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OZET

Bugun, toplumun temelini olusturan ve toplumsal kurum olarak varhgirn surduren
kurumlarm basinda aile gelmektedir. Bir insanm hayatta yasayabilccegi

en gtizel

duygular ve mtikemmel olaylardan birisi hie kuskusuz cocuk sahibi olmaktir. Dogan

•

cocugun engelli olmasi ise, aile yasantisinda ahsilmis durumlarm ve esler arasmdaki
evlilik iliskilerinin bozulmasma neden olabilmektedir. Bu durumun aile tizerinde bir
takim olumsuzluklara ve degisikliklere yol acabilmektedir. Bu durum, aile icindeki
iletisim ve islevleri olumlu ya da olumsuz yonde etkide bulunur. Engelli cocugu
oldugunu ogrenen anne-babalann
istedikleri

bircok

yasam amaclanrn gozden gecirdikleri,

seyi erteledikleri

veya tamamen

iptal ettikleri

yapmak

sik gozlenen

davrarnslar arasmdadir.
K.K.T.C'de

bulunan

ozel

egitim

okullannda

egitim

goren

zihinsel

engelli

ogrencilerin ailelerinin algiladiklan sosyal destek ve kaygi dtizeylerini analiz etmek
amaciyla bu kurumlarda
yonetici

ve ogretmen

hizmet goren cocuklarm ailelerine ve aym kurumlarda
olarak

gorev yapan personele

nitel arasurma

yontemi

Bu arastirmada verilerin toplanmasi, cozumlenmesi ve yorumlanmasmda.

Aynntih

kullamlarak anket u ygulanrmsnr.

ve derinlemesine

veri toplama, kanhmcilann bireysel algilanm, deneyimlerini

ve

bakis acilann dogrudan ogrenme, mevcut durumlan anlama ve aciklama amaciyla
nitel arastirma yontemi kullamlmisur. Arastirmada demografik ozellikleri elde edici
sorular ve aile islevlerini degerlendirmek amaciyla 8 sorudan olusan nitel bir anket
kullamlnustir.

Ankette yer alan sorular literattir taramasi sonucunda arastirmaxi

tarafmdan olusturulmustur.

Anket KKTC de bulunan Ozel

Egitim Okullarmda

egitim goren 36 zihinsel engelli cocugun anne ve babasma uygulandi.

Aynca

cahsmanm yapildigi okullarda gorev yapan yonetici ve ogretmenlere de 5 sorudan
olusan nitel bir anket uygulanmistir.
Engelli

cocuklann

cektiklerini,
yasamlanna

aileleri,

yasamlannm

cocuklannm
olumsuz

iliskin kaygi duyduklanm,

durumlanm

etkilendigini,

kabullenmekte
cocuklannm

gucluk

gelecekteki

cevrenin destegini kimi zaman aldiklanru,

IV

ve baba arasmda

cocugun

kimi zaman ise alamadiklanru,

aile icerisindeanne

egitimiyle ilgili anlasmazhklann

yasandigim ve devlet desteginin daha iyi olmasi

gerektigini belirtmislerdir.
Arastirma

sonuclan

ailelerin

engelli

cocuklanndan

dolayi

kaygi

icerisinde

olduklanm gostermistir, Ailelerin birbirlerinden ve uzmanlarmdan psikolojik destek
almalan saglanmahdir. Ailelerin engelli cocuklanm kabul etmeleri icin farkmdahk
yaratilmahdrr. Ailelerin yasama ve cocuklanna uyum saglamalanni kolaylastiracak
aile ici ve d1~1 faktorleri ortaya ctkaracak arastirmalann

yapilmasi bu surecte 90k

onemlidir.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel engelli cocuklar, Aile islevleri, Zihinsel engelli cocuga
sahip aile, kaygi durumu.
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Abstract
Today, the place of the family is one of the most important and primary foundation
for the continuance of social institutions. Without a doubt, the only profound
happiness that could ever be achieved by man is the pursuit of having an offspring.
However, children who are born under certain handicaps may (and do) place the
family and the relationship between the family members into a terrible deformation
of habit, respect and peace with each other. Such issues raises and creates negative
circumstances within the communication of family members. It further changes the
way family members treat, respect and behave towards each other in unfavorable
ways. It is observed that those families who have handicapped children change the
way they live - they reconsider their objectives in life, postpone some of the things
they would like to do and in fact abort them totally.
This research has been applied to the families of mentally handicapped children,
where it measured the social support they received and the anxiety levels of these
families while also observing and investigating the feedback from families, teachers
and directors whom were personally working within the institutions in T.R.N.C where these handicapped children were studying.
This research has been based on a qualitative method when collecting, solving and
commenting on its findings. In order to analyze and explain the current status of
these people, the research focused on the collection of detailed data, participant's
individual perception and the experience and the perspectives of these people. In
order to capture the demographic and the features of family's functionality within the
family, it created a survey consisting of eight questions. The questions were finalized
after browsing through the academic environment. The survey was applied to the
families of handicapped children in Private Education Schools in the T.R.N.C.
Specifically, the research concentrated on family members (parents) of 36 mentally
handicapped children. Further, the research also analyzed teachers and directors
within the same schools with a survey consisting of five questions.
First of all, families which have handicapped children find it difficult to accept the
reality and believe that this affects their life in a negative way. Secondly, these

VI

parents also have great anxieties concerning the future and the prosperity of their
children, regardless if they are supported or not. And finally, they also face problems
and disagreement concerning their children's education and further argue that
government support is not sufficient.
The research showed and exemplified that these families who have handicapped
children face great anxieties in their lives. These families should seek further
assistance and alternative solutions from their relatives and receive psychological
guidance. In order for parents to accept their handicapped offspring, they need to
face the reality in a completely different way - a difference in their life is essential. It
is therefore significant however that in order to solve, decrease or in fact abolish the
problems that these families face, further research is vital since it will bring out
solutions and alternatives to these issues.
Key

words:

Mentally handicapped children, the functionality of families,

handicapped children in a family, anxiety levels.
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Aynca uzakta olmalanna ragmen bana her zaman destek olan, haklanm asla
odeyemeyecegim anneme, babama,ve kardeslerime 90k tesekkurlerimi sunanm.
Son olarak beni her aradiklannda "tezimle ugrasmam gerek" deyip kendilerini geri
cevirmeme ragmen hie kmlmadan hep yammda olan arkadaslarma tesekkurler.
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BOLUM 1

ctnts
Bu bolumde konusunu olusturan problem durumu, arasnrmanm amaci, onemi ve
problem arastirma ci.imlesi ile alt problemler belirtilmis; arastirmada gecen terimler
tammlanmisnr.
1.1.Problem Durumu
Bugi.in, toplumun temelini olusturan ve toplumsal olarak varlrgmi si.irdi.iren
kurumlarm basmda aile gelmektedir. Bir insanm hayatta yasayabilecegi en gi.izel
duygular ve mi.ikemmel olaylardan birisi de hie; kuskusuz ki cocuk sahibi olmaktir.
insanlar cesitli nedenlerle cocuk sahibi olmak isterler. Bircok aile icin cocuk,
evliligin bir ilninii, aileyi tamamlayici bir unsurdur.

Aileye bir cocugun katilmu, ailede yenilige ve iliskilerde degisiklige neden olur. Her
aile, yeni bir bebegin dogmasiyla baslayacak olan degisikliklere ve yeniliklere
bilgileri olcusunde hazirlanmaya cahsmaktadir. Hamilelik donemi boyunca anne ve
babalar dogacak olan cocuga iliskin hayaller kurarlar. Anne hamilelik boyunca,
zihninde dogacak cocugunu sekillendirir. Anne- babalann es olarak birbirlerinden,
hayattan, hayattaki beklentilerinden, mesleklerinden, yakm cevreden ve toplumdan
beklentileri farkhlasm.Akkok, Askar.Karanci.l Svzj.Bu durum, aile icindeki iletisim
ve islevleri olumlu ya da olumsuz yonde etkiler. Ornegin, engelli cocugu oldugunu
ogrenen anne-babalann yasam arnaclanru gozden gecirdikleri, yapmak istedikleri
bircok seyi erteledikleri veya tamamen iptal ettikleri sik gozlenen davramslar
arasmdadir. Cocuk dogmadan once aile islevlerinin saghksiz olmasi aile i.izerindeki
etkiyi daha da arttirabilmektedir. Aile icin engelsiz bir cocugun dogumunun bile
aileye bircok yenilik ve ahsilmasi zor olan kosullar yaratigi dusunulurse, engelli bir
cocugun yaratngi kosullann aileyi daha fazla etkilemesi de normal karsilanmahdir,

Dogan cocugun engelli olmasi ise, aile yasantismda ahsilrrus durumlann ve esler

arasmdaki evlilik iliskilerinin bozulmasma neden olabilmektedir. Bu durumun aile
tizerinde birtakim olumsuzluklara ve degisikliklere yol acngr belirtilmektedir
(Evcimen; 1996).

Doguinu izleyen gtinlerde ya da sonrasmda cocugun engelli oldugunun ogrenilmesi

ile anne-babanm tum beklentileri alt list olmakta, anne babanm yasadigi bu aci
gercek sok, panik, keder ve uzuntu duygulanm yaratmaktadir, Yasanan bu
olumsuzluklann nedenleri, engelli cocugun ailede yarattigi stres, karsilasilan fiziksel,
maddi ve psikolojik sorunlar, ailede engelli kardesin olmasi, engelli cocugun anne ve
babasmm ustlendigi roller, ailelerin kendilerini anlamayan personele veya uzmana
rastlamalan ve aile tiyelerinin, arkadaslanmn ve yakm cevredekilerin gosterdikleri
tepkiler olarak belirtilmektedir.
Anne-babanm karsi karsrya, kaldigi bu olumsuzluklann strese neden oldugu
saptanrmstir. Engelli bir cocuga sahip olmak, engeli ne olursa olsun birtakim ozel
guclukleri de beraberinde getirmektedir. Bu guclukler; psikolojik durum, maddi
durum, egitim durumu, yasam tarzi (sosyoktilttirel ve bos zamanlan degerlendirme
etkinlikleri vb), aile cevresi ve sosyal cevre ile iliskiler, cocugun engel durumu
olarak gruplandmlabilir, Anne, tum bu guclukleri cozmede daha aktif rol almakta ve
daha 90k caba gostermektedir, Engelli cocugu olan ailelerin tecnibelerinin ve
beklentilerinin anne ve babaya gore degistigi ifade edilmektedir (Donmez;2000).

Bir cift olarak ebeveynlerin yasarmnda engelli bir cocuga sahip olmamn etkilerine
bakildiginda, engelli cocugun gunluk yasammi organize etmek icin stirekli mticadele
icinde olan annenin yalnizhgi gorulmektedir, Engelli cocuk anneleri grubu icinde en
fazla stres yasayanlar zihinsel engelli cocuklann anneleridir. Yapilan cahsmalar da,
zihinsel engelli cocuklarm bakimmdan sorumlu olan annelerin saghkh cocuk
annelerine kiyasla strese daha fazla maruz kaldiklan ve ruhsal ve fiziksel
saghklannm bozuldugu bildirilmektedirrOzsenol, Isikhan, Unay, Aydm, Akm,
Gok9ay;2003).
2

Bazi arastirmacilar, engelli cocugun aile yasamma getirdigi ek streslerle aile ici ve
d1~1 iliskilerin, ailenin ekonomik durumunu olumsuz yonde etkileyebildigini; pek 90k
anne babanm artan duzeyde kaygi, depresyon ve dusuk benlik saygisi gosterdiklerini,
evlilik

iliskilerinde

belirtmektedirler.

bozulma

ve

kisisel

uyumlannda

azalma

oldugunu

Engelli bir cocugun ailesinde stres yaratan en onemli etkenler

arasmda cocugun gelisim guclukleri, saghk sorunlan

ve anne-babaya

bagimlihk

duzeyinin geldigi belirtilmektedir( Girli, Yurdakul,Sansoy,6zekes;2000).
Literaturde zihinsel engelli cocuklann aile fonksiyonlanna olan etkilerin patolojik bir
yaklasimla

incelendigi

bircok

arastirma

bulunmaktadir.

Yuksek

derecede

stres

yasayan ailenin bazi iiyelerinin ruhsal acidan fazlasiyla etkilendigi saptanrmstir.
Erken mudahale, aile yapisi ve islevinin ruhsal ve sosyal boyutunun saptanabilmesi
icin

bu

alanlardaki

kuramlardan

ve

uygulamalardan

yararlanma

gerektigi

vurgulanmistir.
Gelisimsel geriligi olan cocuklann ebeveynleri, aile icinde yasamlan sorunlarla basa
cikmak icin sikhkla aile damsmanhgi

ihtiyacim dile getirmislerdir, Bu ihtiyaclar,

ozellikle yasamlan keder, uzuntu ve engelli cocukla yasamamn getirdigi sorunlarla
basa cikma konusunda belirmistir, Fiziksel hastahklar, yaralanma, bosanma veya bir
akrabamn

olumu gibi ailede yasanan

olaylar

cocuklann

bakinum

surdurmeyi

olumsuz yonde etkilemektedir.
Aile ici iliskilerin yapisi, ailenin islevlerini saghkli bir bicimde yerine getirmesinde
onemli bir etkendir. Bu iliskiler, aile ici rollerden, norm ve degerlere bagh olarak
davramsi kontrol etme biciminde ortaya cikmaktadir. Ailenin islevlerini saghkli bir
bicimde yerine getirememesinde
aile sorunlannm

iletisim eksikligi ve aksakhklanndan

etkili oldugu bilinmektedir.

kaynaklanan

Aileye katilan yeni bireyin engelli

olmasi ise, ailede sok etkisi yaratarak, uyelerin karmasik duygular yasamalanna ve
normal aile yasammm bozulmasma neden olabilmektedir(Bulut;l993).
Ailenin engelli cocuga iliskin tepkileri, bireysel duzeydeki bircok ozellik yanmda
(kisilik ozelligi, yas, egitim durumu), sosyal destek mekanizmalarma
dogmadan

onceki

ailenin

fonksiyonlarmm
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saghkli

olup

ve cocuk

olmamasma

gore

degisebilmektedir.

Ailenin, engelli cocugun yetistirilmesi

ile ilgili bazi kararlan

vermesi ve bazi sorumluluklan paylasmasi gerekmektedir. Bu surecte, engelli cocuga
sahip aileler, rol ve islevlerde kansikhk yasayabilirler, Ailelerin konuya nasil baktigr
ve islevini nasil degerlendirdigi

engelli cocugun yetistirilmesinde

onemli bir yer

tutmaktadir (Ozsenol, Isikhan, Unay, Aydm, Akin, Gok9ay;2003).

'

Bu arastirmada,
incelenmistir.

engelli cocuga sahip olmanm ailenin islevlerini nasil etkiledigi

Bu amacla, engelli cocuga sahip anne ve babalann

yasi, egitim

durumu, meslegi ve kendisi olmadigi zaman cocugun bakimmi kimin ustlenecegi
konusunda yasanan kaygi, cocugun engelinden dolayi kendini veya esini suclama ve
yakm cevresinin cocugunun engelli olmasmdan dolayi kendisinden uzaklasacagmi
dusunme durumunun ailenin islevleri uzerinde etkili olup olmadigi belirlenmeye
cahsilrmsur.
Bunu yaparken cahsmanm yapildigi 4 Ozel Egitim Kurumunda bulunan yonetici ve
ogretrnenlerin

ozel egitim cocuklanmn

ailelerinin,

cocuklanyla

ilgisi, okul ile

isbirligi ve aile destek programmi alip almadiklan konulan da incelenmistir,
Ulkemizde hizmet vermekte olan bircok ozel egitim kurumu bulunmaktadir.
kurumlann

6 tanesi devlete bagli,

vermektedir.

Devlete

bulunmamaktadir.

Bu

bagh

ozel

nedenden

Bu

1 tanesi de ozel bir vakif olarak hizmet
egitim
dolayi

kurumlannm
aileler

aile

yasamlannda

destek

birimi

karsilastiklan

problemlerle basa crkmakta gucluk cekmekte bu da aile islevlerini olumsuz yonde
etkilemektedir

Problem Ciimlesi
KKTC genelinde engelli cocuga sahip ailelerin engelli cocuga sahip olmalanndan
dolayi bircok

problemler

yasamakta, kaygilan

olmakta ve

buna bagh olarak

problem ve kaygilarla bas etmelerinde yardimci olacak bir aile destek programmm
olmamasmdan
belirlenmesi
sorulara

dolayi

aile

islevlerinde

sorun

yasanmaktadir.

Bu

sorunlarm

icin asagidaki sorular alt problem olarak sorulmus ve cahsmada bu

yamtlar arannusur.
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1.2.Ara~brmamn Amaci
Bu arastrrmanm amaci KKTC'de
cocuga sahip olmalanndan

bulunan engelli cocuga sahip ailelerin engelli

dolayi yasarms olduklan problemler, kaygilar ve buna

bagh clarak problem ve kaygilarla bas etmelerinde yardimci olacak bir aile destek
programmm

olmamasmdan

incelemektedir.

dolayi

aile

Ozel egitim kurumlannda

islevlerinin

cocuklann

ailelerle

yonde

etkiledigini

hizmet veren yonetici ve ogretmenlerin

egitim verdikleri zihinsel engelli cgrencilerin ailelerine
verilmedigi,

ne

iletisim

aile egitim prograrm verilip

kurup kuramadiklan

ve aile egitimi

verilmesinin onemi konusundaki gorusleri incelenmistir,

Arastirma Problemine Ait Alt Problemler

1)

Engelli bir cocuk anne babasi olmak nasil bir duygu ve neler hissettiriyor?

2)

Engelli bir cocuga sahip olmak gelecek planlanmzda, gunluk yasarrumzda,
sosyal iliskilerde ne turlu iliskilere neden oldu?

3)

Evde engelli cocukla ilgili sorumluluk dagilmurn nasil yapmaktadir?

4)

Aile olarak engelli bir cocugunuz olduktan sonra cevreden, aileden veya
devletten nasil bir destek ahyorsunuz?

5)

Devlet, ozel egitim okullarmda egitim goren cocuklann ailelerine maddimanevi destekte bulunuyor mu?

6)

Ozel egitim ogrencilerine egitim verirken veya ogrenciyle ilgili bir
problem yasandigmda aileden destek alabiliyormusunuz?

7)

Ozel egitim ogrencilerinin aileleri ve yasadiklan problemlerle ilgili gorus
ve onerileriniz nelerdir?
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1.3.

Arastirmanm Onemi

Daha once KKTC'de dogrudan

bu konuda yapilan

bir arastirmaya rastlanmamis

olmasi ve bu alanda ilk calisma olacagi goz onune almdigmda, bu cahsmanm
KKTC" de engelli cocuga sahip aileler acisindan genel bir profilin cikanlmasma
yardimci

olacagi ve bu bulgular

isiginda, ozel egitim ailelerinin

aile islevleri

konusunda bundan sonra yapilacak olan diger calismalar ve revizyonlara yardimci
olacak temel bilgilere yol gosterici nitelik tasiyacagi dusunulmektedir. Bu arasurma
aym zamanda ozel egitim kurumlarmda hizmet veren ogretmen ve yoneticilerin de
yasadiklan problemlere ayna tutmaktadir, Yonetici ve ogretmenlerin kurumda egitim
goren ogrencilerin

ailelerinden

ne tiirlil destek gorebildiklerini

de arastirmaya

cahsnusnr.
Ailede zihinsel engelli olan bir cocuk olmasi, tum aile bireyleri icin duygusal bir yuk,
stres verici bir yasam deneyimi ve surekli basa cikma tepkileri gerektiren bir
stresordur. Bu stresorlerin bazilan cocukla surekli bir bagimhlik iliskisi icinde olma,
yeni ve farkli gereksinimlerin
soruumluluklann

karsilanmasmda

yasanacak

ekonomik

sikmtilar,

artmasi nedeniyle aile bireylerinin ozel yasamlanmn kisitlanmasi

ve diger bireylere aynlan zamanm azalmasi seklinde siralanabilir (Y ildmm; Conk,
2005).
Cocugun yetersizliginin

ortay cikmasi, bunun sonucunda ozurlu tamsi almasi ile

anne- babalar hem kendi duygulanyla basetmek, hem de toplumun ozurlu bireylere
karsi olan olumsuz duygulanyla

karsi karsiya gelmek durumunda kalmaktadirlar.

Engelli

ailenin

cocuga

sahip

farklilastirmaktadir.
duymaktadirlar.

olmak

Anne

baba

sorumluluklanm

daha

fazla

zamana

artirmakta,
ve

paraya

islevlerini
gereksinim

Ancak bazi ailelerin durumla daha kolay basedebildikleri,

(buyukluk, kulturel yapi, sosyoekonomik

aile

duzey) ve cocuga (ozrun turu, derecesi,

v.b.) ait bazi ozelliklerin problemle basetme becerilerini etkileyen etmenler oldugu
gorusunu benimsemektedir. Bu etmenlerin arasmda en 90k vurgulanam ailenin aldigi
sosyal destegin niteligidir. Ailenin destek sistemlerinin olmasi problemlerle daha
6

kolay

basedebilmesini

kolaylastirmaktadrr.

saglamakta,

Anne babalar;

ailenin

stresini

diger cocuklan,

azaltmakta

ve

uyumu

esleri, kendi anne-babalan,

akrabalan gibi kisilerden destek alabilmektedirler (Yurdakul; Girli; Ozekes; Sansoy,
1998).
Bir90\ otistik cocuk ebeveyni
reddedilmeyi

cocuklanm

halka

yasarlar, insanlarm bakislanndan,

acik yerlere

fisilnlanndan

goturduklerinde

rahatsizhk duyarlar.

Kendilerinden kacman veya rahatsiz olan, istemedikleri halde onerilerde bulunan
anlayissiz kisilerden dolayi gittikce kendilerini izole ederler. Gittikce aile otistik
cocugu ile ya da o olmadan bile daha az disan cikabilir. Bu sekilde sosyal tepkinin
getirdigi acidan kacmrms olur(Girli; Yurdakul;Sansoy;Ozekes,1998).
Anne-babalann

stres duzeylerini ve gelecek beklentilerini etkilyebilecek baska bir

degisken ise cocugun ozru icin yaptiklan nedensel atiflardir. Kisilerin, problemlerini
kontrol edebilmesi giic olan dis faktorlere atfettiklerinde caresizlik ve umutsuzluk
duygulanm yasarlar, Buna karsm problemlerinin icsel (kisisel) ve kontrol edilebilir
faktorlere

atfettiklerinde

sagladiklan

ise umutlannm

bulunmustur,

arttigi ve durumlarma

Bu acidan ozurlu bir cocuga

cocugun bu durumunu nasil algiladiklannm
iliskisinin

arastmlmasi

bu

ailelere

ebeveyinlik

ve bu algilannm

rehberlik

daha iyi uyum
edenlerin

stres duzeyleri ile

yaklasimlannda

yararh

olabilir

( Akkor.Askar.Karanci, 1992).

Arastirmalar ailelere yonelik profesyonel destek hizmetlerinin anne-babalann stresini
azalttigmi ve iyilik duzeylerini arttrdiguu belirtmektedir. Bu amacta;
•

Ailelerin benzer sorunlan yasayan ailelerle bir araya gelmeleri saglanmali.

