenmeleri % 36, annelerin tek basma ilgilenmesi % 20 ile 3. sirada yer ahr. Baba
tek

basma

ilgilenen

grubunda

yer

almadigi

belirtilmistir.

dogumuyla ailenin eski yasamlan ve ahskanhklan
ceker (Kulaksizoglu,
kardeslerin

kisilik

2003). Engelli cocuklann
ozellikleri,

birbirinden,

Engelli

cocugun

zorlasir ve en cok yiiku anne
dogumuyla;

hayattan,

anne-babalann

toplumdan

ve

beklentileri

farkhlasir (Akkok, 2003). Engelli cocukla yasami paylasan ailenin genis aile olmasi
cok olumlu bulunmustur.
dusurecegi

kanaatindeyim.

Cunku paylasilan
Annelerin

zorluklarm ailedeki stres oranlanm

% 20'lik bir oram kaplamasi

Genelde yalmz annelerin olmasi, ailenin parcalanmasmda

yuksektir,

ve engelli cocugundan

dolayi evlenemediginden kaynaklandigi kanaatindeyim.
Engelli cocuklara sahip ebeveynlerin yasadiklan sorunlar sirasiyla; egitimsel
sorunlar, fiziksel sorunlar, psikolojik sorunlar, sosyal ve ekonomik sorunlar, kardes
sorunlan, saghk sorunlandir. Engel gruplarma gore kisi basma dusen sorunlann
coktan aza dogru siralanmasi ise soyledir; feniilketonuri, hidrosefalini, otizm, down,
spastik, mental-motor

retardasyondur. Zihinsel engelli cocuga verilen tepkiler her

ailede farkhdir. Bazi aileler yasanan sorunlan kolay atlatirken bazi ebeveyn yada
aileler uzun siireli keder ve yas icinde yasayabilmektedirler
sorunlannm

(San. 2003). Egitim

basta gelmesinin en biiyuk sebebi engelli cocuklann

ogretmenlerce

simflara almmama istegi veya baslanndan savma isteginden kaynaklanmaktadir.
Engelli

cocuklann

ebeveynlerin,

davrandiklanm

belirtmislerdir.

davrandtklanm

ifade

Bazi

etmislerdir.

cocuklanna
zamanlarda

Engelli

cocuk

karsi
ise

sabirh

kizgmhk

aileleriyle

ve
ve

ilgili

tutarh
sabirsiz

yapilrms

arastrrmalarda, ebeveynlerde cesitli duzeylerde kaygi, depresyon, dusuk oz saygi
yasadiklan,

engellenmislik

hissettikleri,

evlilik ve kisisel
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doyumlanmn

dusuk

oldugu gorulmustur (Duygun, akt. Guneysucu, 2010). Arastirma sonunda cikan
bazen kizginhk belirtileri Guneysucu'nun aktanrrum destekler durumdadir,
Ebeveynlerden

hepsi

cocuklannm

engelinden

stres

yasadiklanm

belirtrnislerdir. Stresin, kisiler iizerindeki psikolojik etkilerinin fizyolojik etkilerden
daha fazla oldugu belirtilmistir. Engelli cocuklanrun dogumlanndan
ve arkadaslanna

(1975) gore ebeveynler,

adaptasyon

uyum

ve

Cahsmarmzda

sureclerinden

psikolojik

etkilerin

dolayi Drator

sok, inkar, iizuntu, kizgmhk,
gecerler

yuksek

(akt.

cikmasi

Kulaksizoglu,

Orator

kaygi,
2003).