•

Ailelere gereksinimleri olan konularda bilgi saglanmahdir. Aileye cocugunun
tibbi

bakim,

aciklanmahdir.
yeterli

bilgiye

egitimi

icin

hangi

kurumlara

Aileler, zihinsel engelli cocuklarla
sahip

olurlarsa
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kendilerine

basvurmasi

gerektigi

ilgili yasal konularda
saglanan

haklardan

yararlanabilirler. Ailelere yasal konularda bilgi vermeli, kendilerine sunulan
haklardan yararlanmasi icin aile desteklenmelidir.
•

Ailelerin

ekonomik

kaynaklan,

gecmisteki ekonomik sorunlarla nasil basettigi ve bu sorunlan

,nas1l

cozumledigi

durumu

degerlendirilmeli,

belirlenmelidir.

giderleri,

aileler

19m

ekonomik

ulasilabilecek,

faydalamlabilecek kaynaklann neler oldugunu bilmeli ve gerektiginde ailenin
bu

hizmetlerden

faydalanabilmesi

icin

onlan

bu

kurumlara

yonlendirmelidirler(San,2007).

1.4.

Tammlar

Aile ve Zihinsel Engelli Cocuk Ailesi:
Gi.ini.imi.izde toplumun temelini olusturan ve sosyal bir kurum olarak varlignu
si.irdi.iren kurumlann basmda aile gelmektedir. Yasamm dogal si.irecinde evlenerek
aile kurmak, bireyleri mutlu kilan onemli olaylar icerisinde yer almaktadir. Aileye bir
cocugun katihrm ise ailede yeniliklere ve iliskilerde degisikliklere neden olur. Her
anne babanm istedigi saglikh bir cocuga sahip olmaktlr(Gi.insel,2010).

Farkh ozelliklere sahip bir cocugun anne-babasi olma roli.i, anne-babalarm kendi
sectikleri bir rol degildir, hicbir anne-baba bu role kendini hazirlamaz, Genelde,
aileler cocuklanrn kendi dusunce, hayal ve amaclanru gerceklestirecek bir eser
olarak gormektedirt Akkok 2005). Her cocugun dogumu aile yasantismda
degisikliklere neden olmaktadir. Akkok' e (2005) gore, ailenin gelisim asamalan ile
cocugun gelisim asamalan paralel devam etmisinden dolayi bu degisiklikler ailede
kabul edilebilir durumlardir, Ancak zihinsel engelli cocuklann gelisim asamalan
normal saghkli cocuklannkiyle karsilastmldigmda daha yavas bazen de oldukca
gectir. Zihinsel engelli bir cocuga sahip olmak ailenin gelisim donemlerini saghkli
cocuklara oranla daha fazla etkilemektedirtAkkok 2005).
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Zihinsel Engel:
Zeka, insanm zihinsel bircok yeteneginin uyumlu cahsmasi sonucu olusan yetenekler
butunudur. Dusunme mantik yurutme, algilama, ogrenme, bellek, yargilama, sonuc
cikarma gibi yeteneklerdir. Bu yeteneklerin birbirleriyle uyumlu ve iliskili cahsmasi
sonucunda

•

zihinsel

faaliyetler

ylirtiti.ilmektedir.

Gunumuzde

saghk

ve egitim

alanmda zihinsel engelli anlammda, zeka yetersizligi, zeka geriligi, normal alti zeka,
oligofreni,
reterdasyon

gelisimsel

engellilik,

gelisimsel

gibi terimler kullarulmaktadir.
allk,

tutuk,

gecikme,

mental handikap,

mental

Toplum icinde ise zihinsel engelliler,

aptal,

salak,

budala

olarak

isimlendirilmektedir( Gonende, Giller ,Al ta y ,A91l, 2010).

Ozel Egitim:
Ozel egitim, ortalama ogrenci ozelliklerinden onemli olcude farkhlasan ogrencilere
saglanan, bireysel olarak planlanmis ve bireyin bagimsiz yasama olasiligiru en list
duzeye cikarmayi hedefleyen egitim hizmetlerinin butunudur (Eripek, 1998)

Zihinsel Engelli Cocuk:
Engelli- Ozurlu: Bireyin yasadigi slirece yasi cinsiyeti sosyal ve kulturel faktorlere
bagh olarak toplumda

oynamasi

gereken

rollerin

yetersizlik

yuzunden

yerine

getirememesi durumudur (Ulutasdemir, 2007).

Dtinya saghk orgiitil (DSO) tarafmdan

yapilan bir tarnma gore engellilik,

bir

noksanhk veya sakathk sonucunda, belirli bir kiside meydana gelen ve o kisinin yas,
cinsiyet, sosyal ve kulturel durumuna gore normal sayilabilecek faaliyette bulunma
yetenegini

onleyen

ve

suurlayan

dezavantajh

bir

durumu

ifade

eder

(Bodur;Durduran,2009)

Zihinsel islevde bulunma ve kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini
gosteren uyumsal davraruslann

her ikisinde gorulen anlamh

snurhhklar olarak

karakterize edilen bir yetersizliktir. Zihinsel islevlerde onemli derecede normal altr,
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bunun yam srra uyumsal beceri alanlanndan ( iletisim, oz bakim, ev yasarm, sosyal
beceriler,

toplumsal

yararhlik,

kendini

yonetme,

saghk

ve guvenlik,

islevsel

akademik beceriler, bos zaman ve is) iki ya da daha fazlasmda smrrhhk gosterme
durumu olarak tanimlanmaktadut

Toprak91,2006) .

•
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BOLUM2

KURAMSAL TEMELLER VE ALAN YAZIN TARAMASI
Bu bolfimde arastirmarun problem ve konu ile ilgili ve ilintili olan kuramsal temeller
ile Kuzey Kibns'ta ve Kuzey Kibns dismda yapilan arasurmalara yarut verilmistir,

2.1 Kuramsal Temeller
2.1.1 Engelli Cocuk
Engelli cocuklar, yasitlanndan bir veya birkac alanda belirgin derecede farkh olan ve
bu farkhhk nedeniyle ozel egitim ve ilgili servislere gereksinim duyan cocuklardir.
Engelli cocuk terimi, fiziksel yetersizligi, ogrenme ve davrams problemleri, ustun
zihinsel becerileri olan cocuklan

tammlamak

icin kullamlan terimlerdir.

Beden,

zihin, duygusal ve sosyal gelisimlerindeki ozilr ve ustun ozellikleri yonunden egitim
ve ogretim amaclanm gerceklestirmek icin normal cocuklarm egitim hizmetlerine ilk
olarak birtakim ozel hizmet ve onlemleri gerektiren cocuklara "Ozel egitime muhtac
cocuklar" denir( Ozbaba,2000).
Zihinsel engellilik bireyde kahci yetersizlikler olusturan, hayat boyu gozlem, kontrol,
bakim, tedavi ve rehabilitasyon gerektiren onemli bir bozukluktur. Zihinsel engelli
olma, sadece bu sorunu yasayan bireyi degil, aile i.iyelerinin ve yakm cevresinin
ekonomik,

sosyal ve psikolojik,

sorunduriflonener:

davrarnssal ve bilissel yonlerden etkileyen bir

Giller; Altay; Acil, 2010).

2.1.2 Engelli Cocuga Sahip Aile ve Aile Islevleri
Engelli

bir

cocuga

yasamaktadirlar.
Engelli

sahip

aileler

kendilerine

ozgt; bir

stresi

yogun

olarak

Bu da ozurlu bir cocuga annelik babalik etmenin zorlugudur.

bir cocugu olan ailelerde bu ozur durumuyla basa cikma, turn gelisim

geriliklerinde yasanan ortak bir siirec olarak ele almmaktadir. Engelli
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bir cocuga

sahip olma anne babalann

ruh saghg: uzerinde 90k onemli etkileri oldugu ve

ozellikle cocukla surekli bir bagimhhk icinde olmalannm, cocugun ozel bakim ve
egitime gereksinim duymasmm ve gelecek endisesini siirekli yasamalannm

stresin

onemli boyutlan oldugu bulunmustur. Stresin onemli boyutlan bagimhhk ve kendini
yonetememe, bilissel bozukluk, ailenin yasamma getirdigi simrlihklar, omur boyu

bakim, •aile ici uyumsuzluk, kisisel odul eksikligi, surekli hastahk kaygisi, fiziksel
simrhhklar, mali kaygilar, bir kurum bakimmi tercih etme ve aileye getirecegi
zorluklar olarak tammlamr ( Akkok; Askar.Karakanci, 1992)
Ailede yeni bir bebegin diinyaya gelmesi anne- babanm yeni aile rolleri
ustlenmelerini ve rutinlerini degistirmelerini gerektirir ve cocugun engelli dogmasi
ile ailedeki degisiklikler daha stresli olur. Engelli cocugu olan ailelerle yapilan
bircok arastirmada hem anne de, hem de babada depresyon ve yuksek kaygi gibi
psikolojik bozukluklann gontldtigu bulunmustur. Babalar, annelere gore daha az
cahsmada denek olarak kullamlsa da aile icinde anne ve babanm oldukca farkh roller
uslendigi gorulmustur. Babalar daha 90k parasal sorunlarla ilgilenirlerken, anneler
kendilerini birinci derecede cocuga bakmakla yukumlu gormektedirler, Cocugun
engelli dogmas: ile ebeveynler aile ve arkadaslanyla iliskilerinin kotu etkilendigini,
komsulanrun yardim eli uzattiklannda genellikle normal cocuga bakmak istediklerini
belirtmislerdir. Yakm cevre tarafmdan yapilan bu soyutlama ve oteleme ailelere aci
verir. Bunun sonucunda esler, dis dunya ile kontaklanm daha da aza indirip
kendilerini yabanci hissederler. Bu durum aile ici stresin daha da artmasma sebep
olabilir(Yurdakul;Girli, 1998).

Ailelerin, cocuklan ile ilgili bilgi eksikligi aileyi gerilime iten en onemli nedenlerden
biridir. Bilgi, aileler icin bir gli9 kaynagidir. Engelli cocuga sahip anne-babalarm
zorluklarla nasil ve ne olcude basa ciktiklan sosyal destek mekanizmalanyla
yakmdan ilgilidir. Ebeveynlerin yeterli sosyal destek sistemlerine sahip olmalan
onlan stresin olumsuz etkilerine karsi daha guclti hale getirecektir. Ebeveynlerin
ruhsal yonden iyi durumda olmalan pek 90k gti91Uge sahip olan cocuklanna daha
rahat yardim etmelerini saglayacaktir. Aileye saglanacak hizmetler aile uzerindeki
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baskiyi azaltarak ailenin rol ve islevlerini saghkh bir sekilde yerine getirmesine
yardimci olacaktir (Top,2009).
Aileler, cocuklan icin yararlandiklan hizmet sistemlerinden uzak kalmamak icin yeni
is firsatlanndan vazgecebilmekte; cocuklanna bakmak ya da onlara daha 90k zaman
ayirabilmek

icin yanm

zamanh

isleri tercih etmek zorunda kalabilmektedirler.

Aynca cocuklarmm egitimi, saghk hizmetleri icin bilrokrasiyle de ugrasmak zorunda
kalan ana babalar, cocuklannm bagimhhklannm,

onlarm sonraki yasamlanm nasil

etkileyecegini de dusunmek zorundadirlar. Bu ebeveynler cocuklannm gelecekleriyle
ilgili daha 90k kaygi duyabilmektedirler.

Cocuklannm

gelecekteki yasantilan

ne

olacaktir? Kendileri cocuklanna bakamayacak duruma geldiklerinde cocuklanna kim
bakacak? Y etiskin engellilere hizmetler goturulmekte midir? Sorularma yamt aramak
zorunda kalabilirler. Yine bu ebeveynler, cocuklannm egitimlerinin planlanmasmdan
uygulanmasma kadar her asamaya katilmak, cocuklanrun ve kendilerinin haklanm
da savunmak durumundadirlar.
kendilerini

Cogu zaman ne yapacaklanm

tehdit altmda hissedebilmekte,

bu· durum onlann

bilemedikleri

icin

benlik saygilanru

etkileyebilmektedir.

Giderek artan izolasyon, azalan sosyal mobilite, depresyon,

sucluluk,

gibi sosyal duygusal

anksiyete

sorunlar

olabilmektedirrlrogru:

Arlan, 2006).

Aile fonksiyonlannm

saptanmasi ve degerlendirilmesi

da yasamlannm

bir par9as1

hem teshis hem de tedavi

silrecinde oldukca onemli rol oynamaktadir. Konu ile ilgili literatilr incelendiginde
aile fonksiyonlanm
Beavers

Modeli,

tammlama
Aile

ve degerlendirmeye

Fonksiuonlan

karsilasilmaktadirtlsmcn.Zno-l

surec

yonelik Circumplex

modeli

gibi

degisik

Model,

modellerle

).

2.1.3 Zihinsel Engelli Cocugu Olan Aile
Farkh ozellikler

sahip bir cocugun anne-babasi

olma rolu, anne-babanm

kendi

sectikleri bir rol degildir, hicbir anne-baba bu role kendini hazirlayamaz. Genelde
aileler cocuklanni
olarak gormektedir,

kendi dusunce, hayal ve amaclanm

gerceklestirecek

Her cocugun dogumu aile yasantismda

olmaktadir. Aile gelisim asamalan

degisikliklere

bir eser
neden

ile cocugun gelisim asamalan paralel devam
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ettiginden dolayi bu degisiklikler ailede kabul edilebilir durumlardir, Ancak zihinsel
engelli

cocuklann

karsilastmldrgmda

gelisim

asamalan

normal-saghkh

cocuklarmki

ile

daha yavas bazen de oldukca gectir, Zihinsel engelli bir cocuga

sahip olmak, ailenin gelisim donemlerini

saghkh

cocuklara

oranla daha fazla

etkilemektedir. (San,2007). Asagida zihinsel engelli cocuga sahip ailelerin bazi aile

' aciklanmaktadir:
ytiklemeleri
Aile Y iiklenmesi
Zihinsel

engelli cocukla yasamak ve bakim vermek aile tiyelerinde

duygusu olusturmaktadir.
bakimlan

Ytiklenme, bakim verenin-annenin engelli cocuga yonelik

yerine getirirken

Ytiklenme

ytiklenme

yasadigi oznel algilan

bireysel bakmun

ya da bireysel

tepkileridir.

sonucu olarak bakim verenin algiladigi

duygulan,

fiziksel saghgi, sosyal yasami ve ekonomik durumunu kapsamaktadir (Chou,2000).
Duygusal Yiikleme
Ailede duygusal ytiklemeyi etkileyen onemli bir unsur engelli bir cocugun dogumu
ile yasanan

kayrptir.

Engelli

cocuklanrun

kaybim

yasarlar

kederlidirler.

Zihinsel engelli cocugu olan ailelerde farkh dtizeylerde

yiikleme gorulmektedir.

bir cocuga
ve

engelli

sahip olan aileler
cocuklarmm

idealize

gelisimi

boyunca

Zihinsel engelin geri donussuz ve dtizeltilemez

duygusal ytiklenrneyi onemli olcude etkilemektedir.

ettikleri
da

duygusal
olmasi

Duygusal ytiklemeden ailenin

tum bireyleri farkh dtizeylerde etkilenmektedir(Akkok,2005).

Sosyal Yiikleme
Zihinsel engelli cocugu olan ailelerle yapilan bircok arastirmada ailelerin sosyal
izolasyon yasadiklan vurgulanrmsnr.

Zihinsel engelli cocugu olan ailelerin sosyal

izolasyon yasamasmm onemli bir nedeni sosyal etiketlenme (stigmar'dir.
toplumsal

yasamda

kendilerine

ve engeli
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cocuklanna

yoneltilen

Ailelerin

bakislardan

rahatsizlik

duyduklanm

gosteren cahsmalar

bulunmaktadir,

Sosyal etiketlenme,

ailelerin sosyal izolasyon yasamasma yol acan onemli bir etmendir(San,2007).

Ekonomik Yiiklenme
Normal bir cocugu yetistirmek

aileye ekonomik olarak bir yuk getirirken, ozel

gereksijiimleri olan zihinsel engelli cocuklann yetistirilmesi ailede ekonomik acidan
daha buyuk bir yuk yaratrnaktadir.

Ozel okullar, tibbi bakim cocugun optimal

gelisimi icin gereklidir, ancak pahah olabilmektedir.
aileleri ile yapilan ~ cahsmalann

bircogunda

ekonomik destege gereksinimlerinin

Zihinsel engelli cocuklann

ailenin ekonomik

yuku nedeni ile

oldugu bulunmustur. Ekonomik yetersizlikler

ailelerin duygusal yuklenmelerinin artmasma neden olmaktadir (Evcimen, 1996).

Fiziksel Yiiklenme
Zihinsel

engelli

cocugu

yasi kucukken

sorumlulugunu paylasmaktadir
sorumlulugu

artmaktadir.

her iki ebeleyin

de cocugun

bakim

ancak cocuk buyudukce annenin yuklendigi bakim

Ailelerin yemek hazirlama, kisisel bakim, ilac verme,

banyo yaptirma, tehlikelerden koruma, giydirme, dis bakirm, tuvalet, yemek yedirme,
bez degistirme, merdiven kullanma, tekerlekli sandalye kullanma, kendine zarar
veren davramslan onleme alanmda zorlandiklan ve yardim gereksinimleri oldugunu
ifade etmislerdir. Bu bakim sorumluluklannm

uzun siireli olmasmm aileyi olumsuz

yonde etkilemektedir. Anneler zihinsel engelli cocugun bakmnnda babalardan daha
fazla gorev almaktadir. Bunun sonucunda da annelerde de fiziksel rahatsizhklar
gorulebilmektedir (San,2007).

2.1.4 Engelli cocuga sahip ailelerin tepki modelleri
Aileler icin engelli bir bireye sahip olmak, yasamlannm en zorlu deneyimidir. Ozurlu
bir cocuga

sahip oldugunda

anne babalar

Cocuklanna ne oldugunu bilemediklerinden

ilk olarak hayal kinkhgi

yasarlar,

hayal kmkligma ugrarlar. Buyuk endise

icindedirler. Kendilerini, es ve yakmlanm ya da saghk ekibini suclarlar. Cocuklanna
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tam teshis konunca bu duygu ve endiseler kaybolmaz. Cocuklann durumunun ne
oldugunu kabul etme, birkac ay veya yillan alabilir. Bir k1S1m aile ise cocuklannm
durumunu kabul etmez (Akkok 1997).

Ailelerin tepkilerini aciklayan dort model vardir :
Asama" Modeli: Ailelerin cesitli asamalardan gecerek kabul ve uyum asamasina
geldigini varsayan modeldir. Bu modele gore, normalden farkh ozellikte cocugu
oldugunu ogrenen anne babalar, ilk asama olarak, duygusal bir karmasa
girerler. Davrarnslan,

icine

dusunceleri karmasiktir. Daha soma yas, asm uzuntu, hayal

kmkligi, ret, sucluluk ve savunma mekanizmalanmn

yogun yasandigi tepkisel asama

gelir. Bunu "Ne yapilabilir? Neler yapabilirim?"

sorularmm sorulmaya basladrgi

uyum ve duruma alisma stireci izler. Aileler daha soma bilgi ve becerilerini
gelistirmeye, cocuklan ve kendileri icin planlar yapmaya ve gelecegi dusunmeye
baslarlar.

Siirekli Uztintii

Modeli: Aileler gerek aile ici yasantilan,

gerekse toplumsal

tepkilere bagh olarak stirekli tiztintti ve kaygi icindedirler. Cocugun farkhhgmm
kabulti ve uzuntu bir arada yasanabilir ve ailenin uyum stireci boylece gelisir,
Kisisel Yapilanma Modeli: Duygulardan 90k mantik temel ahmr. Ailelerin farkh
tepkileri, bu duruma getirdikleri farkh yorumlar, farkh algilara baglanabilir, Aileler,
icinde yasadiklan cevrenin de deger yargilanna bagli olarak, gelecek yasanulanna ve
cocuklanrun gelecegine iliskin bilincli yapilar olustururlar. Farkh ozelligi olan bir
cocugun dogumu, bu olusmus yapilara uymadrgi icin aile yogun bir kaygi yasar. Bu
'

sok doneminin ardmdan aile, tekrar bir yapilanma stirecine girerek, kendilerine ve
cocuklanna iliskin farkh yapilar olusturmaya baslar.
Caresizlik, Gucsuzluk ve Anlamsizhk Modeli: Farkh ozellikleri olan bir cocugun
anne babada yaratngi duygular, yakm cevrenin tepkileriyle 90k yakmdan

iliskilidir.

Onlarm, durumu olumsuz ve caresizlik icinde algilanmasi, anne babamn da benzer
duygular icine girmesine neden olur. Caresizlik ve gucsuzluk, farkh ozellikte olan
yeni bir bebegin dogumunda

tum anne ve babalar da yasanabilecek
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bir duygu

olmakla birlikte, yakm cevrenin cocuga karsi tepkileri, anne babanm tepkilerinin,
duygularmm

sekillenmesinde

temel

olusturur.

(Tokuc,

2009),

(Gtingor,2008),

(Akkok 1997).
Turn bu modeller ailelerin tepkileri konusunda ipuclan vermekle birlikte aslmda her
engelli cocuga sahip ailenin yasadiklannm kendine ozgti oldugu da unutulmamahdir.

,
2.1.5 Engelli Cocuk Anne- Babalarmm Tutum ve Rolleri
Engelli ve normal gelisim gostcren cocuga sahip anne- babalar bu siirecte yer alan
bireylerdir.

Anne baba olma, bireylerin

hayatlan

boyu yasadiklan

en onemli

deneyimlerden biridir. Ozurlu bir cocuga sahip olmak ise anne-babaya ek ihtiyaclar
ve uyum saglama zorluklan getirtir. Ozurlu bir cocugun egitimi icin sorumluluk
yiiklenmis

uzmanlara, ogretmenlerle bulunmak, onlarla butunlesmek anne-babalara

gtic ve cesaret verir. Onlar cocuklartna nasil yardimda bulunacaklan konusunda yeni
yollar

ogretirler.

bulunduklanm

Aynca

cocuklannm

ve nasil gelistiklerini

normal

cocuklarla

nasil

etkilesimde

gordukce cocuklan hakkmda daha gercekci

olmaya baslarlar. Aym zamanda bazi davramslann

sadece ozurlu cocuklara mahsus

olmadigiru, diger normal cocuklann da ayru davrarusa sahip olduklanm fark ederler.

Iste bunlan gordukce ozurlu cocuklann anne-babalan cocuklan hakkmda daha iyi,
daha olumlu dusunmeye baslarlan Ozbaba, 2000).
Ailenin islevleri, anne babalarm ve tum aile uyelerinin gereksinimlerini karsilamayi
gerektirir. Ailede ozel gereksinimi olan bir cocugun olmasi ise bu konuya iliskin bazi
dengelerin degismesine neden olabilir. Ozel gereksinimi olan cocuga sahip anne
babalarm rolleri ve yerine getirmeleri gereken gorev ve sorumluluklan asadaki yolu
izleyen bicimde siralanabilir:
Damsmanhk: Tiim anne babalar cocuklann en dogal damsmamdir. Anne babalar,
ozel

gereksinimi

olan

cocuklarmm

kendilerini

nasil

algiladiklan

ve

nasil

gorduklerine iliskin degerlerin olusmasmda, duygulannm, hislerinin ve tutumlannm
gelisiminde eek onemli rol oynarlar.
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Davrams Yontemi:

Ozel gereksinimi olan cocuklar yetersizlik duzeylerine bagh

olarak cesitli davrarus

ozellikleri

gosterirler.

Anne babalar

davrarus

konusunda egitilerek, davrams yonetimi ilkelerini ogrenebilmekte
yeni davraruslannm

kazandmlmasi,

uygun davramslann

yonetimi

ve cocuklanna

desteklenmesi,

uygun

olmayan davramslann azaltilmasi gibi konularda basanli olabilmektedirler.