ve arkadaslanrun

arastirmalanm ve dusimcelerini destekler durumdadir.
Stresle basa cikmada ebeveynler

sirasi ile; bedenle ilgili, davramsci

ve

zihinle ilgili teknikleri kullanrmslardir. Bedenle ilgili tekniklerden olan gevseme;
Tubbs (2004) gore kalp krizi ve felc gecirme riskini azaltir, bagisikhk sistemini ve
bellegimizi guclendirir. Bu sayede psikolojik rahatlamalara sebep olarak kizgmhk
duygulannm kontrol edilmesine ve sirt agnsmm azalmasma da yardimci olur. Yine
Palmer, Cooper ve Thomas (2003) gore gevseme egzersizi tansiyonu kontrol altma
ahr ve diisiiriir ( akt. Tamer, 2010). Arastirmarrnzda da bedenle ilgili rahatlamanm ilk
sirada olmasi arastrrmanuzi destekler durumdadir.
Engel gruplanna gore ebeveynlerin gereksinimleri soyledir ise; Spastik engel
grubu en cok tamarm bakim ve maddi gereksinimlere, down sedromu engel grubu en
cok

bilgi-egitim gereksinime, mental-motor

retardasyon encok maddi ve bakim

gereksime, otizm tamsi konan ebeveynler maddi gereksinime, fenilketaniiri bir kisi
oldugu icin biitun maddi, bakim, bilgi-egitim,
iliskilerine
duygusal

yonelik

gereksinimleri,

duygusal destek, aile islevlerine

hidrosefalini

destegin dismdaki diger gereksinimleri

tamsi

konulan

olduklanm

ebeveyn

belirttiler.

ise

Aileye

katilan engelli bireyler, hem kendi ic dengelerinde hem de cevre iliskilerinde farkh
gereksinimlere
bireyler

arasi

ve problemlere yol acar, Ozel egitirnin amaci; engelli cocuklann
farkhhklanm

dikkate

alarak

gereksinimlerini

karsilamaknr

(Kulaksizoglu 2003). Bu anlamda farkh engel gruplanndan olusan ebeveynler farkh
gereksinimlerin oldugunu belirtir ve bulgulanmizi destekler durumdadir.
Y apilan gorusmelerin sonucunda ebeveynlerin en cok maddi gereksinimleri
olduklanm

belirtmislerdir.

Sirasiyla

bakim

ve

bilgi-egitim,

duygusal destek ve aile islevlerine iliskin gereksinimlerdir.
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toplumsallasma,

Sucuoglu (1995) yapilan

arastirmada engelli cocuklarmi en cok bilgi gereksinimleri olduklanm belirtir ( akt.
Ozcan,

2012).

Burada

maddi

gereksinimlerin

on

planda

olmasi

onceki

arastirmalardan farhhk gostermektedir.
Y apilan gorusmelerde en cok beklenti % 68 ile devletten olmaktadir. Daha
sonra resmi (i.iniversite, belediye) ve ozel kurumlar gelmektedir. T.C. Anayasasi. 42.
Maddesine gore Kimse, egitim ve ogrenim hakkmdan yoksun birakilamaz. Devlet,
durumlan sebebiyle ozel egitime ihtiyaci olanlan topluma yararh kilacak tedbirleri
ahr. (TC Anayasasi, 1982). Ozel Egitim Hizmetleri Yonetmeligi (2006) gore Ozel
egitime ihtiyaci olan bireylerin her tiir ve kademedeki

egitimlerinin

kesintisiz

siirduriilebilmesi icin, rehabilitasyon hizmetlerini saglayacak kurum ve kuruluslarla
is birligi yapihr. Burada engelli cocuk ebeveynlerin devlet tarafmdan beklentilerinin
ilk sirada yer almasi arastirmanuzi destekler niteliktedir. Ikinci sirada yer alan diger
resmi (iiniversite,

belediye)

ve ozel kurumlardan

beklentilerin

olmasi

yine

arastrrmamizr destekler ve dogrular niteliktedir.