,
Ailedeki Diger Cocuklara Anne- Babahk: Ozel gereksinimi olan bir kardese sahip
olmak ailedeki diger cocuklan onemli olcude etkileyebilir.
kardeslerinin

yetersizlikleri

nedeniyle

kaygihdirlar,

Kardesler cogunlukla
Aynca

arkadaslannm

kardesinden dolayi kendisine gosterdikleri tepkilerle basa cikmalan kolay olmaz. Bu
durumda

anne

babalar,

kardeslerin

uyum

surecini

gecirmelerine

yardimci

olmaktadirlar.
Esler Arasi Iliskiyi Saglama:

Ozel gereksinimi olan bir cocuga sahip olma, esler

arasmdaki iliskileri de etkilemekte ve esler arasmda strese neden olabilmektedir.
Ailelerde olusan bu stres durumlan
birbirini suclama, beklentilerindeki
daha

fazla

zaman,

para

ve

genellikle,

cocugun yetersizligi

konusunda

farkhhklar, cocugun daha iyiye goturulmesi icin
enerji

ayirma

konularmdaki

anlasmazhklardan

ka ynaklanabilmektedir.
Diger

Bireylerin Egitimi:

Ozel

gereksinimi

olan

cocugun

gelisiminde

aile

buyukleri, amcalar, teyzeler, komusular, okul servisinin surucusu ve cocukla iletisim
kurmasi olasi diger bireyler cocugun egitiminde onemli etkiye sahiptir. Bu nedenle
anne babalar bu bireylerin cocukla etkilesimlerinin
ustlenirler.

Dolayisiyla

anne

babalar

diger

gelistirilmesinde

bireyleri

egitmede

onemli roller
lider

olarak

kullamlabilirler.

Okul ve Toplumla Olan Ilisklleri Saglama: Anne baba katihrm yasalarla tesvik
edilmesine ve tum anne babalarm egitim surecine katilmalannm

desteklenmesine

ragmen halen yeterli duzeye ulasamarmstir. Bazi alanlarda artik anne babalarm kendi
kendilerine
babalann

katihmlan

ve buna istekli olmalan

gerekrnektedir.

Ozellikle

anne

diger ailelerle iletigim kurma, cocugunu topluma cikarma, onu oyun
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alanma goturme, ozellikle yasitlan ile birlikte olrnasma olanak saglanacak ortarnlar
olusturma gibi duzenlemeleri gerceklestirmeleri beklenrnektedir (Eripek.2005).

2.1.6 Ozel Egitim
Ozel egitim, ortalarna ogrenci olcutunden

,

olarak programlannus

ve bireyin

farkhlasan ogrencilere saglanan, bireysel

bagimsiz

yasama olasihgmi

cikarmayi hedefleyen egitim hizrnetlerinin btltunitdttr.Ifluleryuz

en list duzeye
2009) Bu alanda

yetistirilmis ogretmenler tarafmdan ozel prograrnlar, arac ve gerecler kullanarak,
onlara ozel egitim ortarnmda verilen egitimdir. (Imrak 2009) .
Engelli bireylerin hayata hazirlanmalan,

toplurna uyurn icinde yasamalan, bagimsiz

olarak yasamlanrn surdurmeyi ogrenmeleri icin iyi, verirnli ve surekliligi olan bir
egitim alrnalan gerekrnektedir. Ozel egitimin ternel ilkelerinin arasmda ozel egitimde
surekliligin onerni vurgulanmaktadir. Birey ister dogustan, ister sonradan ozurlu hale
gelsin, onun ozel egitim gereksinirni sureklilik gosterebilir. Okul oncesi, ilk, orta,
yuksek ogretim duzeylerinde,
hizrneti

verilrnelidir.

verilmediginde

Bu

okul dismda ve hayatta, yasam boyu, ozel egitim

egitim

kadernelerinin

birinde

ozel

egitim

hizrneti

ozurlu birey bundan zarar gormektedir, Tum bu nedenlerden otiiru

ozel egitimde siireklilik ana amac olmahdir. (Akkoyu, 2007).

2.1.7 Durumluluk- Stirekli Kaygi Kuramu
Kaygmm dururnluluk ve surekli kaygi olarak ilk aymrm Cattell(1966)

tarafmdan

yapilrms ve son yillarda Spielberger bu konu uzerinde aynntih olarak durmustur.
Spielberger kaygi surecinde kismen sabit bireysel farklihklan
sisterninin faaliyetlerini

surekli, otonorn sinir

artiran ve gerginlik, korku gibi oznel bilincli bir sekilde

aciklanan duygulan da dururnluk kaygi olarak aciklamistir.
Spielberger' e gore kaygi, genel olarak kendini iki sekilde gostermektedir,
1. Durumluk Kaygi: Bir sure cozulmeyen bir problem veya doyurularnayan bir
gereksinrne karsismda dusunulen kaygidir, Bireyin icinde bulundugu stresli
kosullarda huzursuz, endiseli veya kararnsar olmasi dururnudur. Bu tiir kaygi,
19

bireyde tehlike ya da tehdit durumlannda cevresel kosullar karsisinda olusan
problemler ortadan kalkmca ve gereksinme giderilince kendiliginden ortadan
kalkan tepkilerdir. Ancak bu tiir kaygi devam ettigi sure ve bireyde yaratngi
rahatsizhk
yasanmakta

'

bakimmdan

onemlidir.

Duruma

bagh kaygi o sartlar icinde

ve kisiyi zorlayan durumun bitisi ile birlikte kaygiya iliskin
.

belirtiler de ortadan kalkmaktadir. Bu kaygi turunde otonom sinir sisteminde
ortaya cikan uyanlma sonucunda terleme, kizarma, titreme ve sararma gibi
fiziksel degismeler gorulmektedir.

Kaygi kisa sure devam eder ve · insana

fazla zarar vermeden kaybolur. Bu aslmda her insanda zaman zaman gorulen
bir durumdur.
2.

Siirekli Kaygu insanm guvenligini

tehdit eden bir durumdan

ve bir

problemde dolayi ortaya cikip 90k uzun sureli devam eden kaygidir. Surekli
kaygi kisinin kaygi yasantisma olan yatkmhgi ve kisiye ait bir vasif olan var
olmakta ve cesitli durumlarda
butununu

kapsamaktadir.

daha fazla hissedilmekle

Bu tip kaygida,

icten

huzursuzluk, karamsar olma, strese asm duyarhhk,

birlikte hayatm

kaynaklanan,

kisinin

endise duyma, yaygm

coskusal tepkilerde bulunma egilimi soz konusudur. Boyle bir kiside gercek
tehlike ile uyusmayan tepkiler ortaya ctkmaktadir. Kisi, oz degerlerinin tehdit
edildigini dusunerek, icinde bulundugu durumlan stresli (zorlamah) olarak
yorumlamaktadir.

Surekli kaygi, insani etkisi altma alarak onun gittikce

uyumsuz hale gelmesine yol acmakta ve bireyin akil sagligmm bozulmasma
neden olmaktadir. Yuksek kaygih bireylerin, surekli kaygisi dusuk bireylere
oranla daha cabuk ve daha sik durumluk kaygi reaksiyonlan

gostermeleri

beklenmektedir. (Gungor,2008).

2.1.8 Engelli Cocuga Sahip Ailelere Verilen Destek Hizmetleri
Ozurlu cocugu olan ailelerin karsilastigr

problemler

karsismda

olusan yuksek

duzeydeki stres ve sonrasmda olusan tukenmislik ile bas edebilmeleri icin yasadiklan
problemlere yonelik uygulanabilecek

aile egitimi, hemsirelik surecinin kapsmmda
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ele almmalidir. Zihinsel engelli cocuk ve ailesinin tedavi, bakim ve rehabilitasyonu
disiplinler arasi ortak cahsmayi gerektirir.
Ozel egitim normal egitime nazaran biraz daha onemlidir. Cunku, cocuk zamanmm
buyuk bir kismim ailesinin yanmda gecirmektedir, cocugu en iyi, en detayh taruyan
kisiler aile bireyleridir.

Okulda aldigi egitimin devammi

saglayacak

kisi yine

ailedirrCtkih, 1996).
Aileye en yakm konumda olan halk saghgi hemsiresi ailelerin cocuklan ile ilgili
sorunlan

coztimune

damsmanlik

ve rehberlik

ederek yardimci olabilir. Aileye

yapilabilecek en buyuk yardim, egitimdir. Annelere verilecek cocuklannm tedavi ve
rehabilitasyon

hakkmdaki

bilgiler ailenin kendine olan guvenini ve cocuklanna

bakma yetenegi oldugu inancuu da kuvetlendirecektir.
gereksinimlerine

yarut

verme

ttikenmisliginin

azalacagi

yetenegi

gelistikce

vurgulanmaktadir.

Ailenin engelli cocugunun
yasadiklan

Turk toplumunda

kaygi

stres

ve

cocuk bakirmmn

buyuk bir kismim anneler tislenmektedir ve ailedeki diger bireylere gore cocuklan ile
daha fazla zaman gecirmektedirler.
olmanm

aileye getirdigi

Bu nedenle zihinsel engelli bir cocuga sahip

ytiklerden

en fazla annelerin

etkilendigi

soylenebilir,

Saghkli cocuk ailelerine oranla bircok konuda daha fazla zorlanan zihinsel engelli
cocuk annelerinin stresle basa cikmayi ogrenmeleri hem cocugun daha iyi bakirm
hem de annelerin sagligr icin onemlidir (Verep,2005).

Ozel egitime muhtac cocuklann

kisilik ozelliklerini

gelistirebilmeleri

icin ana

babalarm yardimma, anne ve babalann bu yardirm yapabilmeleri icin ise Psikolojik
Damsmanhk ve Rehberlik hizmetlerine gereksinimleri bulunmaktadir.
Ailelerin belirli arahklarla bir araya gelerek kendilerine ve cocuklanna iliskin duygu,
dusunce

ve uygulamalanm

ailelerin

psikolojik

amacla

acilan

cercevesinde
yontemler

ozel

paylasmasma

olarak rahatlamalanna
egitim

firsat tamyan ozel egitim merkezleri
yardimci

ve rehabilitasyon

engelli cocugun akran gruplanyla

isigmda egitilmesi,

olmaktadir.

merkezleri

bu

duzenlemeler

ailelerin bilimsel

ve onlara yardimci olunmasi

hedeflerine yonelik cahsmalar yapmaktadirlar (Gungor; 2008).
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yasal

kaynastmlmasi,

ailelerin anlasilmasi

Ttirkiye'de

Ailenin zorluklarla bas etmelerini olumlu yonde etkileyen en onemli yardim ve
destek faktorlerden biri egitimdir. Egitim, bireylerin zorluklarla bas edebilmesi icin
gerekli olan bilgi, beceri ve motivasyonu
ailelerin icinde bulunduklan

saglayan bir destek sistemidir. Egitim,

duruma uyum saglamalan, kendilerine ve cocuklarma

iliskin duygu ve diisuncelerini anlamalan ve cocuklanm yetersiz yonleriyle kabul

•

etmelerine

yardimci olabilir, anne babalarm cocuklannm

verebilme yetenegini artirarak, endiselerinin

gereksinimlerine

ve sucluluk duygularmm

yamt

azalmasim

saglayabilir (Y 1ldmm,Conk;2005). ·
Sosyal destek, sevgi, gtivenlik, kendini ifade etme, tanmma, ait olma duygularma
katkida bulunan degerli bir basa cikma ozelligidir.
cevreler,

degerlerin

karsilanmasi

ve

yoluyla

degisikliklerin
stirdtiriilmesine

duygularm

sosyal rollerin

getirdigi

yeni

katkida

paylasimma

aracihk

yerine getirilmesini

rollerin

bulunurlar.

Sosyal olarak destekleyici

tistesinden
Sosyal

ederler;

kolaylastmlar;

gelinmesine

destekler

ihtiyaclann

ve

cocugun

yasam

kimliklerin
ve

ailenin

davrarnslanm

ve cesitli alanlardaki gelisimlerini etkiler ve onlann yeterliliklerini

guclendirerek

bir anlamda

onleyici ve egitici islev gorurler.

Y etersizligi

olan

cocugun aileye getirdigi ahsilmadik ve tistesinden gelinmesi gtic taleplerin etkileri,
icsel ve dissal destek kaynaklan yoluyla azaltihr (Kaner;2004).

2.2 ilgili Arastirmalar
2.2.1 Yurt Dismda Yapilan Arastrrmalar
Engelli cocuklann ailelerinin stres dtizeyi ile ilgili yapilan bircok arastirmada,
buailelerde stres dtizeyinin oldukca yuksek oldugu belirlenmistir (Beckman 1983,
Wilton and Renaut 1986, Bebko ve ark. 1987).
Beckman

(1983),

cahsmasmda

engelli

cocuk

annelerin

kaygi

dtizeylerini

arastirrmstir, Arastirmada 31 Down Sendromu, cerebral palsy ve spina bifida tipinde
engelli olan cocugun annesi ile cahsrmstrr. Veriler, Kaygi ve Endise Olcme Araci ile
toplanrmsur. Arastirma sonunda, annelerin, daha fazla gereksinim duyma, cocuga
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karsi negatif tavirlar gelistirme, asm koruma, maddi problemler, cocuklann fiziksel
ve zihinsel yetersizliklerine
getirememeleri,

davrams

bagh olarak ortaya cikan fiziksel islevlerini
problemleri

ve

cocugun

engelinden

yerine

kaynaklanan

smrrhhklan konulannda daha fazla kaygi tasidiklanru gormustur. Bu cahsmada, kiz
cocugu oian annelerin kaygilan anlamh bir farkhhk gosterirken, cocugun yasi ile
annenin kaygisi arasmda boyle bir iliskiye rastlanmarrusnr.
Stoneman ve Zolinda (2006), engelli cocuga sahip ailelerin evlilik iliskileri i.izerine
bir arastrrma

yapmislardir.

Arastirmada

ailelerin

karsilasuklan

problemler

ve

problemlere yonelik 9ozi.im bulabilme konulan incelenmistir, Arastirma icin engelli
cocuga sahip 67 aile orneklem olarak secilmistir. Arastirma sonucunda ciftlerin
cogunlugunun, evlilik iliskilerinin olumlu oldugu, ortaya cikan problemlere mantikh
coziimler i.iretebildikleri gozlenmistir. Ancak cocuklan ile ilgili zorluklar ve stres
etmenlerinin artmasiyla, eslerin evliliklerini daha olumsuz gormeye ve karsilastiklan
problemlerle bas edebilme becerilerini kaybetmeye basladiklan belirlenmistir.
Wilton ve Renaut (1986), engelli cocugu olan annelerle normal gelisim gosteren
cocugu

olan annelerin

kaygilanm

karsilastinmslardir.

Cahsmaya,

okul oncesi

donemde engelli cocugu olan 42 anne ile normal gelisim gosteren cocugu olan anne
dahil edilmistir, Arastirmada si.irekli kaygi envanteri kullamlmisur. Cocuk bakirmnda
daha fazla zaman ihtiyaci, aile ici problemler ve aile imkanlanrnn smirh olmasmm
engelli cocuk ailelerinde kaygiyi arturdignn belirlemislerdir.

Yine aym cahsmada

anne ve babalarm bu donemde, cocuklanm normal yasitlan ile karsilasurarak okula
baslayip baslayamayacagi sorusunu gi.indeme getirdikleri, baslayabileceklerini

uygun

okul bulma, fiziksel ve sosyal ortamlardan kaynaklanan zorluklarla bas etme gibi
problemler ya da okula baslamayacak olanlarm yasadiklan hayal kmkligi duygulan
nedeniyle kaygmm arttigi vurgulannustir.
Wilton ve Renaut (1986), okul oncesi donemde olan 42 zihinsel engelli cocuk ile 42
normal cocuk annelerini karsrlasttrdiklan
aile ici problemler

ve aile imkanlannm

cahsmalannda,

daha fazla zaman ihtiyaci,

simrli olmasmm zihinsel engelli cocuk

ailelerinde kaygiyi artnrdignn belirlemislerdir. Yine aym cahsmada, anne babalann
bu

donemde,

cocuklanm

normal

yasitlan
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ile karsilastirarak

okula

baslayip

baslamayacagi
bulma,

sorusunu giindeme getirdikleri, baslayabilecek olanlann uygun okul

fiziksel

ve sosyal ortamlardan

problemler yasadiklan,

kaynaklanan

okula baslayamayacak

zorluklarla

bas etme gibi

olanlarm yasadiklan hayal kmkligi

duygulan nedeniyle kaygi dilzeylerinin arttigi vurgulanrrnsnr.
Beckman'rn (1991) cahsmasmda,

18-72 ayhk engelli ve engelli olmayan cocuklan

olan, anne babalarm ruhsal etkilerini incelemek amaciyla "Ebeveyn Stres Olcegi", "
Carolina Ebeveyn Destek Olcegi'' ve kendisi tarafmdan olusturulan anket formunu
toplam 106 anne ve babaya uygulanrmstir. Anne ve babalar arasmda Anne Baba
Stres Olcegi'rideki "Anne Babahk Alanmda" annelerin genellikle babalardan daha
fazla stres yasadiklan

saptanrmstir.

Engelli cocuklan

alanlarda ve ozellikle bakim zorunluluklan
saptanrmsnr.

olan anne babalann

tiim

konusunda daha fazla stres yasadiklan

Stresin her iki anne baba grubu icin gayri resmi destekle negatif

iliskide, anneler icin artan bakim zorunluluklan

ile pozitif bir iliskide oldugu tespit

edilmistir,
Strachan (2005), ogrenme gil91ilgil bulunan cocuga sahip babalarm
stresin,

babalar

uzerindeki

etkisini

yasam

doyumu

acismdan

yasadiklan
incelemistir.

Arastirmada, saghkh cocuk babalan ile engelli cocuk babalan stres, bas etme ve
genel

olarak

yasam

doyumu

konusunda

kars1la~tmlm1~lard1r.

ger9ekle~tirilirken Aile Stres Teorisi ve Aile Esneklik Teorisi'nden

Arastirma

agirhkh olarak

yararlamlrmstrr. Bu arastirma ile stresin, aile yasammdaki degisimler, bireysel ve
ailesel problem cozme ve yasam doyumu uzerindeki etkisini, ogrenme gil9lilgil
bulunan cocuga sahip babalar ile ogrenme gil9lilgil olmayan cocuk sahibi babalar
acismdan

12 ay boyunca

degerlendirmek

amaclanrmsnr.

Arastirma

icin Dogu

Kentucky holgesindeki okullarla devam eden ogrencilerin babalanndan

olusan 212

kisilik bir ornekleme anket uygulanrmstir. 212 babadan 127'si cocuklannm ogrenme
gil9lilgil olmadigim,
belirtmislerdir.

85 tanesi

Bu arastirmada

ise cocuklarmm
veri toplamak

ogrenme

amaciyla

gil9lilgil oldugunu

Yasamsal

Olaylar

ve

Degi~imlerin Aile Envanteri, Ebeveyn Gunluk Tartisma Olcegi, Yetiskinler icin Bas
Etme Olcegi, Ebeveyn
Doyumu

Stres indeksi, Aile Saghk Durum Envanteri

Olcegi kullamlmistir.

Elde edilen verileri degerlendirmek
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ve Yasam
icin cesitli

istatistiksel

analizler yapilnus;

iki grup arasmdaki

farkhhklan

test etmek icin

ANOVA uygulanrmstir. Degiskenler arasmdaki iliskiyi degerlendirmek icin Path (Iz)
Analizi uygulanmisur.
farkhhklar

bulundugunu

Analizlerden elde edilen bulgular iki grup arasmda cesitli
gostermektedir.

Engelli cocuga sahip babalann

saghkh

cocuga sahip babalara gore daha yiiksek duzeyde aile odakh stres yasadiklan ortaya
cikrmstrr. Aynca engelli cocuga sahip babalarm saghkh cocuga sahip babalara gore
daha sik olarak aile ici tartismalara girdikleri, bu tartismalann ortaya cikardigi aile ici
olumsuz stresten daha fazla etkilendikleri,
sorunlan

yasadiklan,

yasam

daha 90k duygusal ve fiziksel saghk

doyumlarmm

daha

dusuk

duzeylerde

oldugu

belirlenmistir. iki grup arasmda problemi ele alma ve cozme, uretkenlik ve iyimserlik
duzeyleri acismdan fark bulunmarmstir.
Argyrakouli ve Zafiropoulou (2003) Zihinsel engelli cocugu olan annelerin engelli
cocugu olmayan annelere gore benlik saygilanrun anlamh diizeyde dusuk oldugunu
saptarmstir.

Y azarlar

bunun

nedeninin

annelerin

artrms

ytiklerine

ve bakim

sorumluluklanna baglamaktadirlar.
Kata(1976),

iskandinav

Ulkelerinden

Dunya Saghk Teskilati'run

Danimarka Finlandiya, Norvec ve Isvec'te

kullandigi on maddelik bir olcege gore iilke capmda

kaygi seviyesinin saptanmaya cahsilmasidir.

Elde edilen sonuclar egitim seviyesi,

gelir seviyesi, medeni durum, yas ve cinsiyet gibi faktorlerin kaygi seviyesinde etkin
rol oynadigmi gostermistirt Akt: Albayrak:1997:23).
Bristol (1979), De Mayer ve Goldberg (1993), Friedrich, Wiltumer ve Cohen (1985)
cahsmalannda

annelerin kaygi ve endiselerinin cocuklann yasi ilerledikce artugim

bulmusturrAkt: Y ildiz,D.2009).

2.2.2 Tiirkiye'de Yapilan Arasnrmalar
Cetingoz'un (1990), Down Sendromlu cocuklann sosyal gelisimi, aile yapisi ve anne
baba tutumu ile ilgili istanbul ilindeki cesitli ozel egitim merkezlerine devam eden
4-14 yas arasi 50 cocuk ve ailesiyle yaptigi arastirma sonuclanna gore; anne babanm
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egitim ve sosyo-ekonornik dtizeyinin daha ytiksek, annenin ruh saghgi sorununun
daha az oldugu, anne-babarundaha
yeterli

olan

ailelerde,

az tarustigr ve engelli cocukla basa cikmada daha

cocuklann

da sosyal

gelisimlerinin

daha

iyi oldugu

gorulmustur, Bu cocuklar, digerlerine oranla kendi kendine yernek yerne, giyinrne,
baskalanyla

oynarna yeterliligindedirler;

tuvalet

egitimini

ogrenmisler

ve bazi

becerileri kazanmislardir.
Karacengel (2007) Zihinsel engelli cocuga sahi anneler ile saghkh cocuga sahip
annelerin,

atilganhk

ve

sucluluk

utanc

dtizeyleri

acismdan

karsilastmlmasi

arastmlrrustir. Arastirmanm orneklemini, istanbul' daki ozel egitim ve rehabilitasyon
rnerkezleri arasmdaki secilmis dort merkezin birinden egitim alan zihinsel engelli
cocuklann anneleri yuz (100) kisi ve istanbul'da
olmayan

rastgele

(random)

secilmis

yasayan; zihinsel engeli cocugu

anneler

yuz (100) kisi

olusturmaktadir.

Arastirmada zihinsel engelli cocuk anneleri deney gurubu, saghkh cocuk anneleri
kontrol

gurubu

olarak

cahsmaya

almnustir.

dtizeylerini olcmek icirn Rathus atilganhk

Arastirmada

envanteri,

deneklere

sucluluk-utanc

atilganhk
dtizeylerini

olcmek icin sucluluk-utanc envanteri uygulanrms her uygulama yaklasik 20 dakika
surmustur. Arastirma sonucunda zihinsel engelli cocugu olan annelerin suclulukutanc puanlan saghkh cocugu olan annelerden daha ytiksek bulunurken;

zihinel

engelli cocugu olan annelerin atilganhk puanlan ile saghkli cocugu olan annelerin
atilganhk

puanlan

arasmda

anlamh

bir

fark

bulunamanustir.

Sonuc

olarak

arastirmaya katilan grupta zihinsel, zihinsel engelli cocuga sahip annelerin sucluluk
ve utanc duygularmm saghkli cocuk annelerine gore daha yogun yasadiklan; zihinsel
engelli cocuk anneleri atilganhk bakimmdan degerlendirildiklerinde
davrams ozellikleri gosterdikleri bulunmustur.

ise cekingen

Bu nedenle zihinsel engelli cocuk

annelerine gerekli ve yeterli psikolojik destegin saglanmasi onerilmektedir.
Dogru,

Arslan

yasadiklan

(2007) Bu arastirmada,

engelli

kaygi dtizeyi ile cocuklan

cocugu olan annelerin

ile birlikte

sosyal ortamda

stirekli

( ahs veris,

lokantada, yemek yeme, cocuklanm kuruma goturme gibi) gecirdikleri zamandaki
durumluk kaygi dtizeyleri karsrlastmlmisur.

Arastirmanm orneklemini cocuklan bir

ozel egitim kurumuna devam eden elli bir (51) anne olusturmaktadir.
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Arastirma

verileri Spielberger'in

surekli-durumluk

kaygi envanteri ile engelli cocugu olan

annelerin

kaygi

belirlenmistir.

yasadiklan

duzeyleri

Anneler

ile ilgili

sosyo

demografik bilgi elde etmek icin on (10) soruluk bir bilgi formu kullamlrrustir.
Arastirma sonunda annelerin cogunlugunda
Ayl1ca, annelerin

egitim durumlanna

surekli kaygi durumuna rastlanrmstir,

gore kaygi duzeylerinin

artis gosterdigi

belirlenmistir.
Bircan (2004), otistik cocuga sahip ailelerin aile islevlerini belirlemeyi amaclarmsnr.
Arastirmaya, Gulhane Tip Akademisi Cocuk Ruh Sagligr ve Hastahklan

Anabilim

Dah'nda otizm tamsi konulan iic-on iki yas grubu cocuga sahip olan aileler dahil
edilmistir. Ailelere, Aile Degerlendirme Olcegi uygulanrmsnr. Arastirma sonucunda,
otistik cocuga sahip ailelerin, aileye iliskin sorunla karsilasma durumu ile aile islev
puanlan arasmda sadece problem cozme alt boyutunda anlamh bir fark saptanrmsur.
Otistik cocugun bakimmm zor ve uzun zaman almasi nedeniyle anne-babalann
kendilerine, diger cocuklanna ve cevresine zaman ayirarnadiklanm bulunmustur,
Sungur (2002), otizm tarusi konulmus cocuklann anne-babalan
gostcren

cocuklann

anne-babalarmm

depresyon,

ile normal gelisim

durumluluk-surekli

kaygi

duzeylerinin ve aile islevlerini karsilastirarak iki grup arasmda fark olup-olmadigim
incelemistir.

Arasnrmaya

Ankara

Universitesi

Otistik

Cocuklar

Tam,

Tedavi

Uygulama ve Arastirma Merkezi'ne basvuran 55 otistik cocugun anne-babalan

ile

herhangi bir engeli olmayan 30 cocugun anne-babalan dahil edilmistir. Arastirmada,
Durumluluk-Siirekli
Degerlendirme

Kaygi

Envanteri,

Olcegi kullamlnusnr.

Beck

Arastirmanm

Depresyon
sonucunda

Olcegi

ve

Aile

Beck Depresyon

Olcegi, Durumluluk-Si.irekli Kaygi Olcegi ve Aile Degerlendirme Olcegi puanlan
incelendiginde, engelli cocugu olan annelerin ve babalarm puan ortalamalan engelli
cocugu olmayan annelerden anlamh duzeyde yuksek bulunmustur,
Akandere, Acar, Bastug (2009) Bu arasurma zihinsel, fiziksel ve zihinsel - fiziksel
engelli cocuga sahip olan anne-babalann umutsuzluk ve yasam doyum duzeylerinin
belirlenebilmesi

amaciyla yapilrmsur, Engelli cocuga sahip anne-babalarm

yasam

doyumu ve umutsuzluk diizeyleri; cocuga ait cinsiyet, yas, oztir grubu ve ozel egitim
aldiklan

sure ile anne-babalara

ait yas, cinsiyet, egitim ve gelir durumlan
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gibi

degiskenlere gore karsilasnrmah

olarak incelenmistir. Arastirmanm orneklemini her

li9 engel grubundan toplam 300 anne ve baba olusturmaktadir.

Orneklerne alman

anne ve babalara Aile Bilgi Formu ile birlikte, Beck Umutsuzluk Olcegi ve Yasam
Doyum Olcegi uygulanrrustir. Verilerin degerlendirilmesinde
ANOV A, Tamhane, Ki-kare testleri kullamlmisur.

t testi ve One - Way

Sonuc olarak; zihinsel, fiziksel,

zihinsel-fiziksel engelli cocuga sahip anne- babalann umutsuzluk ve yasam doyum
duzeyleri ile yas, egitim, gelir duzeyi, engeli cocugun cinsiyeti arasmda anlamh bir
iliski tespit edilmistir,

Ozurlu cocuklann

kurumlann yaygmlastmlmasi
bireysel damsmanhk

egitirn ve tedavilerinin

ve erken donernlerde

hizmetlerinin

verilmesinin

anne-babalara,

ailelerin belirsizlik

yapilabilecegi
aile egitimi,
ve yalmzhk

duygulanm azaltacagi dusunulmektedir.
Sanhan (2007) engelli cocuga sahip olan ve olmayan annelerin aile islevlerini
algilamalan ile yalmzhk duzeylerini incelemek amaciyla yapugi arastirmada; engelli
cocuga

sahip olan anneler,

olmalarmdan,
toplum

icine

cocugun

cocugunun

bakimmda

engel siddetinden

cikamamalanndan,

kimseden

ve saldirgan

sosyal

aktivitelerinin

yardim

almamis

davramslanndan

dolayi

azalmasmdan

dolayi

kendilerini daha yalmz hissettikleri bulunmustur.
Keskin, Bilge, Engin, Dlilgerler (2010) zihinsel engelli cocugu olan anne-babalarm
birtakim stres kaynaklanna
karsm, anne-babalann

maruz kaldigi yapilan cahsmalarla

ortaya konmasma

yasadigi anksiyete, basa cikma stratejileri ve bu durumun

anne-baba

tutumlanm

nasil etkiledigine

cahsmada

zihinsel engelli cocugu olan anne-babalarm

anksiyete ile basa cikrna durumlannm

iliskin 90k az sey bilinmektedir.

Bu

yasadigi anksiyete ve bu

saptanmasi ve zihinsel engelin anne-baba

tutumlan uzerine etkisinin arastmlmasi amaclanrrusnr. Behcet Uz Cocuk Hastahklan
Hastanesi Noroloji Poliklinigi'nde tedavi goren zihinsel engelli cocuklann

anne-

babalanndan

cocuk

96's1

arastirmaya

almmisur.

Anne-babalarda

anksiyete,

yetistirme tutumu ve basa cikma stratejini saptamak amaci ile li9 olcek kullamlrmstir:
Durumluk-Surekli

Kaygi Olcegi (DSKO), Aile Hayati ve Cocuk Yetistirme Tutumu

Olcegi (AH<;YTO), Basa Cikma Stratejisi Olcegi (B<;SO). Anne-babalara cahsma
ile ilgili sozel olarak bilgi verilmis ve bilgilendirilmis onamlan almrrusur. Arastirma
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grubunda anne-babalann

yas ortalamasi 33.90±10.1 'dir. Anne-babalann DSKO'ntin

durumluk alt ol9egi ortalama puam 43.7±5.9, surekli alt olcegi ortalama puani
43.1±15'tir.

Anne-babalar B<;SO'den en yuksek puam

problem cozme

alt

boyutundan, AH<;YTO'den en yuksek puam ise asm annelik alt boyutundan alrmsur.

,

Arastirmaya katilan anne-babanm anksiyetesinin anne-baba tutumuna etkisi
degerlendirilmis, durumluk ve surekli kaygi ile asm annelik tutumu arasmda negatif
yonde (p=0.000, r=-0.52 ve p=0.000, r=-0.41); ev kadmligim

reddetme tutumu

(p=0.000, r=0.59 ve p=0.041, r=0.31) ve kan koca gecimsizligi (p=0.000, r=0.66 ve
p=0.005, r=0.39) ile pozitif yonde anlamli iliski saptanrmstir. Anne-babalann
durumluluk ve siirekli kaygi ile problem cozme becerisi arasmda negatif (p=0.000,
r=-0.38 ve p=0.000, r=-0.44), durumluk kaygi ile sosyal destek arama arasmda
negatif (p=0.000, r=-0.27) iliski belirlenmistir, Bu cahsma sonunda zihinsel engelli
cocugu olan anne-babalann durumluluk kaygilannm yuksek oldugu, bas etme icin
problem cozme yontemini kullandiklan

saptanrmstir. Anne-babalarm cocuk

yetistirme tutumlannm ise asm annelik yonunde baskm oldugu belirlenmistir.
Sencar (2007) otistik cocuga sahip ailelerin algiladiklan sosyal destek ve stres
duzeyleri arasmdaki iliskinin incelenmesi amaciyla yaptigi arastirmada: otistik
cocuga

sahip

anne-babalann,

normal

cocuga

sahip

anne-babalar

ile

karsilastmldiklannda stres diizeylerinin yiiksek oldugu, sosyal destek genisliklerinin
daha az oldugu ve sosyal destekten mernnuniyet dtizeylerinin dusuk oldugu
bulunmustur. Otistik cocuga sahip anne-babalarm egitim duzeyleri yukseldikce stres
duzeylerinin dti~ttigti, sosyal destekten memnuniyetlerinin ve sosyal destek
genisliklerinin arttigi bulunmustur.

Yildinm, Conk (2005) zihinsel yetersizligi olan cocuga sahip anne babalann stresle
basa cikma tarzlanna ve depresyon duzeylerine planh egitimin etkisini belirlemek
amaciyla yan deneysel olarak yapilmistir. Veriler, anne babalarm sosyo demokrafik
ozelliklerini belirlemeye yonelik bir form ile Stresle Basa Cikma Tarzlan Olcegi
(SBTO) ve Beck Depresyon Olcegi (BDO) kullamlarak toplannustir. Arastirma,
Sivas ilinde bulunan ti<; ayn ozel egitim merkezine devam eden cocuklann (n: 141)
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OZET

Bugun, toplumun temelini olusturan ve toplumsal kurum olarak varhgirn surduren
kurumlarm basinda aile gelmektedir. Bir insanm hayatta yasayabilccegi

en gtizel

duygular ve mtikemmel olaylardan birisi hie kuskusuz cocuk sahibi olmaktir. Dogan

•

cocugun engelli olmasi ise, aile yasantisinda ahsilmis durumlarm ve esler arasmdaki
evlilik iliskilerinin bozulmasma neden olabilmektedir. Bu durumun aile tizerinde bir
takim olumsuzluklara ve degisikliklere yol acabilmektedir. Bu durum, aile icindeki
iletisim ve islevleri olumlu ya da olumsuz yonde etkide bulunur. Engelli cocugu
oldugunu ogrenen anne-babalann
istedikleri

bircok

yasam amaclanrn gozden gecirdikleri,

seyi erteledikleri

veya tamamen

iptal ettikleri

yapmak

sik gozlenen

davrarnslar arasmdadir.
K.K.T.C'de

bulunan

ozel

egitim

okullannda

egitim

goren

zihinsel

engelli

ogrencilerin ailelerinin algiladiklan sosyal destek ve kaygi dtizeylerini analiz etmek
amaciyla bu kurumlarda
yonetici

ve ogretmen

hizmet goren cocuklarm ailelerine ve aym kurumlarda
olarak

gorev yapan personele

nitel arasurma

yontemi

Bu arastirmada verilerin toplanmasi, cozumlenmesi ve yorumlanmasmda.

Aynntih

kullamlarak anket u ygulanrmsnr.

ve derinlemesine

veri toplama, kanhmcilann bireysel algilanm, deneyimlerini

ve

bakis acilann dogrudan ogrenme, mevcut durumlan anlama ve aciklama amaciyla
nitel arastirma yontemi kullamlmisur. Arastirmada demografik ozellikleri elde edici
sorular ve aile islevlerini degerlendirmek amaciyla 8 sorudan olusan nitel bir anket
kullamlnustir.

Ankette yer alan sorular literattir taramasi sonucunda arastirmaxi

tarafmdan olusturulmustur.

Anket KKTC de bulunan Ozel

Egitim Okullarmda

egitim goren 36 zihinsel engelli cocugun anne ve babasma uygulandi.

Aynca

cahsmanm yapildigi okullarda gorev yapan yonetici ve ogretmenlere de 5 sorudan
olusan nitel bir anket uygulanmistir.
Engelli

cocuklann

cektiklerini,
yasamlanna

aileleri,

yasamlannm

cocuklannm
olumsuz

iliskin kaygi duyduklanm,

durumlanm

etkilendigini,

kabullenmekte
cocuklannm

gucluk

gelecekteki

cevrenin destegini kimi zaman aldiklanru,
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ve baba arasmda

cocugun

kimi zaman ise alamadiklanru,

aile icerisindeanne

egitimiyle ilgili anlasmazhklann

yasandigim ve devlet desteginin daha iyi olmasi

gerektigini belirtmislerdir.
Arastirma

sonuclan

ailelerin

engelli

cocuklanndan

dolayi

kaygi

icerisinde

olduklanm gostermistir, Ailelerin birbirlerinden ve uzmanlarmdan psikolojik destek
almalan saglanmahdir. Ailelerin engelli cocuklanm kabul etmeleri icin farkmdahk
yaratilmahdrr. Ailelerin yasama ve cocuklanna uyum saglamalanni kolaylastiracak
aile ici ve d1~1 faktorleri ortaya ctkaracak arastirmalann

yapilmasi bu surecte 90k

onemlidir.

Anahtar Kelimeler: Zihinsel engelli cocuklar, Aile islevleri, Zihinsel engelli cocuga
sahip aile, kaygi durumu.
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Abstract
Today, the place of the family is one of the most important and primary foundation
for the continuance of social institutions. Without a doubt, the only profound
happiness that could ever be achieved by man is the pursuit of having an offspring.
However, children who are born under certain handicaps may (and do) place the
family and the relationship between the family members into a terrible deformation
of habit, respect and peace with each other. Such issues raises and creates negative
circumstances within the communication of family members. It further changes the
way family members treat, respect and behave towards each other in unfavorable
ways. It is observed that those families who have handicapped children change the
way they live - they reconsider their objectives in life, postpone some of the things
they would like to do and in fact abort them totally.
This research has been applied to the families of mentally handicapped children,
where it measured the social support they received and the anxiety levels of these
families while also observing and investigating the feedback from families, teachers
and directors whom were personally working within the institutions in T.R.N.C where these handicapped children were studying.
This research has been based on a qualitative method when collecting, solving and
commenting on its findings. In order to analyze and explain the current status of
these people, the research focused on the collection of detailed data, participant's
individual perception and the experience and the perspectives of these people. In
order to capture the demographic and the features of family's functionality within the
family, it created a survey consisting of eight questions. The questions were finalized
after browsing through the academic environment. The survey was applied to the
families of handicapped children in Private Education Schools in the T.R.N.C.
Specifically, the research concentrated on family members (parents) of 36 mentally
handicapped children. Further, the research also analyzed teachers and directors
within the same schools with a survey consisting of five questions.
First of all, families which have handicapped children find it difficult to accept the
reality and believe that this affects their life in a negative way. Secondly, these

VI

parents also have great anxieties concerning the future and the prosperity of their
children, regardless if they are supported or not. And finally, they also face problems
and disagreement concerning their children's education and further argue that
government support is not sufficient.
The research showed and exemplified that these families who have handicapped
children face great anxieties in their lives. These families should seek further
assistance and alternative solutions from their relatives and receive psychological
guidance. In order for parents to accept their handicapped offspring, they need to
face the reality in a completely different way - a difference in their life is essential. It
is therefore significant however that in order to solve, decrease or in fact abolish the
problems that these families face, further research is vital since it will bring out
solutions and alternatives to these issues.
Key

words:

Mentally handicapped children, the functionality of families,

handicapped children in a family, anxiety levels.
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tesekkurlerimi sunuyorum.Arastirmamn yapildrgi okullarm yoneticilerine, bu
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engelli cocuk anne- babalanna katkilanndan dolayi tesekkur ederim.
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tesekkurlerimi sunuyorum.
Aynca uzakta olmalanna ragmen bana her zaman destek olan, haklanm asla
odeyemeyecegim anneme, babama,ve kardeslerime 90k tesekkurlerimi sunanm.
Son olarak beni her aradiklannda "tezimle ugrasmam gerek" deyip kendilerini geri
cevirmeme ragmen hie kmlmadan hep yammda olan arkadaslarma tesekkurler.
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BOLUM 1

ctnts
Bu bolumde konusunu olusturan problem durumu, arasnrmanm amaci, onemi ve
problem arastirma ci.imlesi ile alt problemler belirtilmis; arastirmada gecen terimler
tammlanmisnr.
1.1.Problem Durumu
Bugi.in, toplumun temelini olusturan ve toplumsal olarak varlrgmi si.irdi.iren
kurumlarm basmda aile gelmektedir. Bir insanm hayatta yasayabilecegi en gi.izel
duygular ve mi.ikemmel olaylardan birisi de hie; kuskusuz ki cocuk sahibi olmaktir.
insanlar cesitli nedenlerle cocuk sahibi olmak isterler. Bircok aile icin cocuk,
evliligin bir ilninii, aileyi tamamlayici bir unsurdur.

Aileye bir cocugun katilmu, ailede yenilige ve iliskilerde degisiklige neden olur. Her
aile, yeni bir bebegin dogmasiyla baslayacak olan degisikliklere ve yeniliklere
bilgileri olcusunde hazirlanmaya cahsmaktadir. Hamilelik donemi boyunca anne ve
babalar dogacak olan cocuga iliskin hayaller kurarlar. Anne hamilelik boyunca,
zihninde dogacak cocugunu sekillendirir. Anne- babalann es olarak birbirlerinden,
hayattan, hayattaki beklentilerinden, mesleklerinden, yakm cevreden ve toplumdan
beklentileri farkhlasm.Akkok, Askar.Karanci.l Svzj.Bu durum, aile icindeki iletisim
ve islevleri olumlu ya da olumsuz yonde etkiler. Ornegin, engelli cocugu oldugunu
ogrenen anne-babalann yasam arnaclanru gozden gecirdikleri, yapmak istedikleri
bircok seyi erteledikleri veya tamamen iptal ettikleri sik gozlenen davramslar
arasmdadir. Cocuk dogmadan once aile islevlerinin saghksiz olmasi aile i.izerindeki
etkiyi daha da arttirabilmektedir. Aile icin engelsiz bir cocugun dogumunun bile
aileye bircok yenilik ve ahsilmasi zor olan kosullar yaratigi dusunulurse, engelli bir
cocugun yaratngi kosullann aileyi daha fazla etkilemesi de normal karsilanmahdir,

Dogan cocugun engelli olmasi ise, aile yasantismda ahsilrrus durumlann ve esler

arasmdaki evlilik iliskilerinin bozulmasma neden olabilmektedir. Bu durumun aile
tizerinde birtakim olumsuzluklara ve degisikliklere yol acngr belirtilmektedir
(Evcimen; 1996).

Doguinu izleyen gtinlerde ya da sonrasmda cocugun engelli oldugunun ogrenilmesi

ile anne-babanm tum beklentileri alt list olmakta, anne babanm yasadigi bu aci
gercek sok, panik, keder ve uzuntu duygulanm yaratmaktadir, Yasanan bu
olumsuzluklann nedenleri, engelli cocugun ailede yarattigi stres, karsilasilan fiziksel,
maddi ve psikolojik sorunlar, ailede engelli kardesin olmasi, engelli cocugun anne ve
babasmm ustlendigi roller, ailelerin kendilerini anlamayan personele veya uzmana
rastlamalan ve aile tiyelerinin, arkadaslanmn ve yakm cevredekilerin gosterdikleri
tepkiler olarak belirtilmektedir.
Anne-babanm karsi karsrya, kaldigi bu olumsuzluklann strese neden oldugu
saptanrmstir. Engelli bir cocuga sahip olmak, engeli ne olursa olsun birtakim ozel
guclukleri de beraberinde getirmektedir. Bu guclukler; psikolojik durum, maddi
durum, egitim durumu, yasam tarzi (sosyoktilttirel ve bos zamanlan degerlendirme
etkinlikleri vb), aile cevresi ve sosyal cevre ile iliskiler, cocugun engel durumu
olarak gruplandmlabilir, Anne, tum bu guclukleri cozmede daha aktif rol almakta ve
daha 90k caba gostermektedir, Engelli cocugu olan ailelerin tecnibelerinin ve
beklentilerinin anne ve babaya gore degistigi ifade edilmektedir (Donmez;2000).

Bir cift olarak ebeveynlerin yasarmnda engelli bir cocuga sahip olmamn etkilerine
bakildiginda, engelli cocugun gunluk yasammi organize etmek icin stirekli mticadele
icinde olan annenin yalnizhgi gorulmektedir, Engelli cocuk anneleri grubu icinde en
fazla stres yasayanlar zihinsel engelli cocuklann anneleridir. Yapilan cahsmalar da,
zihinsel engelli cocuklarm bakimmdan sorumlu olan annelerin saghkh cocuk
annelerine kiyasla strese daha fazla maruz kaldiklan ve ruhsal ve fiziksel
saghklannm bozuldugu bildirilmektedirrOzsenol, Isikhan, Unay, Aydm, Akm,
Gok9ay;2003).
2

Bazi arastirmacilar, engelli cocugun aile yasamma getirdigi ek streslerle aile ici ve
d1~1 iliskilerin, ailenin ekonomik durumunu olumsuz yonde etkileyebildigini; pek 90k
anne babanm artan duzeyde kaygi, depresyon ve dusuk benlik saygisi gosterdiklerini,
evlilik

iliskilerinde

belirtmektedirler.

bozulma

ve

kisisel

uyumlannda

azalma

oldugunu

Engelli bir cocugun ailesinde stres yaratan en onemli etkenler

arasmda cocugun gelisim guclukleri, saghk sorunlan

ve anne-babaya

bagimlihk

duzeyinin geldigi belirtilmektedir( Girli, Yurdakul,Sansoy,6zekes;2000).
Literaturde zihinsel engelli cocuklann aile fonksiyonlanna olan etkilerin patolojik bir
yaklasimla

incelendigi

bircok

arastirma

bulunmaktadir.