5.2. Oneriler
Y azih ve sozlu basm yaym araclannda,

TV programlarmda,

okul ve

iiniversitelerde engelli bireylere bakis acilanmn nasil olmasi gerektigi, ebeveynlere
karsi davramslann nasil olmasi gerektigi, toplumla nasil kaynasacaklan

hususunda

bilgilendirilmeli. Keskin ve arkadaslanmn (2010) yaptigi cahsmada zihinsel engelli
cocugu ile birlikte cevrelerinin kendilerini kabul etmeyecegini diisiinen annelerin
sikmti yasadigi bulgulanrmstir (akt. Sankaya, 2011).
K.K.T.C.'de

ailelere

cocuklannm

engelinden

dolayi

ve

engelinin

zorluklanna gore iicret odenmektedir. Odenen ucretler ogrencilerin bilgi-egitimi icin
degil,

genelde

kullamlmaktadir.

ailelerin

gunluk

ihtiyaclan

olan; bannma,

iase ve ulasimda

Devletin verdigi bu iicretler egitim amacmda kullamlmasi

direk egitim kurumuna verilmesi, aile icin ise cocuklanna bakimlanndan
yapamadiklan

icin aileye evde bakim ucreti verilmesinin

icin

dolayi is

daha dogru olacagi

kanaatindeyim. Golalrms-Erhan (2005) yaptigi arastirmada babalann gelir ve egitim
diizeyleri arttikca umutsuzluk

ve karamsarhk

113

diizeylerinin azaldigi; daha fazla

.

gelecek plam yapmakta olduklan ve sosyal destek diizeylerinin arttigi sonucuna
ulasilrrustir ( Giineysucu, 2010).
Ozel egitim yasasi K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi tarafmdan bir an once
gecmeli ve kurumlann personel ihtiyaclan ve diger gereksinimler yerine getirilmeli.
Aynca K.K.T.C. Milli Egitim, Genclik ve Spor Bakanhginda bakanhk bunyesinde
Ozel Egitimle ilgilenen bir birim kurulmah ve problemler daha kolay asilmali.
Gunumuzde ozel egitim gerektiren bireylerin egitimleri 17 /1986 sayili Milli Egitim
Y asasi temel almarak olusturulan tiiziik ve genelgelerle yurutiilmektedir.
egitim hizmetlerinin

"Ozel

siirdiiriilebilir ve nitelikli olmasi hayati onem tasimaktadir

cunkii ozel egitimdeki temel ilkelerden belki de en onemlisi, erken yasta ve ara
verilmeksizin

egitim

uygulanabilir

kilmanm

devammda

gelecek

alabilme

hakkmm

en onemli

bireylere

kosullan

olan guclti kurumsal

sunulmasidir,

ise, kapsamh

yapilanmalardrr"

yasal

Bu

ilkeyi

dayanak

(Ozel Egitim

ve
Yasa

Tasansi) .
Egitimin devamlihgi icin ilkokul, ortaokul, lise ve iiniversitelerde ozel statu
ile okullara sorunsuz kaydettirilmeli ve egitimlerine devam etmelidirler. Aynca yine
egitimin siirekli olmasmi saglamak icin egitim ve ogretimin

ogleden

sonraki

zamanlarda da yapilmasi gerekir. Bunun yanmda cumartesi Pazar ve diger gunlerde
egitim yapilabilmesi icin devlet tarafmdan ozel rehabilitasyon merkezleri acilmah ve
desteklenmelidir.

Egitimde

beklemeler,

kesintiler

beklenen

sonucu

vermez.

Egitimden istenen sonuc elde edebilmek icin hayat boyu egitim yapilmasi gerekir.
Bu nedenle ozel egitimde siireklilik esastir (Kulaksizoglu,
hizmetleri yonetmeliginin

2003).

Ozel egitim

5. maddesine gore, ozel egitim gereksinimli bireylerin

egitimleri miimkun oldugu kadar ilgi, istek ve yetenekler dogrultusunda sosyal ve
fiziksel cevrelerinden aynlmadan toplumla iletisim ve uyum icinde planlanmahdir
(Kuz, 2001)
Kulaksizoglu'na

(2003) gore ozel egitim ogrencilerinin bireysel yeteneklerini

artiracak, onlan tiretici bir hale getirerek topluma faydah birey olmalanm saglamak
icin is egitim

okullan

acilmahdir.