Yuksek

derecede

stres

yasayan ailenin bazi iiyelerinin ruhsal acidan fazlasiyla etkilendigi saptanrmstir.
Erken mudahale, aile yapisi ve islevinin ruhsal ve sosyal boyutunun saptanabilmesi
icin

bu

alanlardaki

kuramlardan

ve

uygulamalardan

yararlanma

gerektigi

vurgulanmistir.
Gelisimsel geriligi olan cocuklann ebeveynleri, aile icinde yasamlan sorunlarla basa
cikmak icin sikhkla aile damsmanhgi

ihtiyacim dile getirmislerdir, Bu ihtiyaclar,

ozellikle yasamlan keder, uzuntu ve engelli cocukla yasamamn getirdigi sorunlarla
basa cikma konusunda belirmistir, Fiziksel hastahklar, yaralanma, bosanma veya bir
akrabamn

olumu gibi ailede yasanan

olaylar

cocuklann

bakinum

surdurmeyi

olumsuz yonde etkilemektedir.
Aile ici iliskilerin yapisi, ailenin islevlerini saghkli bir bicimde yerine getirmesinde
onemli bir etkendir. Bu iliskiler, aile ici rollerden, norm ve degerlere bagh olarak
davramsi kontrol etme biciminde ortaya cikmaktadir. Ailenin islevlerini saghkli bir
bicimde yerine getirememesinde
aile sorunlannm

iletisim eksikligi ve aksakhklanndan

etkili oldugu bilinmektedir.

kaynaklanan

Aileye katilan yeni bireyin engelli

olmasi ise, ailede sok etkisi yaratarak, uyelerin karmasik duygular yasamalanna ve
normal aile yasammm bozulmasma neden olabilmektedir(Bulut;l993).
Ailenin engelli cocuga iliskin tepkileri, bireysel duzeydeki bircok ozellik yanmda
(kisilik ozelligi, yas, egitim durumu), sosyal destek mekanizmalarma
dogmadan

onceki

ailenin

fonksiyonlarmm
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saghkli

olup

ve cocuk

olmamasma

gore

degisebilmektedir.

Ailenin, engelli cocugun yetistirilmesi

ile ilgili bazi kararlan

vermesi ve bazi sorumluluklan paylasmasi gerekmektedir. Bu surecte, engelli cocuga
sahip aileler, rol ve islevlerde kansikhk yasayabilirler, Ailelerin konuya nasil baktigr
ve islevini nasil degerlendirdigi

engelli cocugun yetistirilmesinde

onemli bir yer

tutmaktadir (Ozsenol, Isikhan, Unay, Aydm, Akin, Gok9ay;2003).

'

Bu arastirmada,
incelenmistir.

engelli cocuga sahip olmanm ailenin islevlerini nasil etkiledigi

Bu amacla, engelli cocuga sahip anne ve babalann

yasi, egitim

durumu, meslegi ve kendisi olmadigi zaman cocugun bakimmi kimin ustlenecegi
konusunda yasanan kaygi, cocugun engelinden dolayi kendini veya esini suclama ve
yakm cevresinin cocugunun engelli olmasmdan dolayi kendisinden uzaklasacagmi
dusunme durumunun ailenin islevleri uzerinde etkili olup olmadigi belirlenmeye
cahsilrmsur.
Bunu yaparken cahsmanm yapildigi 4 Ozel Egitim Kurumunda bulunan yonetici ve
ogretrnenlerin

ozel egitim cocuklanmn

ailelerinin,

cocuklanyla

ilgisi, okul ile

isbirligi ve aile destek programmi alip almadiklan konulan da incelenmistir,
Ulkemizde hizmet vermekte olan bircok ozel egitim kurumu bulunmaktadir.
kurumlann

6 tanesi devlete bagli,

vermektedir.

Devlete

bulunmamaktadir.

Bu

bagh

ozel

nedenden

Bu

1 tanesi de ozel bir vakif olarak hizmet
egitim
dolayi

kurumlannm
aileler

aile

yasamlannda

destek

birimi

karsilastiklan

problemlerle basa crkmakta gucluk cekmekte bu da aile islevlerini olumsuz yonde
etkilemektedir

Problem Ciimlesi
KKTC genelinde engelli cocuga sahip ailelerin engelli cocuga sahip olmalanndan
dolayi bircok

problemler

yasamakta, kaygilan

olmakta ve

buna bagh olarak

problem ve kaygilarla bas etmelerinde yardimci olacak bir aile destek programmm
olmamasmdan
belirlenmesi
sorulara

dolayi

aile

islevlerinde

sorun

yasanmaktadir.

Bu

sorunlarm

icin asagidaki sorular alt problem olarak sorulmus ve cahsmada bu

yamtlar arannusur.
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1.2.Ara~brmamn Amaci
Bu arastrrmanm amaci KKTC'de
cocuga sahip olmalanndan

bulunan engelli cocuga sahip ailelerin engelli

dolayi yasarms olduklan problemler, kaygilar ve buna

bagh clarak problem ve kaygilarla bas etmelerinde yardimci olacak bir aile destek
programmm

olmamasmdan

incelemektedir.

dolayi

aile

Ozel egitim kurumlannda

islevlerinin

cocuklann

ailelerle

yonde

etkiledigini

hizmet veren yonetici ve ogretmenlerin

egitim verdikleri zihinsel engelli cgrencilerin ailelerine
verilmedigi,

ne

iletisim

aile egitim prograrm verilip

kurup kuramadiklan

ve aile egitimi

verilmesinin onemi konusundaki gorusleri incelenmistir,

Arastirma Problemine Ait Alt Problemler

1)

Engelli bir cocuk anne babasi olmak nasil bir duygu ve neler hissettiriyor?

2)

Engelli bir cocuga sahip olmak gelecek planlanmzda, gunluk yasarrumzda,
sosyal iliskilerde ne turlu iliskilere neden oldu?

3)

Evde engelli cocukla ilgili sorumluluk dagilmurn nasil yapmaktadir?

4)

Aile olarak engelli bir cocugunuz olduktan sonra cevreden, aileden veya
devletten nasil bir destek ahyorsunuz?

5)

Devlet, ozel egitim okullarmda egitim goren cocuklann ailelerine maddimanevi destekte bulunuyor mu?

6)

Ozel egitim ogrencilerine egitim verirken veya ogrenciyle ilgili bir
problem yasandigmda aileden destek alabiliyormusunuz?

7)

Ozel egitim ogrencilerinin aileleri ve yasadiklan problemlerle ilgili gorus
ve onerileriniz nelerdir?
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1.3.

Arastirmanm Onemi

Daha once KKTC'de dogrudan

bu konuda yapilan

bir arastirmaya rastlanmamis

olmasi ve bu alanda ilk calisma olacagi goz onune almdigmda, bu cahsmanm
KKTC" de engelli cocuga sahip aileler acisindan genel bir profilin cikanlmasma
yardimci

olacagi ve bu bulgular

isiginda, ozel egitim ailelerinin

aile islevleri

konusunda bundan sonra yapilacak olan diger calismalar ve revizyonlara yardimci
olacak temel bilgilere yol gosterici nitelik tasiyacagi dusunulmektedir. Bu arasurma
aym zamanda ozel egitim kurumlarmda hizmet veren ogretmen ve yoneticilerin de
yasadiklan problemlere ayna tutmaktadir, Yonetici ve ogretmenlerin kurumda egitim
goren ogrencilerin

ailelerinden

ne tiirlil destek gorebildiklerini

de arastirmaya

cahsnusnr.
Ailede zihinsel engelli olan bir cocuk olmasi, tum aile bireyleri icin duygusal bir yuk,
stres verici bir yasam deneyimi ve surekli basa cikma tepkileri gerektiren bir
stresordur. Bu stresorlerin bazilan cocukla surekli bir bagimhlik iliskisi icinde olma,
yeni ve farkli gereksinimlerin
soruumluluklann

karsilanmasmda

yasanacak

ekonomik

sikmtilar,

artmasi nedeniyle aile bireylerinin ozel yasamlanmn kisitlanmasi

ve diger bireylere aynlan zamanm azalmasi seklinde siralanabilir (Y ildmm; Conk,
2005).
Cocugun yetersizliginin

ortay cikmasi, bunun sonucunda ozurlu tamsi almasi ile

anne- babalar hem kendi duygulanyla basetmek, hem de toplumun ozurlu bireylere
karsi olan olumsuz duygulanyla

karsi karsiya gelmek durumunda kalmaktadirlar.

Engelli

ailenin

cocuga

sahip

farklilastirmaktadir.
duymaktadirlar.

olmak

Anne

baba

sorumluluklanm

daha

fazla

zamana

artirmakta,
ve

paraya

islevlerini
gereksinim

Ancak bazi ailelerin durumla daha kolay basedebildikleri,

(buyukluk, kulturel yapi, sosyoekonomik

aile

duzey) ve cocuga (ozrun turu, derecesi,

v.b.) ait bazi ozelliklerin problemle basetme becerilerini etkileyen etmenler oldugu
gorusunu benimsemektedir. Bu etmenlerin arasmda en 90k vurgulanam ailenin aldigi
sosyal destegin niteligidir. Ailenin destek sistemlerinin olmasi problemlerle daha
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kolay

basedebilmesini

kolaylastirmaktadrr.

saglamakta,

Anne babalar;

ailenin

stresini

diger cocuklan,

azaltmakta

ve

uyumu

esleri, kendi anne-babalan,

akrabalan gibi kisilerden destek alabilmektedirler (Yurdakul; Girli; Ozekes; Sansoy,
1998).
Bir90\ otistik cocuk ebeveyni
reddedilmeyi

cocuklanm

halka

yasarlar, insanlarm bakislanndan,

acik yerlere

fisilnlanndan

goturduklerinde

rahatsizhk duyarlar.

Kendilerinden kacman veya rahatsiz olan, istemedikleri halde onerilerde bulunan
anlayissiz kisilerden dolayi gittikce kendilerini izole ederler. Gittikce aile otistik
cocugu ile ya da o olmadan bile daha az disan cikabilir. Bu sekilde sosyal tepkinin
getirdigi acidan kacmrms olur(Girli; Yurdakul;Sansoy;Ozekes,1998).
Anne-babalann

stres duzeylerini ve gelecek beklentilerini etkilyebilecek baska bir

degisken ise cocugun ozru icin yaptiklan nedensel atiflardir. Kisilerin, problemlerini
kontrol edebilmesi giic olan dis faktorlere atfettiklerinde caresizlik ve umutsuzluk
duygulanm yasarlar, Buna karsm problemlerinin icsel (kisisel) ve kontrol edilebilir
faktorlere

atfettiklerinde

sagladiklan

ise umutlannm

bulunmustur,

arttigi ve durumlarma

Bu acidan ozurlu bir cocuga

cocugun bu durumunu nasil algiladiklannm
iliskisinin

arastmlmasi

bu

ailelere

ebeveyinlik

ve bu algilannm

rehberlik

daha iyi uyum
edenlerin

stres duzeyleri ile

yaklasimlannda

yararh

olabilir

( Akkor.Askar.Karanci, 1992).

Arastirmalar ailelere yonelik profesyonel destek hizmetlerinin anne-babalann stresini
azalttigmi ve iyilik duzeylerini arttrdiguu belirtmektedir. Bu amacta;
•

Ailelerin benzer sorunlan yasayan ailelerle bir araya gelmeleri saglanmali.

•

Ailelere gereksinimleri olan konularda bilgi saglanmahdir. Aileye cocugunun
tibbi

bakim,

aciklanmahdir.
yeterli

bilgiye

egitimi

icin

hangi

kurumlara

Aileler, zihinsel engelli cocuklarla
sahip

olurlarsa
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kendilerine

basvurmasi

gerektigi

ilgili yasal konularda
saglanan

haklardan

yararlanabilirler. Ailelere yasal konularda bilgi vermeli, kendilerine sunulan
haklardan yararlanmasi icin aile desteklenmelidir.
•

Ailelerin

ekonomik

kaynaklan,

gecmisteki ekonomik sorunlarla nasil basettigi ve bu sorunlan

,nas1l

cozumledigi

durumu

degerlendirilmeli,

belirlenmelidir.

giderleri,

aileler

19m

ekonomik

ulasilabilecek,

faydalamlabilecek kaynaklann neler oldugunu bilmeli ve gerektiginde ailenin
bu

hizmetlerden

faydalanabilmesi

icin

onlan

bu

kurumlara

yonlendirmelidirler(San,2007).

1.4.

Tammlar

Aile ve Zihinsel Engelli Cocuk Ailesi:
Gi.ini.imi.izde toplumun temelini olusturan ve sosyal bir kurum olarak varlignu
si.irdi.iren kurumlann basmda aile gelmektedir. Yasamm dogal si.irecinde evlenerek
aile kurmak, bireyleri mutlu kilan onemli olaylar icerisinde yer almaktadir. Aileye bir
cocugun katihrm ise ailede yeniliklere ve iliskilerde degisikliklere neden olur. Her
anne babanm istedigi saglikh bir cocuga sahip olmaktlr(Gi.insel,2010).

Farkh ozelliklere sahip bir cocugun anne-babasi olma roli.i, anne-babalarm kendi
sectikleri bir rol degildir, hicbir anne-baba bu role kendini hazirlamaz, Genelde,
aileler cocuklanrn kendi dusunce, hayal ve amaclanru gerceklestirecek bir eser
olarak gormektedirt Akkok 2005). Her cocugun dogumu aile yasantismda
degisikliklere neden olmaktadir. Akkok' e (2005) gore, ailenin gelisim asamalan ile
cocugun gelisim asamalan paralel devam etmisinden dolayi bu degisiklikler ailede
kabul edilebilir durumlardir, Ancak zihinsel engelli cocuklann gelisim asamalan
normal saghkli cocuklannkiyle karsilastmldigmda daha yavas bazen de oldukca
gectir. Zihinsel engelli bir cocuga sahip olmak ailenin gelisim donemlerini saghkli
cocuklara oranla daha fazla etkilemektedirtAkkok 2005).
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Zihinsel Engel:
Zeka, insanm zihinsel bircok yeteneginin uyumlu cahsmasi sonucu olusan yetenekler
butunudur. Dusunme mantik yurutme, algilama, ogrenme, bellek, yargilama, sonuc
cikarma gibi yeteneklerdir. Bu yeteneklerin birbirleriyle uyumlu ve iliskili cahsmasi
sonucunda

•

zihinsel

faaliyetler

ylirtiti.ilmektedir.

Gunumuzde

saghk

ve egitim

alanmda zihinsel engelli anlammda, zeka yetersizligi, zeka geriligi, normal alti zeka,
oligofreni,
reterdasyon

gelisimsel

engellilik,

gelisimsel

gibi terimler kullarulmaktadir.
allk,

tutuk,

gecikme,

mental handikap,

mental

Toplum icinde ise zihinsel engelliler,

aptal,

salak,

budala

olarak

isimlendirilmektedir( Gonende, Giller ,Al ta y ,A91l, 2010).

Ozel Egitim:
Ozel egitim, ortalama ogrenci ozelliklerinden onemli olcude farkhlasan ogrencilere
saglanan, bireysel olarak planlanmis ve bireyin bagimsiz yasama olasiligiru en list
duzeye cikarmayi hedefleyen egitim hizmetlerinin butunudur (Eripek, 1998)

Zihinsel Engelli Cocuk:
Engelli- Ozurlu: Bireyin yasadigi slirece yasi cinsiyeti sosyal ve kulturel faktorlere
bagh olarak toplumda

oynamasi

gereken

rollerin

yetersizlik

yuzunden

yerine

getirememesi durumudur (Ulutasdemir, 2007).

Dtinya saghk orgiitil (DSO) tarafmdan

yapilan bir tarnma gore engellilik,

bir

noksanhk veya sakathk sonucunda, belirli bir kiside meydana gelen ve o kisinin yas,
cinsiyet, sosyal ve kulturel durumuna gore normal sayilabilecek faaliyette bulunma
yetenegini

onleyen

ve

suurlayan

dezavantajh

bir

durumu

ifade

eder

(Bodur;Durduran,2009)

Zihinsel islevde bulunma ve kavramsal, sosyal ve pratik uyumsal becerilerde kendini
gosteren uyumsal davraruslann

her ikisinde gorulen anlamh

snurhhklar olarak

karakterize edilen bir yetersizliktir. Zihinsel islevlerde onemli derecede normal altr,
9

bunun yam srra uyumsal beceri alanlanndan ( iletisim, oz bakim, ev yasarm, sosyal
beceriler,

toplumsal

yararhlik,

kendini

yonetme,

saghk

ve guvenlik,

islevsel

akademik beceriler, bos zaman ve is) iki ya da daha fazlasmda smrrhhk gosterme
durumu olarak tanimlanmaktadut

Toprak91,2006) .

•
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BOLUM2

KURAMSAL TEMELLER VE ALAN YAZIN TARAMASI
Bu bolfimde arastirmarun problem ve konu ile ilgili ve ilintili olan kuramsal temeller
ile Kuzey Kibns'ta ve Kuzey Kibns dismda yapilan arasurmalara yarut verilmistir,

2.1 Kuramsal Temeller
2.1.1 Engelli Cocuk
Engelli cocuklar, yasitlanndan bir veya birkac alanda belirgin derecede farkh olan ve
bu farkhhk nedeniyle ozel egitim ve ilgili servislere gereksinim duyan cocuklardir.
Engelli cocuk terimi, fiziksel yetersizligi, ogrenme ve davrams problemleri, ustun
zihinsel becerileri olan cocuklan

tammlamak

icin kullamlan terimlerdir.

Beden,

zihin, duygusal ve sosyal gelisimlerindeki ozilr ve ustun ozellikleri yonunden egitim
ve ogretim amaclanm gerceklestirmek icin normal cocuklarm egitim hizmetlerine ilk
olarak birtakim ozel hizmet ve onlemleri gerektiren cocuklara "Ozel egitime muhtac
cocuklar" denir( Ozbaba,2000).
Zihinsel engellilik bireyde kahci yetersizlikler olusturan, hayat boyu gozlem, kontrol,
bakim, tedavi ve rehabilitasyon gerektiren onemli bir bozukluktur. Zihinsel engelli
olma, sadece bu sorunu yasayan bireyi degil, aile i.iyelerinin ve yakm cevresinin
ekonomik,

sosyal ve psikolojik,

sorunduriflonener:

davrarnssal ve bilissel yonlerden etkileyen bir

Giller; Altay; Acil, 2010).

2.1.2 Engelli Cocuga Sahip Aile ve Aile Islevleri
Engelli

bir

cocuga

yasamaktadirlar.
Engelli

sahip

aileler

kendilerine

ozgt; bir

stresi

yogun

olarak

Bu da ozurlu bir cocuga annelik babalik etmenin zorlugudur.

bir cocugu olan ailelerde bu ozur durumuyla basa cikma, turn gelisim

geriliklerinde yasanan ortak bir siirec olarak ele almmaktadir. Engelli
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bir cocuga

sahip olma anne babalann

ruh saghg: uzerinde 90k onemli etkileri oldugu ve

ozellikle cocukla surekli bir bagimhhk icinde olmalannm, cocugun ozel bakim ve
egitime gereksinim duymasmm ve gelecek endisesini siirekli yasamalannm

stresin

onemli boyutlan oldugu bulunmustur. Stresin onemli boyutlan bagimhhk ve kendini
yonetememe, bilissel bozukluk, ailenin yasamma getirdigi simrlihklar, omur boyu

bakim, •aile ici uyumsuzluk, kisisel odul eksikligi, surekli hastahk kaygisi, fiziksel
simrhhklar, mali kaygilar, bir kurum bakimmi tercih etme ve aileye getirecegi
zorluklar olarak tammlamr ( Akkok; Askar.Karakanci, 1992)
Ailede yeni bir bebegin diinyaya gelmesi anne- babanm yeni aile rolleri
ustlenmelerini ve rutinlerini degistirmelerini gerektirir ve cocugun engelli dogmasi
ile ailedeki degisiklikler daha stresli olur. Engelli cocugu olan ailelerle yapilan
bircok arastirmada hem anne de, hem de babada depresyon ve yuksek kaygi gibi
psikolojik bozukluklann gontldtigu bulunmustur. Babalar, annelere gore daha az
cahsmada denek olarak kullamlsa da aile icinde anne ve babanm oldukca farkh roller
uslendigi gorulmustur. Babalar daha 90k parasal sorunlarla ilgilenirlerken, anneler
kendilerini birinci derecede cocuga bakmakla yukumlu gormektedirler, Cocugun
engelli dogmas: ile ebeveynler aile ve arkadaslanyla iliskilerinin kotu etkilendigini,
komsulanrun yardim eli uzattiklannda genellikle normal cocuga bakmak istediklerini
belirtmislerdir. Yakm cevre tarafmdan yapilan bu soyutlama ve oteleme ailelere aci
verir. Bunun sonucunda esler, dis dunya ile kontaklanm daha da aza indirip
kendilerini yabanci hissederler. Bu durum aile ici stresin daha da artmasma sebep
olabilir(Yurdakul;Girli, 1998).

Ailelerin, cocuklan ile ilgili bilgi eksikligi aileyi gerilime iten en onemli nedenlerden
biridir. Bilgi, aileler icin bir gli9 kaynagidir. Engelli cocuga sahip anne-babalarm
zorluklarla nasil ve ne olcude basa ciktiklan sosyal destek mekanizmalanyla
yakmdan ilgilidir. Ebeveynlerin yeterli sosyal destek sistemlerine sahip olmalan
onlan stresin olumsuz etkilerine karsi daha guclti hale getirecektir. Ebeveynlerin
ruhsal yonden iyi durumda olmalan pek 90k gti91Uge sahip olan cocuklanna daha
rahat yardim etmelerini saglayacaktir. Aileye saglanacak hizmetler aile uzerindeki
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baskiyi azaltarak ailenin rol ve islevlerini saghkh bir sekilde yerine getirmesine
yardimci olacaktir (Top,2009).
Aileler, cocuklan icin yararlandiklan hizmet sistemlerinden uzak kalmamak icin yeni
is firsatlanndan vazgecebilmekte; cocuklanna bakmak ya da onlara daha 90k zaman
ayirabilmek

icin yanm

zamanh

isleri tercih etmek zorunda kalabilmektedirler.

Aynca cocuklarmm egitimi, saghk hizmetleri icin bilrokrasiyle de ugrasmak zorunda
kalan ana babalar, cocuklannm bagimhhklannm,

onlarm sonraki yasamlanm nasil

etkileyecegini de dusunmek zorundadirlar. Bu ebeveynler cocuklannm gelecekleriyle
ilgili daha 90k kaygi duyabilmektedirler.

Cocuklannm

gelecekteki yasantilan

ne

olacaktir? Kendileri cocuklanna bakamayacak duruma geldiklerinde cocuklanna kim
bakacak? Y etiskin engellilere hizmetler goturulmekte midir? Sorularma yamt aramak
zorunda kalabilirler. Yine bu ebeveynler, cocuklannm egitimlerinin planlanmasmdan
uygulanmasma kadar her asamaya katilmak, cocuklanrun ve kendilerinin haklanm
da savunmak durumundadirlar.
kendilerini

Cogu zaman ne yapacaklanm

tehdit altmda hissedebilmekte,

bu· durum onlann

bilemedikleri

icin

benlik saygilanru

etkileyebilmektedir.

Giderek artan izolasyon, azalan sosyal mobilite, depresyon,

sucluluk,

gibi sosyal duygusal

anksiyete

sorunlar

olabilmektedirrlrogru:

Arlan, 2006).

Aile fonksiyonlannm

saptanmasi ve degerlendirilmesi

da yasamlannm

bir par9as1

hem teshis hem de tedavi

silrecinde oldukca onemli rol oynamaktadir. Konu ile ilgili literatilr incelendiginde
aile fonksiyonlanm
Beavers

Modeli,

tammlama
Aile

ve degerlendirmeye

Fonksiuonlan

karsilasilmaktadirtlsmcn.Zno-l

surec

yonelik Circumplex

modeli

gibi

degisik

Model,

modellerle

).

2.1.3 Zihinsel Engelli Cocugu Olan Aile
Farkh ozellikler

sahip bir cocugun anne-babasi

olma rolu, anne-babanm

kendi

sectikleri bir rol degildir, hicbir anne-baba bu role kendini hazirlayamaz. Genelde
aileler cocuklanni
olarak gormektedir,

kendi dusunce, hayal ve amaclanm

gerceklestirecek

Her cocugun dogumu aile yasantismda

olmaktadir. Aile gelisim asamalan

degisikliklere

bir eser
neden

ile cocugun gelisim asamalan paralel devam
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ettiginden dolayi bu degisiklikler ailede kabul edilebilir durumlardir, Ancak zihinsel
engelli

cocuklann

karsilastmldrgmda

gelisim

asamalan

normal-saghkh

cocuklarmki

ile

daha yavas bazen de oldukca gectir, Zihinsel engelli bir cocuga

sahip olmak, ailenin gelisim donemlerini

saghkh

cocuklara

oranla daha fazla

etkilemektedir. (San,2007). Asagida zihinsel engelli cocuga sahip ailelerin bazi aile

' aciklanmaktadir:
ytiklemeleri
Aile Y iiklenmesi
Zihinsel

engelli cocukla yasamak ve bakim vermek aile tiyelerinde

duygusu olusturmaktadir.
bakimlan

Ytiklenme, bakim verenin-annenin engelli cocuga yonelik

yerine getirirken

Ytiklenme

ytiklenme

yasadigi oznel algilan

bireysel bakmun

ya da bireysel

tepkileridir.

sonucu olarak bakim verenin algiladigi

duygulan,

fiziksel saghgi, sosyal yasami ve ekonomik durumunu kapsamaktadir (Chou,2000).
Duygusal Yiikleme
Ailede duygusal ytiklemeyi etkileyen onemli bir unsur engelli bir cocugun dogumu
ile yasanan

kayrptir.

Engelli

cocuklanrun

kaybim

yasarlar

kederlidirler.

Zihinsel engelli cocugu olan ailelerde farkh dtizeylerde

yiikleme gorulmektedir.

bir cocuga
ve

engelli

sahip olan aileler
cocuklarmm

idealize

gelisimi

boyunca

Zihinsel engelin geri donussuz ve dtizeltilemez

duygusal ytiklenrneyi onemli olcude etkilemektedir.

ettikleri
da

duygusal
olmasi

Duygusal ytiklemeden ailenin

tum bireyleri farkh dtizeylerde etkilenmektedir(Akkok,2005).

Sosyal Yiikleme
Zihinsel engelli cocugu olan ailelerle yapilan bircok arastirmada ailelerin sosyal
izolasyon yasadiklan vurgulanrmsnr.

Zihinsel engelli cocugu olan ailelerin sosyal

izolasyon yasamasmm onemli bir nedeni sosyal etiketlenme (stigmar'dir.
toplumsal

yasamda

kendilerine

ve engeli
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cocuklanna

yoneltilen

Ailelerin

bakislardan

rahatsizlik

duyduklanm

gosteren cahsmalar

bulunmaktadir,

Sosyal etiketlenme,

ailelerin sosyal izolasyon yasamasma yol acan onemli bir etmendir(San,2007).

Ekonomik Yiiklenme
Normal bir cocugu yetistirmek

aileye ekonomik olarak bir yuk getirirken, ozel

gereksijiimleri olan zihinsel engelli cocuklann yetistirilmesi ailede ekonomik acidan
daha buyuk bir yuk yaratrnaktadir.

Ozel okullar, tibbi bakim cocugun optimal

gelisimi icin gereklidir, ancak pahah olabilmektedir.
aileleri ile yapilan ~ cahsmalann

bircogunda

ekonomik destege gereksinimlerinin

Zihinsel engelli cocuklann

ailenin ekonomik

yuku nedeni ile

oldugu bulunmustur. Ekonomik yetersizlikler

ailelerin duygusal yuklenmelerinin artmasma neden olmaktadir (Evcimen, 1996).

Fiziksel Yiiklenme
Zihinsel

engelli

cocugu

yasi kucukken

sorumlulugunu paylasmaktadir
sorumlulugu

artmaktadir.

her iki ebeleyin

de cocugun

bakim

ancak cocuk buyudukce annenin yuklendigi bakim

Ailelerin yemek hazirlama, kisisel bakim, ilac verme,

banyo yaptirma, tehlikelerden koruma, giydirme, dis bakirm, tuvalet, yemek yedirme,
bez degistirme, merdiven kullanma, tekerlekli sandalye kullanma, kendine zarar
veren davramslan onleme alanmda zorlandiklan ve yardim gereksinimleri oldugunu
ifade etmislerdir. Bu bakim sorumluluklannm

uzun siireli olmasmm aileyi olumsuz

yonde etkilemektedir. Anneler zihinsel engelli cocugun bakmnnda babalardan daha
fazla gorev almaktadir. Bunun sonucunda da annelerde de fiziksel rahatsizhklar
gorulebilmektedir (San,2007).

2.1.4 Engelli cocuga sahip ailelerin tepki modelleri
Aileler icin engelli bir bireye sahip olmak, yasamlannm en zorlu deneyimidir. Ozurlu
bir cocuga

sahip oldugunda

anne babalar

Cocuklanna ne oldugunu bilemediklerinden

ilk olarak hayal kinkhgi

yasarlar,

hayal kmkligma ugrarlar. Buyuk endise

icindedirler. Kendilerini, es ve yakmlanm ya da saghk ekibini suclarlar. Cocuklanna
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tam teshis konunca bu duygu ve endiseler kaybolmaz. Cocuklann durumunun ne
oldugunu kabul etme, birkac ay veya yillan alabilir. Bir k1S1m aile ise cocuklannm
durumunu kabul etmez (Akkok 1997).

Ailelerin tepkilerini aciklayan dort model vardir :
Asama" Modeli: Ailelerin cesitli asamalardan gecerek kabul ve uyum asamasina
geldigini varsayan modeldir. Bu modele gore, normalden farkh ozellikte cocugu
oldugunu ogrenen anne babalar, ilk asama olarak, duygusal bir karmasa
girerler. Davrarnslan,

icine

dusunceleri karmasiktir. Daha soma yas, asm uzuntu, hayal

kmkligi, ret, sucluluk ve savunma mekanizmalanmn

yogun yasandigi tepkisel asama

gelir. Bunu "Ne yapilabilir? Neler yapabilirim?"

sorularmm sorulmaya basladrgi

uyum ve duruma alisma stireci izler. Aileler daha soma bilgi ve becerilerini
gelistirmeye, cocuklan ve kendileri icin planlar yapmaya ve gelecegi dusunmeye
baslarlar.

Siirekli Uztintii

Modeli: Aileler gerek aile ici yasantilan,

gerekse toplumsal

tepkilere bagh olarak stirekli tiztintti ve kaygi icindedirler. Cocugun farkhhgmm
kabulti ve uzuntu bir arada yasanabilir ve ailenin uyum stireci boylece gelisir,
Kisisel Yapilanma Modeli: Duygulardan 90k mantik temel ahmr. Ailelerin farkh
tepkileri, bu duruma getirdikleri farkh yorumlar, farkh algilara baglanabilir, Aileler,
icinde yasadiklan cevrenin de deger yargilanna bagli olarak, gelecek yasanulanna ve
cocuklanrun gelecegine iliskin bilincli yapilar olustururlar. Farkh ozelligi olan bir
cocugun dogumu, bu olusmus yapilara uymadrgi icin aile yogun bir kaygi yasar. Bu
'

sok doneminin ardmdan aile, tekrar bir yapilanma stirecine girerek, kendilerine ve
cocuklanna iliskin farkh yapilar olusturmaya baslar.
Caresizlik, Gucsuzluk ve Anlamsizhk Modeli: Farkh ozellikleri olan bir cocugun
anne babada yaratngi duygular, yakm cevrenin tepkileriyle 90k yakmdan

iliskilidir.

Onlarm, durumu olumsuz ve caresizlik icinde algilanmasi, anne babamn da benzer
duygular icine girmesine neden olur. Caresizlik ve gucsuzluk, farkh ozellikte olan
yeni bir bebegin dogumunda

tum anne ve babalar da yasanabilecek
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bir duygu

olmakla birlikte, yakm cevrenin cocuga karsi tepkileri, anne babanm tepkilerinin,
duygularmm

sekillenmesinde

temel

olusturur.

(Tokuc,

2009),

(Gtingor,2008),

(Akkok 1997).
Turn bu modeller ailelerin tepkileri konusunda ipuclan vermekle birlikte aslmda her
engelli cocuga sahip ailenin yasadiklannm kendine ozgti oldugu da unutulmamahdir.

,
2.1.5 Engelli Cocuk Anne- Babalarmm Tutum ve Rolleri
Engelli ve normal gelisim gostcren cocuga sahip anne- babalar bu siirecte yer alan
bireylerdir.

Anne baba olma, bireylerin

hayatlan

boyu yasadiklan

en onemli

deneyimlerden biridir. Ozurlu bir cocuga sahip olmak ise anne-babaya ek ihtiyaclar
ve uyum saglama zorluklan getirtir. Ozurlu bir cocugun egitimi icin sorumluluk
yiiklenmis

uzmanlara, ogretmenlerle bulunmak, onlarla butunlesmek anne-babalara

gtic ve cesaret verir. Onlar cocuklartna nasil yardimda bulunacaklan konusunda yeni
yollar

ogretirler.

bulunduklanm

Aynca

cocuklannm

ve nasil gelistiklerini

normal

cocuklarla

nasil

etkilesimde

gordukce cocuklan hakkmda daha gercekci

olmaya baslarlar. Aym zamanda bazi davramslann

sadece ozurlu cocuklara mahsus

olmadigiru, diger normal cocuklann da ayru davrarusa sahip olduklanm fark ederler.

Iste bunlan gordukce ozurlu cocuklann anne-babalan cocuklan hakkmda daha iyi,
daha olumlu dusunmeye baslarlan Ozbaba, 2000).
Ailenin islevleri, anne babalarm ve tum aile uyelerinin gereksinimlerini karsilamayi
gerektirir. Ailede ozel gereksinimi olan bir cocugun olmasi ise bu konuya iliskin bazi
dengelerin degismesine neden olabilir. Ozel gereksinimi olan cocuga sahip anne
babalarm rolleri ve yerine getirmeleri gereken gorev ve sorumluluklan asadaki yolu
izleyen bicimde siralanabilir:
Damsmanhk: Tiim anne babalar cocuklann en dogal damsmamdir. Anne babalar,
ozel

gereksinimi

olan

cocuklarmm

kendilerini

nasil

algiladiklan

ve

nasil

gorduklerine iliskin degerlerin olusmasmda, duygulannm, hislerinin ve tutumlannm
gelisiminde eek onemli rol oynarlar.
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Davrams Yontemi:

Ozel gereksinimi olan cocuklar yetersizlik duzeylerine bagh

olarak cesitli davrarus

ozellikleri

gosterirler.

Anne babalar

davrarus

konusunda egitilerek, davrams yonetimi ilkelerini ogrenebilmekte
yeni davraruslannm

kazandmlmasi,

uygun davramslann

yonetimi

ve cocuklanna

desteklenmesi,

uygun

olmayan davramslann azaltilmasi gibi konularda basanli olabilmektedirler.

,
Ailedeki Diger Cocuklara Anne- Babahk: Ozel gereksinimi olan bir kardese sahip
olmak ailedeki diger cocuklan onemli olcude etkileyebilir.
kardeslerinin

yetersizlikleri

nedeniyle

kaygihdirlar,

Kardesler cogunlukla
Aynca

arkadaslannm

kardesinden dolayi kendisine gosterdikleri tepkilerle basa cikmalan kolay olmaz. Bu
durumda

anne

babalar,

kardeslerin

uyum

surecini

gecirmelerine

yardimci

olmaktadirlar.
Esler Arasi Iliskiyi Saglama:

Ozel gereksinimi olan bir cocuga sahip olma, esler

arasmdaki iliskileri de etkilemekte ve esler arasmda strese neden olabilmektedir.
Ailelerde olusan bu stres durumlan
birbirini suclama, beklentilerindeki
daha

fazla

zaman,

para

ve

genellikle,

cocugun yetersizligi

konusunda

farkhhklar, cocugun daha iyiye goturulmesi icin
enerji

ayirma

konularmdaki

anlasmazhklardan

ka ynaklanabilmektedir.
Diger

Bireylerin Egitimi:

Ozel

gereksinimi

olan

cocugun

gelisiminde

aile

buyukleri, amcalar, teyzeler, komusular, okul servisinin surucusu ve cocukla iletisim
kurmasi olasi diger bireyler cocugun egitiminde onemli etkiye sahiptir. Bu nedenle
anne babalar bu bireylerin cocukla etkilesimlerinin
ustlenirler.

Dolayisiyla

anne

babalar

diger

gelistirilmesinde

bireyleri

egitmede

onemli roller
lider

olarak

kullamlabilirler.

Okul ve Toplumla Olan Ilisklleri Saglama: Anne baba katihrm yasalarla tesvik
edilmesine ve tum anne babalarm egitim surecine katilmalannm

desteklenmesine

ragmen halen yeterli duzeye ulasamarmstir. Bazi alanlarda artik anne babalarm kendi
kendilerine
babalann

katihmlan

ve buna istekli olmalan

gerekrnektedir.

Ozellikle

anne

diger ailelerle iletigim kurma, cocugunu topluma cikarma, onu oyun
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alanma goturme, ozellikle yasitlan ile birlikte olrnasma olanak saglanacak ortarnlar
olusturma gibi duzenlemeleri gerceklestirmeleri beklenrnektedir (Eripek.2005).

2.1.6 Ozel Egitim
Ozel egitim, ortalarna ogrenci olcutunden

,

olarak programlannus

ve bireyin

farkhlasan ogrencilere saglanan, bireysel

bagimsiz

yasama olasihgmi

cikarmayi hedefleyen egitim hizrnetlerinin btltunitdttr.Ifluleryuz

en list duzeye
2009) Bu alanda

yetistirilmis ogretmenler tarafmdan ozel prograrnlar, arac ve gerecler kullanarak,
onlara ozel egitim ortarnmda verilen egitimdir. (Imrak 2009) .
Engelli bireylerin hayata hazirlanmalan,

toplurna uyurn icinde yasamalan, bagimsiz

olarak yasamlanrn surdurmeyi ogrenmeleri icin iyi, verirnli ve surekliligi olan bir
egitim alrnalan gerekrnektedir. Ozel egitimin ternel ilkelerinin arasmda ozel egitimde
surekliligin onerni vurgulanmaktadir. Birey ister dogustan, ister sonradan ozurlu hale
gelsin, onun ozel egitim gereksinirni sureklilik gosterebilir. Okul oncesi, ilk, orta,
yuksek ogretim duzeylerinde,
hizrneti

verilrnelidir.

verilmediginde

Bu

okul dismda ve hayatta, yasam boyu, ozel egitim

egitim

kadernelerinin

birinde

ozel

egitim

hizrneti

ozurlu birey bundan zarar gormektedir, Tum bu nedenlerden otiiru

ozel egitimde siireklilik ana amac olmahdir. (Akkoyu, 2007).

2.1.7 Durumluluk- Stirekli Kaygi Kuramu
Kaygmm dururnluluk ve surekli kaygi olarak ilk aymrm Cattell(1966)

tarafmdan

yapilrms ve son yillarda Spielberger bu konu uzerinde aynntih olarak durmustur.
Spielberger kaygi surecinde kismen sabit bireysel farklihklan
sisterninin faaliyetlerini

surekli, otonorn sinir

artiran ve gerginlik, korku gibi oznel bilincli bir sekilde

aciklanan duygulan da dururnluk kaygi olarak aciklamistir.
Spielberger' e gore kaygi, genel olarak kendini iki sekilde gostermektedir,
1. Durumluk Kaygi: Bir sure cozulmeyen bir problem veya doyurularnayan bir
gereksinrne karsismda dusunulen kaygidir, Bireyin icinde bulundugu stresli
kosullarda huzursuz, endiseli veya kararnsar olmasi dururnudur. Bu tiir kaygi,
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bireyde tehlike ya da tehdit durumlannda cevresel kosullar karsisinda olusan
problemler ortadan kalkmca ve gereksinme giderilince kendiliginden ortadan
kalkan tepkilerdir. Ancak bu tiir kaygi devam ettigi sure ve bireyde yaratngi
rahatsizhk
yasanmakta

'

bakimmdan

onemlidir.

Duruma

bagh kaygi o sartlar icinde

ve kisiyi zorlayan durumun bitisi ile birlikte kaygiya iliskin
.

belirtiler de ortadan kalkmaktadir. Bu kaygi turunde otonom sinir sisteminde
ortaya cikan uyanlma sonucunda terleme, kizarma, titreme ve sararma gibi
fiziksel degismeler gorulmektedir.

Kaygi kisa sure devam eder ve · insana

fazla zarar vermeden kaybolur. Bu aslmda her insanda zaman zaman gorulen
bir durumdur.
2.

Siirekli Kaygu insanm guvenligini

tehdit eden bir durumdan

ve bir

problemde dolayi ortaya cikip 90k uzun sureli devam eden kaygidir. Surekli
kaygi kisinin kaygi yasantisma olan yatkmhgi ve kisiye ait bir vasif olan var
olmakta ve cesitli durumlarda
butununu

kapsamaktadir.

daha fazla hissedilmekle

Bu tip kaygida,

icten

huzursuzluk, karamsar olma, strese asm duyarhhk,

birlikte hayatm

kaynaklanan,

kisinin

endise duyma, yaygm

coskusal tepkilerde bulunma egilimi soz konusudur. Boyle bir kiside gercek
tehlike ile uyusmayan tepkiler ortaya ctkmaktadir. Kisi, oz degerlerinin tehdit
edildigini dusunerek, icinde bulundugu durumlan stresli (zorlamah) olarak
yorumlamaktadir.

Surekli kaygi, insani etkisi altma alarak onun gittikce

uyumsuz hale gelmesine yol acmakta ve bireyin akil sagligmm bozulmasma
neden olmaktadir. Yuksek kaygih bireylerin, surekli kaygisi dusuk bireylere
oranla daha cabuk ve daha sik durumluk kaygi reaksiyonlan

gostermeleri

beklenmektedir. (Gungor,2008).

2.1.8 Engelli Cocuga Sahip Ailelere Verilen Destek Hizmetleri
Ozurlu cocugu olan ailelerin karsilastigr

problemler

karsismda

olusan yuksek

duzeydeki stres ve sonrasmda olusan tukenmislik ile bas edebilmeleri icin yasadiklan
problemlere yonelik uygulanabilecek

aile egitimi, hemsirelik surecinin kapsmmda
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ele almmalidir. Zihinsel engelli cocuk ve ailesinin tedavi, bakim ve rehabilitasyonu
disiplinler arasi ortak cahsmayi gerektirir.
Ozel egitim normal egitime nazaran biraz daha onemlidir. Cunku, cocuk zamanmm
buyuk bir kismim ailesinin yanmda gecirmektedir, cocugu en iyi, en detayh taruyan
kisiler aile bireyleridir.

Okulda aldigi egitimin devammi

saglayacak

kisi yine

ailedirrCtkih, 1996).
Aileye en yakm konumda olan halk saghgi hemsiresi ailelerin cocuklan ile ilgili
sorunlan

coztimune

damsmanlik

ve rehberlik

ederek yardimci olabilir. Aileye

yapilabilecek en buyuk yardim, egitimdir. Annelere verilecek cocuklannm tedavi ve
rehabilitasyon

hakkmdaki

bilgiler ailenin kendine olan guvenini ve cocuklanna

bakma yetenegi oldugu inancuu da kuvetlendirecektir.
gereksinimlerine

yarut

verme

ttikenmisliginin

azalacagi

yetenegi

gelistikce

vurgulanmaktadir.

Ailenin engelli cocugunun
yasadiklan

Turk toplumunda

kaygi

stres

ve

cocuk bakirmmn

buyuk bir kismim anneler tislenmektedir ve ailedeki diger bireylere gore cocuklan ile
daha fazla zaman gecirmektedirler.
olmanm

aileye getirdigi

Bu nedenle zihinsel engelli bir cocuga sahip

ytiklerden

en fazla annelerin

etkilendigi

soylenebilir,

Saghkli cocuk ailelerine oranla bircok konuda daha fazla zorlanan zihinsel engelli
cocuk annelerinin stresle basa cikmayi ogrenmeleri hem cocugun daha iyi bakirm
hem de annelerin sagligr icin onemlidir (Verep,2005).

Ozel egitime muhtac cocuklann

kisilik ozelliklerini

gelistirebilmeleri

icin ana

babalarm yardimma, anne ve babalann bu yardirm yapabilmeleri icin ise Psikolojik
Damsmanhk ve Rehberlik hizmetlerine gereksinimleri bulunmaktadir.
Ailelerin belirli arahklarla bir araya gelerek kendilerine ve cocuklanna iliskin duygu,
dusunce

ve uygulamalanm

ailelerin

psikolojik

amacla

acilan

cercevesinde
yontemler

ozel

paylasmasma

olarak rahatlamalanna
egitim

firsat tamyan ozel egitim merkezleri
yardimci

ve rehabilitasyon

engelli cocugun akran gruplanyla

isigmda egitilmesi,

olmaktadir.

merkezleri

bu

duzenlemeler

ailelerin bilimsel

ve onlara yardimci olunmasi

hedeflerine yonelik cahsmalar yapmaktadirlar (Gungor; 2008).
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yasal

kaynastmlmasi,

ailelerin anlasilmasi

Ttirkiye'de

Ailenin zorluklarla bas etmelerini olumlu yonde etkileyen en onemli yardim ve
destek faktorlerden biri egitimdir. Egitim, bireylerin zorluklarla bas edebilmesi icin
gerekli olan bilgi, beceri ve motivasyonu
ailelerin icinde bulunduklan

saglayan bir destek sistemidir. Egitim,

duruma uyum saglamalan, kendilerine ve cocuklarma

iliskin duygu ve diisuncelerini anlamalan ve cocuklanm yetersiz yonleriyle kabul

•

etmelerine

yardimci olabilir, anne babalarm cocuklannm

verebilme yetenegini artirarak, endiselerinin

gereksinimlerine

ve sucluluk duygularmm

yamt

azalmasim

saglayabilir (Y 1ldmm,Conk;2005). ·
Sosyal destek, sevgi, gtivenlik, kendini ifade etme, tanmma, ait olma duygularma
katkida bulunan degerli bir basa cikma ozelligidir.
cevreler,

degerlerin

karsilanmasi

ve

yoluyla

degisikliklerin
stirdtiriilmesine

duygularm

sosyal rollerin

getirdigi

yeni

katkida

paylasimma

aracihk

yerine getirilmesini

rollerin

bulunurlar.

Sosyal olarak destekleyici

tistesinden
Sosyal

ederler;

kolaylastmlar;

gelinmesine

destekler

ihtiyaclann

ve

cocugun

yasam

kimliklerin
ve

ailenin

davrarnslanm

ve cesitli alanlardaki gelisimlerini etkiler ve onlann yeterliliklerini

guclendirerek

bir anlamda

onleyici ve egitici islev gorurler.

Y etersizligi

olan

cocugun aileye getirdigi ahsilmadik ve tistesinden gelinmesi gtic taleplerin etkileri,
icsel ve dissal destek kaynaklan yoluyla azaltihr (Kaner;2004).