Dev let. ve resmi (universite,

belediyeler)

tarafmdan desteklenmelidir. Ozel egitim ogrencilerine dogru tam konularak cocugun
yonetsel olarak bir kuruma yerlestirilmesi,
saglanmasi gerekir.
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en uygun kaynastirma

ortamlarmm

Ozellikle bedensel engellilere ve tiim engellilerin kullanabilecegi belediyeler
tarafmdan engelliler park! yaptmlmah.

Kaldmmlann

ve toplumun yogun olarak

kullandigi ve bireysel ihtiyac hissedilen alanlann tekerlekli sandalyelere uygun hale
getirilmelidir. Ulkemizde engelli bireylerin disan cikmamasmm en buyuk nedeni,
disandaki fiziksel ve sosyal cevrelerin onlara uygun olmayisidir. "Belediyelerde
engellilerle ilgili birim kurulmah" (Kulaksizoglu,
Okul yada kurumlarca
cocuklanmn

zihin engelli

2003 sf. 62)
cocuklara

sahip ebeveynlerin

ve

streslerinin azaltilmasi icin sosyal etkinlikler, geziler ve eglenceler

diizenlenmeli. Sosyal aktivitelere katilamayan, sosyal bir yasama sahip olmayan bu
anneler stresin etkilerine, psikolojik ve duygusal problemlere daha fazla maruz
kalmaktadirlar (Akcakm & Erden; Besikci; Gorgii; Herken ve ark.; Rodrigue ve ark. akt
Asian 2010).
Aile hekimligi sistemi veya ailenin ozel doktorlan

sayesinde, cocuklan

dogumunu takip eden zamanlarda yapilan rutin doktor kontrolleri erken mudahalede
bir 90k sorunu cozebilir. Ozel egitimde cocuklann her zaman ve her asamada her
bir disiplinden olusan bir ekip calismasma ihtiyac vardir. Bu uzmanlar arasmda
cocuk doktorlan ve diger branstaki doktorlardir (Kulaksizoglu, 2003).
Erken tam konulmasi hususunda once basm yaym yoluyla yazih, sozlu ve
gorsel

olarak toplumu bilgilendirme cahsmasi yapilmah sonra hastaneler ve diger

kurumlara

erken tamyla ilgili

bilgiler verilmeli.

Son zamanlarda

erken tam

konulmasi daha da onem kazannustir. Hatta anne kammda bile tam konulabilecek
kadar teknoloji ilerledi (Kulaksizoglu, 2003).
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EKLER
Ek 1. Veri Toplama Araclan
1. Cocugunuzun durumunu kac yasinda fark ettiniz?

Dusuncelerinizi aciklayabilir

...
?
IlllS1IllZ.

2. Cocugunuzdaki problem icin ilk ne zaman ve kimden yardirn aradiniz ve yardim
aldimz? Aciklayabilir misiniz?
3. Cocugunuzun bakirm ile genelde kim ilgileniyor? Aciklayabilir misiniz?
4. Zihinsel

engelli

cocugun

ailesi olarak karsilastiklanmz

sorunlar

nelerdir?

Dusuncelerinizi aciklayabilir misiniz?
5. Zihinsel engelli cocuga sahip annelerin veya babalann cocuga karsi tutumlan
nelerdir?
6.

Cocugunuzun

engelinden

dolayi

stres

yasadmiz

rm? Yasiyor

musunuz?

Yasadiguuz stres kendini nasil gosterdi ve stres yonetimi (stresle basa cikmak) icin
neler yaptimz'{anneye veya babaya)
7. Ailenize gore cocugunuzun

gereksinimleri

ve beklentileri

nelerdir?

Aciklar

mismiz? (Gereksinimler: Bilgi- Egitim Gereksinimi, Duygusal Destek Gereksinimi ,
Maddi Gereksinimler,

Bakim Gereksinimi,

Islevlerine Iliskin Gereksinimler)
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Toplumsallasma

Gereksinimi,

Aile