2.2 ilgili Arastirmalar
2.2.1 Yurt Dismda Yapilan Arastrrmalar
Engelli cocuklann ailelerinin stres dtizeyi ile ilgili yapilan bircok arastirmada,
buailelerde stres dtizeyinin oldukca yuksek oldugu belirlenmistir (Beckman 1983,
Wilton and Renaut 1986, Bebko ve ark. 1987).
Beckman

(1983),

cahsmasmda

engelli

cocuk

annelerin

kaygi

dtizeylerini

arastirrmstir, Arastirmada 31 Down Sendromu, cerebral palsy ve spina bifida tipinde
engelli olan cocugun annesi ile cahsrmstrr. Veriler, Kaygi ve Endise Olcme Araci ile
toplanrmsur. Arastirma sonunda, annelerin, daha fazla gereksinim duyma, cocuga
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karsi negatif tavirlar gelistirme, asm koruma, maddi problemler, cocuklann fiziksel
ve zihinsel yetersizliklerine
getirememeleri,

davrams

bagh olarak ortaya cikan fiziksel islevlerini
problemleri

ve

cocugun

engelinden

yerine

kaynaklanan

smrrhhklan konulannda daha fazla kaygi tasidiklanru gormustur. Bu cahsmada, kiz
cocugu oian annelerin kaygilan anlamh bir farkhhk gosterirken, cocugun yasi ile
annenin kaygisi arasmda boyle bir iliskiye rastlanmarrusnr.
Stoneman ve Zolinda (2006), engelli cocuga sahip ailelerin evlilik iliskileri i.izerine
bir arastrrma

yapmislardir.

Arastirmada

ailelerin

karsilasuklan

problemler

ve

problemlere yonelik 9ozi.im bulabilme konulan incelenmistir, Arastirma icin engelli
cocuga sahip 67 aile orneklem olarak secilmistir. Arastirma sonucunda ciftlerin
cogunlugunun, evlilik iliskilerinin olumlu oldugu, ortaya cikan problemlere mantikh
coziimler i.iretebildikleri gozlenmistir. Ancak cocuklan ile ilgili zorluklar ve stres
etmenlerinin artmasiyla, eslerin evliliklerini daha olumsuz gormeye ve karsilastiklan
problemlerle bas edebilme becerilerini kaybetmeye basladiklan belirlenmistir.
Wilton ve Renaut (1986), engelli cocugu olan annelerle normal gelisim gosteren
cocugu

olan annelerin

kaygilanm

karsilastinmslardir.

Cahsmaya,

okul oncesi

donemde engelli cocugu olan 42 anne ile normal gelisim gosteren cocugu olan anne
dahil edilmistir, Arastirmada si.irekli kaygi envanteri kullamlmisur. Cocuk bakirmnda
daha fazla zaman ihtiyaci, aile ici problemler ve aile imkanlanrnn smirh olmasmm
engelli cocuk ailelerinde kaygiyi arturdignn belirlemislerdir.

Yine aym cahsmada

anne ve babalarm bu donemde, cocuklanm normal yasitlan ile karsilasurarak okula
baslayip baslayamayacagi sorusunu gi.indeme getirdikleri, baslayabileceklerini

uygun

okul bulma, fiziksel ve sosyal ortamlardan kaynaklanan zorluklarla bas etme gibi
problemler ya da okula baslamayacak olanlarm yasadiklan hayal kmkligi duygulan
nedeniyle kaygmm arttigi vurgulannustir.
Wilton ve Renaut (1986), okul oncesi donemde olan 42 zihinsel engelli cocuk ile 42
normal cocuk annelerini karsrlasttrdiklan
aile ici problemler

ve aile imkanlannm

cahsmalannda,

daha fazla zaman ihtiyaci,

simrli olmasmm zihinsel engelli cocuk

ailelerinde kaygiyi artnrdignn belirlemislerdir. Yine aym cahsmada, anne babalann
bu

donemde,

cocuklanm

normal

yasitlan
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ile karsilastirarak

okula

baslayip

baslamayacagi
bulma,

sorusunu giindeme getirdikleri, baslayabilecek olanlann uygun okul

fiziksel

ve sosyal ortamlardan

problemler yasadiklan,

kaynaklanan

okula baslayamayacak

zorluklarla

bas etme gibi

olanlarm yasadiklan hayal kmkligi

duygulan nedeniyle kaygi dilzeylerinin arttigi vurgulanrrnsnr.
Beckman'rn (1991) cahsmasmda,

18-72 ayhk engelli ve engelli olmayan cocuklan

olan, anne babalarm ruhsal etkilerini incelemek amaciyla "Ebeveyn Stres Olcegi", "
Carolina Ebeveyn Destek Olcegi'' ve kendisi tarafmdan olusturulan anket formunu
toplam 106 anne ve babaya uygulanrmstir. Anne ve babalar arasmda Anne Baba
Stres Olcegi'rideki "Anne Babahk Alanmda" annelerin genellikle babalardan daha
fazla stres yasadiklan

saptanrmstir.

Engelli cocuklan

alanlarda ve ozellikle bakim zorunluluklan
saptanrmsnr.

olan anne babalann

tiim

konusunda daha fazla stres yasadiklan

Stresin her iki anne baba grubu icin gayri resmi destekle negatif

iliskide, anneler icin artan bakim zorunluluklan

ile pozitif bir iliskide oldugu tespit

edilmistir,
Strachan (2005), ogrenme gil91ilgil bulunan cocuga sahip babalarm
stresin,

babalar

uzerindeki

etkisini

yasam

doyumu

acismdan

yasadiklan
incelemistir.

Arastirmada, saghkh cocuk babalan ile engelli cocuk babalan stres, bas etme ve
genel

olarak

yasam

doyumu

konusunda

kars1la~tmlm1~lard1r.

ger9ekle~tirilirken Aile Stres Teorisi ve Aile Esneklik Teorisi'nden

Arastirma

agirhkh olarak

yararlamlrmstrr. Bu arastirma ile stresin, aile yasammdaki degisimler, bireysel ve
ailesel problem cozme ve yasam doyumu uzerindeki etkisini, ogrenme gil9lilgil
bulunan cocuga sahip babalar ile ogrenme gil9lilgil olmayan cocuk sahibi babalar
acismdan

12 ay boyunca

degerlendirmek

amaclanrmsnr.

Arastirma

icin Dogu

Kentucky holgesindeki okullarla devam eden ogrencilerin babalanndan

olusan 212

kisilik bir ornekleme anket uygulanrmstir. 212 babadan 127'si cocuklannm ogrenme
gil9lilgil olmadigim,
belirtmislerdir.

85 tanesi

Bu arastirmada

ise cocuklarmm
veri toplamak

ogrenme

amaciyla

gil9lilgil oldugunu

Yasamsal

Olaylar

ve

Degi~imlerin Aile Envanteri, Ebeveyn Gunluk Tartisma Olcegi, Yetiskinler icin Bas
Etme Olcegi, Ebeveyn
Doyumu

Stres indeksi, Aile Saghk Durum Envanteri

Olcegi kullamlmistir.

Elde edilen verileri degerlendirmek
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ve Yasam
icin cesitli

istatistiksel

analizler yapilnus;

iki grup arasmdaki

farkhhklan

test etmek icin

ANOVA uygulanrmstir. Degiskenler arasmdaki iliskiyi degerlendirmek icin Path (Iz)
Analizi uygulanmisur.
farkhhklar

bulundugunu

Analizlerden elde edilen bulgular iki grup arasmda cesitli
gostermektedir.

Engelli cocuga sahip babalann

saghkh

cocuga sahip babalara gore daha yiiksek duzeyde aile odakh stres yasadiklan ortaya
cikrmstrr. Aynca engelli cocuga sahip babalarm saghkh cocuga sahip babalara gore
daha sik olarak aile ici tartismalara girdikleri, bu tartismalann ortaya cikardigi aile ici
olumsuz stresten daha fazla etkilendikleri,
sorunlan

yasadiklan,

yasam

daha 90k duygusal ve fiziksel saghk

doyumlarmm

daha

dusuk

duzeylerde

oldugu

belirlenmistir. iki grup arasmda problemi ele alma ve cozme, uretkenlik ve iyimserlik
duzeyleri acismdan fark bulunmarmstir.
Argyrakouli ve Zafiropoulou (2003) Zihinsel engelli cocugu olan annelerin engelli
cocugu olmayan annelere gore benlik saygilanrun anlamh diizeyde dusuk oldugunu
saptarmstir.

Y azarlar

bunun

nedeninin

annelerin

artrms

ytiklerine

ve bakim

sorumluluklanna baglamaktadirlar.
Kata(1976),

iskandinav

Ulkelerinden

Dunya Saghk Teskilati'run

Danimarka Finlandiya, Norvec ve Isvec'te

kullandigi on maddelik bir olcege gore iilke capmda

kaygi seviyesinin saptanmaya cahsilmasidir.

Elde edilen sonuclar egitim seviyesi,

gelir seviyesi, medeni durum, yas ve cinsiyet gibi faktorlerin kaygi seviyesinde etkin
rol oynadigmi gostermistirt Akt: Albayrak:1997:23).
Bristol (1979), De Mayer ve Goldberg (1993), Friedrich, Wiltumer ve Cohen (1985)
cahsmalannda

annelerin kaygi ve endiselerinin cocuklann yasi ilerledikce artugim

bulmusturrAkt: Y ildiz,D.2009).

2.2.2 Tiirkiye'de Yapilan Arasnrmalar
Cetingoz'un (1990), Down Sendromlu cocuklann sosyal gelisimi, aile yapisi ve anne
baba tutumu ile ilgili istanbul ilindeki cesitli ozel egitim merkezlerine devam eden
4-14 yas arasi 50 cocuk ve ailesiyle yaptigi arastirma sonuclanna gore; anne babanm
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egitim ve sosyo-ekonornik dtizeyinin daha ytiksek, annenin ruh saghgi sorununun
daha az oldugu, anne-babarundaha
yeterli

olan

ailelerde,

az tarustigr ve engelli cocukla basa cikmada daha

cocuklann

da sosyal

gelisimlerinin

daha

iyi oldugu

gorulmustur, Bu cocuklar, digerlerine oranla kendi kendine yernek yerne, giyinrne,
baskalanyla

oynarna yeterliligindedirler;

tuvalet

egitimini

ogrenmisler

ve bazi

becerileri kazanmislardir.
Karacengel (2007) Zihinsel engelli cocuga sahi anneler ile saghkh cocuga sahip
annelerin,

atilganhk

ve

sucluluk

utanc

dtizeyleri

acismdan

karsilastmlmasi

arastmlrrustir. Arastirmanm orneklemini, istanbul' daki ozel egitim ve rehabilitasyon
rnerkezleri arasmdaki secilmis dort merkezin birinden egitim alan zihinsel engelli
cocuklann anneleri yuz (100) kisi ve istanbul'da
olmayan

rastgele

(random)

secilmis

yasayan; zihinsel engeli cocugu

anneler

yuz (100) kisi

olusturmaktadir.

Arastirmada zihinsel engelli cocuk anneleri deney gurubu, saghkh cocuk anneleri
kontrol

gurubu

olarak

cahsmaya

almnustir.

dtizeylerini olcmek icirn Rathus atilganhk

Arastirmada

envanteri,

deneklere

sucluluk-utanc

atilganhk
dtizeylerini

olcmek icin sucluluk-utanc envanteri uygulanrms her uygulama yaklasik 20 dakika
surmustur. Arastirma sonucunda zihinsel engelli cocugu olan annelerin suclulukutanc puanlan saghkh cocugu olan annelerden daha ytiksek bulunurken;

zihinel

engelli cocugu olan annelerin atilganhk puanlan ile saghkli cocugu olan annelerin
atilganhk

puanlan

arasmda

anlamh

bir

fark

bulunamanustir.

Sonuc

olarak

arastirmaya katilan grupta zihinsel, zihinsel engelli cocuga sahip annelerin sucluluk
ve utanc duygularmm saghkli cocuk annelerine gore daha yogun yasadiklan; zihinsel
engelli cocuk anneleri atilganhk bakimmdan degerlendirildiklerinde
davrams ozellikleri gosterdikleri bulunmustur.

ise cekingen

Bu nedenle zihinsel engelli cocuk

annelerine gerekli ve yeterli psikolojik destegin saglanmasi onerilmektedir.
Dogru,

Arslan

yasadiklan

(2007) Bu arastirmada,

engelli

kaygi dtizeyi ile cocuklan

cocugu olan annelerin

ile birlikte

sosyal ortamda

stirekli

( ahs veris,

lokantada, yemek yeme, cocuklanm kuruma goturme gibi) gecirdikleri zamandaki
durumluk kaygi dtizeyleri karsrlastmlmisur.

Arastirmanm orneklemini cocuklan bir

ozel egitim kurumuna devam eden elli bir (51) anne olusturmaktadir.

26

Arastirma

verileri Spielberger'in

surekli-durumluk

kaygi envanteri ile engelli cocugu olan

annelerin

kaygi

belirlenmistir.

yasadiklan

duzeyleri

Anneler

ile ilgili

sosyo

demografik bilgi elde etmek icin on (10) soruluk bir bilgi formu kullamlrrustir.
Arastirma sonunda annelerin cogunlugunda
Ayl1ca, annelerin

egitim durumlanna

surekli kaygi durumuna rastlanrmstir,

gore kaygi duzeylerinin

artis gosterdigi

belirlenmistir.
Bircan (2004), otistik cocuga sahip ailelerin aile islevlerini belirlemeyi amaclarmsnr.
Arastirmaya, Gulhane Tip Akademisi Cocuk Ruh Sagligr ve Hastahklan

Anabilim

Dah'nda otizm tamsi konulan iic-on iki yas grubu cocuga sahip olan aileler dahil
edilmistir. Ailelere, Aile Degerlendirme Olcegi uygulanrmsnr. Arastirma sonucunda,
otistik cocuga sahip ailelerin, aileye iliskin sorunla karsilasma durumu ile aile islev
puanlan arasmda sadece problem cozme alt boyutunda anlamh bir fark saptanrmsur.
Otistik cocugun bakimmm zor ve uzun zaman almasi nedeniyle anne-babalann
kendilerine, diger cocuklanna ve cevresine zaman ayirarnadiklanm bulunmustur,
Sungur (2002), otizm tarusi konulmus cocuklann anne-babalan
gostcren

cocuklann

anne-babalarmm

depresyon,

ile normal gelisim

durumluluk-surekli

kaygi

duzeylerinin ve aile islevlerini karsilastirarak iki grup arasmda fark olup-olmadigim
incelemistir.

Arasnrmaya

Ankara

Universitesi

Otistik

Cocuklar

Tam,

Tedavi

Uygulama ve Arastirma Merkezi'ne basvuran 55 otistik cocugun anne-babalan

ile

herhangi bir engeli olmayan 30 cocugun anne-babalan dahil edilmistir. Arastirmada,
Durumluluk-Siirekli
Degerlendirme

Kaygi

Envanteri,

Olcegi kullamlnusnr.

Beck

Arastirmanm

Depresyon
sonucunda

Olcegi

ve

Aile

Beck Depresyon

Olcegi, Durumluluk-Si.irekli Kaygi Olcegi ve Aile Degerlendirme Olcegi puanlan
incelendiginde, engelli cocugu olan annelerin ve babalarm puan ortalamalan engelli
cocugu olmayan annelerden anlamh duzeyde yuksek bulunmustur,
Akandere, Acar, Bastug (2009) Bu arasurma zihinsel, fiziksel ve zihinsel - fiziksel
engelli cocuga sahip olan anne-babalann umutsuzluk ve yasam doyum duzeylerinin
belirlenebilmesi

amaciyla yapilrmsur, Engelli cocuga sahip anne-babalarm

yasam

doyumu ve umutsuzluk diizeyleri; cocuga ait cinsiyet, yas, oztir grubu ve ozel egitim
aldiklan

sure ile anne-babalara

ait yas, cinsiyet, egitim ve gelir durumlan
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gibi

degiskenlere gore karsilasnrmah

olarak incelenmistir. Arastirmanm orneklemini her

li9 engel grubundan toplam 300 anne ve baba olusturmaktadir.

Orneklerne alman

anne ve babalara Aile Bilgi Formu ile birlikte, Beck Umutsuzluk Olcegi ve Yasam
Doyum Olcegi uygulanrrustir. Verilerin degerlendirilmesinde
ANOV A, Tamhane, Ki-kare testleri kullamlmisur.

t testi ve One - Way

Sonuc olarak; zihinsel, fiziksel,

zihinsel-fiziksel engelli cocuga sahip anne- babalann umutsuzluk ve yasam doyum
duzeyleri ile yas, egitim, gelir duzeyi, engeli cocugun cinsiyeti arasmda anlamh bir
iliski tespit edilmistir,

Ozurlu cocuklann

kurumlann yaygmlastmlmasi
bireysel damsmanhk

egitirn ve tedavilerinin

ve erken donernlerde

hizmetlerinin

verilmesinin

anne-babalara,

ailelerin belirsizlik

yapilabilecegi
aile egitimi,
ve yalmzhk

duygulanm azaltacagi dusunulmektedir.
Sanhan (2007) engelli cocuga sahip olan ve olmayan annelerin aile islevlerini
algilamalan ile yalmzhk duzeylerini incelemek amaciyla yapugi arastirmada; engelli
cocuga

sahip olan anneler,

olmalarmdan,
toplum

icine

cocugun

cocugunun

bakimmda

engel siddetinden

cikamamalanndan,

kimseden

ve saldirgan

sosyal

aktivitelerinin

yardim

almamis

davramslanndan

dolayi

azalmasmdan

dolayi

kendilerini daha yalmz hissettikleri bulunmustur.
Keskin, Bilge, Engin, Dlilgerler (2010) zihinsel engelli cocugu olan anne-babalarm
birtakim stres kaynaklanna
karsm, anne-babalann

maruz kaldigi yapilan cahsmalarla

ortaya konmasma

yasadigi anksiyete, basa cikma stratejileri ve bu durumun

anne-baba

tutumlanm

nasil etkiledigine

cahsmada

zihinsel engelli cocugu olan anne-babalarm

anksiyete ile basa cikrna durumlannm

iliskin 90k az sey bilinmektedir.

Bu

yasadigi anksiyete ve bu

saptanmasi ve zihinsel engelin anne-baba

tutumlan uzerine etkisinin arastmlmasi amaclanrrusnr. Behcet Uz Cocuk Hastahklan
Hastanesi Noroloji Poliklinigi'nde tedavi goren zihinsel engelli cocuklann

anne-

babalanndan

cocuk

96's1

arastirmaya

almmisur.

Anne-babalarda

anksiyete,

yetistirme tutumu ve basa cikma stratejini saptamak amaci ile li9 olcek kullamlrmstir:
Durumluk-Surekli

Kaygi Olcegi (DSKO), Aile Hayati ve Cocuk Yetistirme Tutumu

Olcegi (AH<;YTO), Basa Cikma Stratejisi Olcegi (B<;SO). Anne-babalara cahsma
ile ilgili sozel olarak bilgi verilmis ve bilgilendirilmis onamlan almrrusur. Arastirma
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grubunda anne-babalann

yas ortalamasi 33.90±10.1 'dir. Anne-babalann DSKO'ntin

durumluk alt ol9egi ortalama puam 43.7±5.9, surekli alt olcegi ortalama puani
43.1±15'tir.

Anne-babalar B<;SO'den en yuksek puam

problem cozme

alt

boyutundan, AH<;YTO'den en yuksek puam ise asm annelik alt boyutundan alrmsur.

,

Arastirmaya katilan anne-babanm anksiyetesinin anne-baba tutumuna etkisi
degerlendirilmis, durumluk ve surekli kaygi ile asm annelik tutumu arasmda negatif
yonde (p=0.000, r=-0.52 ve p=0.000, r=-0.41); ev kadmligim

reddetme tutumu

(p=0.000, r=0.59 ve p=0.041, r=0.31) ve kan koca gecimsizligi (p=0.000, r=0.66 ve
p=0.005, r=0.39) ile pozitif yonde anlamli iliski saptanrmstir. Anne-babalann
durumluluk ve siirekli kaygi ile problem cozme becerisi arasmda negatif (p=0.000,
r=-0.38 ve p=0.000, r=-0.44), durumluk kaygi ile sosyal destek arama arasmda
negatif (p=0.000, r=-0.27) iliski belirlenmistir, Bu cahsma sonunda zihinsel engelli
cocugu olan anne-babalann durumluluk kaygilannm yuksek oldugu, bas etme icin
problem cozme yontemini kullandiklan

saptanrmstir. Anne-babalarm cocuk

yetistirme tutumlannm ise asm annelik yonunde baskm oldugu belirlenmistir.
Sencar (2007) otistik cocuga sahip ailelerin algiladiklan sosyal destek ve stres
duzeyleri arasmdaki iliskinin incelenmesi amaciyla yaptigi arastirmada: otistik
cocuga

sahip

anne-babalann,

normal

cocuga

sahip

anne-babalar

ile

karsilastmldiklannda stres diizeylerinin yiiksek oldugu, sosyal destek genisliklerinin
daha az oldugu ve sosyal destekten mernnuniyet dtizeylerinin dusuk oldugu
bulunmustur. Otistik cocuga sahip anne-babalarm egitim duzeyleri yukseldikce stres
duzeylerinin dti~ttigti, sosyal destekten memnuniyetlerinin ve sosyal destek
genisliklerinin arttigi bulunmustur.

Yildinm, Conk (2005) zihinsel yetersizligi olan cocuga sahip anne babalann stresle
basa cikma tarzlanna ve depresyon duzeylerine planh egitimin etkisini belirlemek
amaciyla yan deneysel olarak yapilmistir. Veriler, anne babalarm sosyo demokrafik
ozelliklerini belirlemeye yonelik bir form ile Stresle Basa Cikma Tarzlan Olcegi
(SBTO) ve Beck Depresyon Olcegi (BDO) kullamlarak toplannustir. Arastirma,
Sivas ilinde bulunan ti<; ayn ozel egitim merkezine devam eden cocuklann (n: 141)
29

60 anne babas1(30 cahsma, 30 kontrol) ile yapilmisnr. ilk asamada, her iki gruptaki
anne babalara demokrafik ozellikleri iceren anket formu verilmis ve SBTO ile BD6
uygulanrmsur,

SBTO'nlin

turn alt gruplarmda

puanlar olumlu yonde degisiklik

gostermistir, Kontrol grubunda yalmzca "Sosyal destek arama"alt grubunda puanlar
olurnlu yonde yukselmistir.

Bununla birlikte "Caresiz

yaklasim''

ve "Kendine

guvenli yaklasim" alt gruplan arasmda, her iki grupda da anlamh derecede farkhhk
(P<0.05) bulunmustur. Yani egitimden sonra cahsma grubunda "Caresiz yaklasim''
puam duserken, "Kendine

guvenli yaklasim" puam yukselmistir,

Kontrol grubu

puanlannda ise anlamh bir fark bulunmamisnr. BD6 puanlanna bakildiginda; egitim
oncesi her iki grup puanlan arasmda fark bulunmazken, egitimden sonra cahsma
grubundaki anne babalann puanlan onemli derecede dusmustur.
Duygun(2001), zihinsel engelli cocugu olan ve olmayan anneler arasmda tukenmislik
duzeyleri, stres belirtileri, stresle basa cikma tarzlan ve algilanan sosyal destek
duzeyleri acisindan inceledigi arastirmasmda zihinsel engelli cocuk annelerinin daha
fazla duygusal tukenmislik

yasadiklanm

ve stresle basa cikmaya yonelik olarak

dahfazla caresiz basa 91km tarzim kulandtklanm
annelerinin duygusal tukenmislikleri
arama oldugu belirlenmistir.

saptarrustir. Zihinsel engelli cocuk

ile ilgili faktorlerden birinin de sosyal destek

Sosyal destek arama basa cikma tarzuu kullanmayan

annelerin, sosyal destek arama basa cikma tarzmi kullanan annelere gore duygusal
tukenmislik yasama olasiligmm daha yuksek oldugu belirlenmistir.
Aydm(2003) anne babalar engelli bir cocuga sahip olduklanm ilk ogrendiklerinde
yasadiklan sok, caresizlik ve diger duygular zamanla yerini asm uzuntu, psikolojik
cokuntu, cevre tarafmdan kendilerine acmarak bakildigi duygusuna birakrnaktadir.
Bu nedenlerden dolayi engelli cocuga sahip olmak aileleri duygusal yonden sarsan
bir durumdur. Ailelerin gecirdigi bu sarsmti cocuklan da etkilemektedir.
Uyaroglu(2009) cahsma, zihinsel yetersizligi olan cocuklann anne-babalarmda kaygi
duzeyini ve bilgilendirme ile iliskisini belirlemek amaciyla yapildi. Bu yan-deneysel
saha arastirmasi

Karaman

il merkezinde

ilkogretim cag: cocuklann anne-babalarmda

yasayan ve zihinsel yetersizligi

olan

yapildi. Ilkogretim alt ozel smiflanna

devam edenler haric, kurumsal hizmet alan ve almayan zihinsel yetersizligi olan
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cocuk annelerinin tumu (n=91), babalannm ise 13'ii cahsmaya katildi. Bilgilendirme
oncesi ve sonrasmda durumluk ve siirekli kaygi ol9egi uygulandi. Annelerin yas
ortalamasi

36,5±7,2,

51,9±10,1; babalanmn
surekli

kaygi

puam

durumluk

kaygi

puam

47,2±13,4,

siirekli

kaygi

puam

yas ortalamasi 40,2±8,6, durumluk kaygi puam 35,9±6,5,
41,3±6,2

idi. Annelerde

kaygi

puanlan

daha

yiiksekti.

Annelerden 35 yasm altmda, ilkokul mezunu, cocugu erkek veya 12 yasmdan kucuk,
sosyal giivencesi olan, yetersizligi olan cocugu kurumsal hizmet almayan, ilk ya da
son cocugunda yetersizlik olan, aile geliri dusuk ve cocugun bakimmda esinden
yardim alamayanlarda bilgilendirme sonrasmda kaygi puanlanndaki
idi.

Babalarda

ise

sadece

siirekli

kaygi

puanmdaki

azalma

azalma anlamh
anlamh

idi.

Bilgilendirilme zihinsel yetersizlikli cocuklann hem anne hem de babalarmda kaygi
puamm azaltmaktadir. Buna gore, kurumsal hizmet zihinsel yetersizlikli cocuklann
tiimiinii kapsamah ve anne babalarma hemsire tarafmdan belli arahklar ile egitim ve
damsmanhk

hizmeti

verilerek

bilinclenmelerine

ve kaygilannm

azaltilmasma

yardimci olunmahdir.
Yukay (1998), Down Sendromlu cocuga sahip ailelerle yapilan grupla psikolojik
darusmanm ailelerin depresyon diizeyleri ve aile yapilan iizerine etkisini arastirmak
icin Down Sendromlu cocuga sahip 8 anne ve 1 baba ile dokuz hafta boyunca aile ici
egitim prograrru uygulamis ve on-test ile son-test olcumleri yapnustir. Arastirma
sonucunda; grupla psikolojik darusma siirecinin Down Sendromlu cocuga sahip olan
anne ve babalann, aile ici iletisimin islevselliginin artmasi, yonetim diizeyinde artma,
yetkinligin artmasi, duygusal baglam diizeylerinde farklilasma sagladigi, fakat aile
ici birlik diizeyi ve depresyon diizeylerinde herhangi bir degisim yaratmadigi tespit
v

edilmistir.
Donmez ve arkadaslan (2001 ), engelli cocugu olan ailelerin yasam dongusu
karsilastiklan
babalann

icinde

sorunlan saptamak amaci ile yaptiklan arastirma sonucunda anne ve

verdigi cevaplara

gore; ilkokul ve lise mezunu

anneler cocuklanmn

engelini ogrendikten sonra yasam tarzlannm degistigini ve zorlastigmi belirtirken,
ortaokul mezunu anneler sosyal iliksilerinin bittigini ifade etmislerdir. ilkokul ve
ortaokul mezunu babalar cocuklanmn engelini ogrendiktcn sonra yasamlannda bir
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degisiklik olmadigim ifade ederken, lise ve ilniversite mezunu babalar maddi yuk ve
sorumluluklarmm arttigmi ifade etmislerdir.
Ersoy ( 1997), isitme ve zihinsel engelli cocugu olan annelerin kaygi dilzeyleri ve
cocuklanru kabullenme durumlarma destekleyici programm etkisini arastirmak icin
yaptigi cahsmada, 30 isitme engelli ve 20 zihinsel engelli toplam 50 cocugun
annelerine iki farkh egitim prograrm hazrrlayip 8 hafta uygularmsur, On-test ve son
test sonuclanna gore; engelin turu, annelerin kaygi ve cocugunu kabullenme duzeyi
uzerinde etkili bir faktor olarak gorulmezken, egitim programi annelerin cocuklanru
kabullenmelerinde

ve zihinsel engelli cocuga sahip annelerin kaygi dilzeylerinin

azaltrlmasinda etkili bir faktor olarak saptanrmsur,

Besikci (2000) otistik olan ve olmayan cocuklara sahip anne-babalarm
duzeyleri

ve aile yapilanm

karsilastrrmak

icin yaptigi arastirmada;

kaygi

tamsi yeni

konmus otistik cocuklann annelerinin depresyon diizeyleri ile kaygi duzeylerinin,
tamsi daha onceden konmus otistik cocuk annelerine gore daha yuksek oldugu
bulunmustur. Aym zamanda otistik cocuk annelerinin otistik olmayan normal cocuk
annelerine

gore depresyon

ve kaygi dilzeylerinin

daha yuksek

oldugu

tespit

edilmistir.

Orsal (1998) egitilebilir zeka engelli cocuk velilerinin sosyal destek ve umutsuzluk
dilzeylerini incelemis ve sosyal destek ile umutsuzluk

arasmda ters yonde iliski

oldugunu saptarmstir.
Gorgu (2005), 3-7 yas arasi otistik cocuga sahip olan annelerin algiladiklan sosyal
destek duzeyleri ile depresyon duzeyleri arasmdaki iliski cesitli degiskenler acismdan
incelenmesi amaciyla yaptigi arastirmanm bulgulan su sekildedir: Ortaokul mezunu
olan anneler, ilkokul, ilniversite ve lise mezunu olan annelere gore daha az toplam
sosyal destek algilamaktadir;

ortaokul mezunu olan annelerin depresyon puanlan,

ilkokul, ilniversite ve lise mezunu olan annelerden daha yilksektir; cahsan annelerin
cahsrnayan annelerden daha dusuk depresyon puanlan alrmslardir; esleri lise mezunu
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olan annelerin esleri iiniversite ve ilkokul mezunu olan annelerden daha ylilcseic=
depresyon

puanlanna

dusmektedir;

sahiptir;

cocuklanna

gelir duzeyi

artnkca

annenin

depresyon

puam

yalmz bakan anneler, cocuklarma anne-baba birlikte ve

bakici tarafmdan bakilan annelerden ve cocuklanna aile buyukleri tarafmdan bakilan
annJlerden daha yiiksek depresyon belirtileri gostermektedir. Arastirmamn bir diger
bulgusu bakici yardum alan annelerin daha dusuk depresyon belirtileri gosterdigidir.
Cocuklanm

orta derecede

otistik olarak nitelendiren

derecede otistik olarak nitelendiren

anneler, cocuklanm

hafif

annelerden daha yuksek depresyon belirtileri

gostermektedir.

2.2.3 KKTC'de Yapilan Arastirmalar
Celebi (2004), tarafmdan

yapilan cahsmamn

amaci, "Kibns Turk Milli Egitim

Sistemi lcerisinde Yonetim Surecleri Acismdan Ozel Egitim Hizmetlerinin Konumu
ve KKTC'de

Ozel Egitim Gereksinimli Birey ve Ailelerine Sunulan Hizmetlerin

Yeterliliginin Analiz Edilmesidir."

Bu arastirmanm sonucuna gore, KKTC'de ozel

egitim gereksinimli cocugu olan ailelerin desteklenmesi ve aile egitimi almasi gerekli
oldugu gorulmustur.
Oztirlii dogumun ardmdan aile saskmdir. Ne yapacagmi, nasil davranacagim bilmez
haldedir. Cocugun erken egitime baslayabilmesi icin ailenin cocugundaki problemi
kabul etmesi, kabul asamasma gelebilmesi icin ise buyuk bir psikolojik destek ve aile
egitimine ihtiyaci oldugu kacimlmazdir. Y apilan arastirmada, ailenin ihtiyaci oldugu
bu destek hizmetlerini alabilecegi bir kurum organize olmanustir ve devlet tarafmdan
bu hizmetler verilmemektedir. Psikolojik destege cok buyuk ihtiyac duyan ailelerden
bazilan

bu ihtiyaclanm

ozel psikologlara

giderek bir kisrru da hastanelerden

gidermistir. Egitime yonelen ailelerin bir kismi ise psikolojik destek ve aile egitimi
hizmetlerini

ozel egitim okullanndan

almisur. Fakat egitime yonelinceye

kadar

ailenin ihtiyac duydugu destek hizmetlerini alma sansi olmanustir.
Ozel gereksinimli
baslangicta
eslerin

cocuga sahip olan aileler destek hizmetler

yalmz kalmaktadirlar.

birbirini

suclamasi

ve

Problemin
giderek
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alamaymca

daha

farkma varma, inkar, suclu arama,

eslerin

birbirinden

kopmasma

kadar

varabilecek

problemler

yasanabilmektedir.

Bu ortam

icerisinde

bulunan

diger

kardeslerde genellikle olumsuz yonde etkilenmektedirler.
Ozel gereksinimli cocuklann az veya 90k oranda bakim ihtiyaci olmaktadir. Cocuga
bakacak birini bulmak genellikle kolay olmamaktadir. Bu nedenle cocuga bakmak
zorunda kalan annelerin is yasannsi da bi.iytik oranda etkilenmektedir.
Ailelerin yasadiklan problemlerle bas edebilmeleri icin destege ihtiyaclan oldugu
kacimlmazdir. Ailelerin en buyuk ihtiyaclanndan bir tanesi bilgi edinme ihtiyacidir,
Fakat yapilan arastirmaya gore, problemi genellikle ilk belirleyenlerden
doktorlarm ailelere cocuklannm
yetersiz oldugu belirtilmistir.

biri olan

tedavisi ve egitimi konusunda verdikleri bilgilerin

Y etersiz bilgilendirilen

aileler cocuklan icin cozurn

arama cabasi icerisine girmekte ve egitim icin en onemli yillar olan erken cocukluk
donemini bosa gecirmektedirler.
Ailelerin desteklenmesi ve aile egitimi cahsmalannda

meslekler arasi koordinasyon

ve yonlendirme cahsmalan bir organizasyon icerisinde yapilmamaktadir, -Ozerlerine
buyuk

gorev dusen meslek

gruplarmm,

ornegin,

sosyal hizmetler

ve ozurlu

demekleri ailelerin ihtiyaclan dogrultusunda hizmet vermede yetersiz kalmaktadirlar.

Yolda~(2008)Ara~tlrmadaFarkh Ozelliklerle Gelisen Cocuga Sahip Ana Babalann
Gereksinimlerini Belirlemek i9in, "(AGBA) Aile Gereksinimlerini Belirleme Araci"
olcegi kullamlmisnr. Milli Egitim ve Ki.ilti.ir Bakanhgi'na bagli Ozel Egitim ve
Kaynak siruflara gitmekte olan ogrencilerin ailelerine anketin uygulanmasi icin
uygun zaman belirlenmis olup orneklem ahnma yoluna gidilmistir, Orneklemde yer
alan, belirtilen okullardan yansiz olarak dort bolgeden 180 aileye ulasilmisur.
Bolgeler Lefkosa, Gime, Yesilyurt ve Magusadir. Arastirma sonucunda elde edilen
bulgular iki sekilde yorumlanrmsur: Farkh Ozelliklerle Gelisen Cocuga Sahip Ana
Babalarm Gereksinimlerine iliskin bulgular, cocugun engel ti.iri.ine gore sosyal ve
ailesel gereksinimleri, alt problemlere gore ekonomik ve fiziksel ihtiyaclanmn
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maddelere gore Kruskal Wallis Analizlerinin yorumlan kategorize edilmis bulgular
ikili karsilastirmalar ile Mann Whitney - U testi sonuclanna gore yorumlannustrr,
Farkh

Ozelliklerle

belirlenmesindeki

Gelisen

Cocuga

Sahip

Ana:

Babalarm

Gereksinimlerinin

arastirmada aileye sunulacak hizmetlerin tumu yontemin secimi

acisindan onem tasimaktadir.

Aynca arastirmada

ana-babalann

gereksinimlerinin

ortak belirledikleri gereksinimler oldugu tesbit edilmistir.
Ailelerin gereksinim alanlan sirasiyla anlamh gruplanrms ve isleyisiyle toplumsal
gereksinimler olarak tum gereksinimleri iceren Aile Gereksinimleri Belirleme Araci
(Family Needs Survey) uygulanarak anne-babalann

gereksinimlerindeki

farklilasma

belirlenmistir.
Alt problemlere iliskin bulgu ve yorumlar:
engel ttirune gore ana - babalann
farkhlasmadigma
aciklayabilmek''

yonelik

sosyal ve ailesel gereksinimlerinin

"Cocugun

durumunu

esine

icin daha fazla yardim gereksinimi

turiine sahip cocuklan
ortalamalan

Farkh Ozelliklerle Gelisen Cocugun

ve

farkhlasip

esinin

ailesine

duyan ailelerin farkh engel

olan ana - babalarm sosyal ve ailesel gereksinimlerinin

arasmdaki fark en az (p<.05) dtizeyinde anlamh bulunmustur, Bunun

nedeni ise ana - babalann kisilik ozellikleri, beklentileri, aile iliskileri, aile ici gorev
dagihmlan,

sosyo-ekonornik

ve kulturel

yapilan

etkileyici

oldugu icin destek

gereksinimlerine ihtiyac duyduklan belirlenmistir.
Bu nedenle

ana-baba-cocuk

etkilesiminin,

ailenin

yapismm,

duygusal guclerinin, problem cozme becerilerinin gereksinimlerin

fonksiyonlanmn,
belirlenmesinde

onemli olabilecegi dtlsunttlmektedir. Bu nedenle sosyal ve ailesel gereksinimlerdeki
anlamh

fark hangi gruptan

Whitney - U testi sonuclanna
cocuklann

kaynaklandigim

belirlemek

icin uygulanan

Mann

gore zihinsel engeli ve birden fazla engeli olan

aileleri, cocugu disleksi olan ana babalara gore cocugun durumunu

baskalanna aciklayabilmek icin yardima gereksinim duymaktadir.
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Ailelerin,

cocuklann

farkhlasmadiguu

engel

belirlerneye

tunine
yonelik

gore

fiziksel

gereksinirnlerinin

farkhlasip

Kruskal Wallis Analiz sonuclanna gore

anlarnh bir farkhhk bulunamarrnsur.

'
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BOLUM3
YONTEM
Bu bolumde arastirmanm modeli, calisma grubu, veri toplama araclan, verilerin

•

toplanmasi ve uygulama, verilerin cozumu ve yorumlanmasi, stire ve olanaklara yer
verilerek her bir alt baslikla ilgili yapilan cahsmalar aynntih bir sekilde
aciklanrrustrr.

3.1. Arastirma Deseni ve Yaklasmu
Ozel Egitim Okullannda okuyan zihinsel engelli ogrencilerin ailelerinin algiladiklan
sosyal destek ve kaygi dtizeylerini analiz etmek, bu kurumlarda cahsan yonetici ve
ogretmenlerin de okullarda egitim goren ogrencilerin ailelerinin cocuklarryla ilgisi,
okul ile isbirligi ve aile destek prograrm ahp almadiklanm incelemeyi amaclayan bu
arastirmada nitel teknikler uygulannustir.
Arastirma K.K.T.C'de bulunan 4 Ozel Egitim okulunda (Lefkosa Ozel Egitim, Gime
Ozel Egitim, Yesilyurt Ozel Egitim, Magosa Ozel Egitim) hizmet goren ogrencilerin
anne- babalanna, okul yoneticilerine ve ogretmenlerin ailelerinin algiladiklan sosyal
destek ve kaygi dtizeylerini analiz etmek, ailelerinin cocuklarryla ilgisi, okul ile
isbirligi ve aile destek prograrrn ahp almadiklanm konusundaki iliskiyi incelemek ve
farkh

degiskenler

degerlendirmeye

acisindan
cahsirken

aralarmda

anlamh

bir farkliligm

nitel bir arasurma modelinden

olup olrnadigmi

yararlamlmisnr.

Nitel

arastirmada amac genelleme degil, butuncul bir resim elde etmektir. Nitel arastirma,
cahsilan

konuyu

derinlemesine

ve

aynntih

bir

bicimde

incelemeyi

amac

edinmektedir(Y ildmm ve ~im~ek,2006).
Bu cahsmada nitel arastirma desenlerinden biri olan durum calismasi kullamlrmsur.
KKTC ozelinde zihinsel engelli ailelerin kaygi dtizeylerini betimlemek ve duruma
ozgti veriler elde etmek amaclanrmsur,

Durumlar

cesitli bicimlerde

karsimiza

crkabilir: bireyler, kurumlar, gruplar veya ortamlar gibi. Nitel durum cahsmasmm en
temel ozelligi, bir ya da birkac durumun derinligine ve aynntih arastinlmasidir.
duruma iliskin etkenlerin butuncul bir yaklasimla arastinlarak
37

Bir

ilgili durumu nasil

etkiledikleri

ve ilgili durumdan

nasil etkilendikleri

i.izerine odaklamhr.

Amac

genelleme yapmak degil, gecmiste ya da halen var olan bir durumu var oldugu
sekliyle betimleyip yorumlayabilmektir (Y ildinm ve Simsek, 2006) .

•
3.2. Orneklem
Arastirmanm evreni K.K.T.C.'de bulunan 4 tane ozel egitim okulunda (Gime Ozel
Egitim Merkezi, Lefkosa Ozel Egitim Merkezi, Magusa Ozel Egitim Merkezi,
Yesilyurt Ozel Egitim Merkezi) hizmet goren ogrencilerin velileri ve bu okullarda
gorev yapan ogretmen ve yoneticiler olusturmaktadir.

Arastirmadaki

katihmcilar

amach orneklern yontemine gore belirlenmistir. Amach ornekleme, zengin bilgiye
sahip oldugu

dusunulen

durumlann

derinlemesine

cahsrlmasmi

saglamaktadir

(Y ildmm ve Simsek, 2006). Arastirmada amach omeklem yonternlerinden bir olan
"Olcut Belirleme" orneklemi kullamlrmsur. Ozel egitim okullarmda zihinsel engeli
olan cocuklann aileleri olcut olarak belirlenmis ve calisma ytirutulrnustur. Sonuc
olarak, olcttt belirleme orneklemi yontemine gore belirlenen ailelere ulasilrrus ve
cahsma yurutulmusttir. Bu okullarda kayith toplam
hizmet

gormek

degismektedir.

icin di.izenli okula

giden

97 ogrenci bulunmaktadir fakat

ogrenci

sayrsi 50 la 60 arasmda

Bundan dolayi okullarda egitim goren ogrencilerden

32 tanesinin

ailesine ulasilarak anket yapilabilmistir.

3.3. Veri Toplama Araclari ve Uygulama
Nitel yontemlerden en sik kullamlam gorusmedir (Yildmm ve Simsek, 2005). Bu
cahsmada verileri toplama yontemi olarak, "yan yapilandmlrms
kullamlrmstir.
tekniginden

Yan

yapilandmlrrus

gorusme

teknigi,

daha esnektir. Bu teknikte, arasurmaci

gorusme" teknigi

yapilandmlrrus

gorusme

onceden sormayi planladigi

sorulan iceren gorusme formunu hazirlar. Gorusmenin akisma bagh olarak degisik
yan ya da alt sorularla gorusmenin akisim etkileyebilir ve kisinin yamtlanm acmasmi
ve aynntilandrrmasnu

saglayabilir(Ti.imi.ikli.i,2000).
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Engelli ailelerine 8 soru, Okul yonetici ve ogretmenlerine

5 soru toplam 13 soru

uygulanmistir. Bu sorular yan yapilandmlrms sorulardir, Sorular tamamen uygulandi
ve ek soru sorulmadigmdan

dolayi yapilandtnlmis

soru uygulamasi

ornegine

donusmus oldu .

•
Arastirmada kullamlan olcme araclan asagida verilmistir:
1.

11.

Tamtici Bilgi Formu
Engelli Anne Babalann Duygu ve Dusuncelerini Anlamaya Yonelik
Bilgi Formu

iii. Yoneticilerin engelli anne-babalann cocuklanyla ilgisi, okul ile isbirligi
ve aile destek prograrrn ahp almadiklanni konusundaki iliskiyi
Anlamaya Yonelik Bilgi Formu

3.3.1. Tamnci Bilgi Formu
Arasurmaci tarafmdan literati.ire dayah olarak ozel egitim okullarmda egitim goren
cocuklann anne-babalannm

algiladiklan

sosyal destek ve kaygi di.izeylerini analiz

etmeye yonelik "Tamtici Bilgi Formu" (ek 1) gelistirilmistir. Bunun yanmda aym
okullarda hizmet veren yonetici ve ogretmenlere yonelik da engelli anne- babalarmm
ogrenci velisi olarak sorunlanm

tespit etmek amaciyla " Tamtici Bilgilendirme

Formu" ( ek 2) gelistirilmistir,

3.3.2. Engelli Cocuk Anne- Babalarmm Algrladrklari Sosyal Destek ve Kaygi
Diizeyini Analiz Etmeye Yonelik Gorii~me Formu
Arasurmaci

tarafmdan

hazirlanan

gorusme

formu, i.i9i.i rehberlik

ve psikolojik

damsma uzmam ve biri de olcme degerlendirme uzmam olmak i.izere 6 alan uzmam
gosterilmistir.
degisiklikler

U zmanlarm

gorus

ve

onerileri

i.izerine gerekli

yapilrmstir. Uzmanlann onerileri dogrultusunda

formu, veri toplama amaciyla kullamlmadan
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di.izeltme

ve

degistirilen gorusme

once on ogrenci i.izerinde denenmis;

gorusulen bireylerin sorulan sorulara olan tepkilerine ve yamtlanna gore gorusme
formuna son bicimi verilmistir. Arastirmamn temel amaci dogrultusunda asagidaki
13 soruya yamt arannusnr.Sorular:
Engelli bir cocuga sahip oldugunuzu ogrendiginizde neler hissettiniz?
2.

Engelli bir cocuga sahip olmak aile yasantuuzi ne sekilde degistirdi?

3. Engelli annesi veya babasi olmak size ne hissettiriyor?
4. Cocugunuzla ilgili yasanurnzda sizi en 90k kaygilandrran sey nedir?
5. Engelli bir cocuga sahip olduktan sonra cevrenizle iletisiminizde bir
degisiklik oldu mu?
6. Evde cocugunuzla ilgili sorumluluk dagilmu nasil yapihyor?
7. Engelli, bir cocuga sahip oldugunuzu ogrendikten sonra gelecek yasamimzla
ilgili planlanmzda neler oldu?
8. Cocugunuz la ilgili olarak cevreden veya devlet kurumlarmdan ne turlu bir
yardim aldmiz-ahyorsunuz?

3.3.3.Yoneticilerin engelli cocuk anne-babalarmm cocuklarryla ilgisi, okul ile
i~birligi ve aile destek prograrm ahp almadiklaruu konusundaki iliskiyi
Anlamaya Yonelik Bilgi Formu
1. Devlet ozel egitim okullannda egitim goren cocuklarm ailelerine
maddi/manevi ne tur destek de bulunuyor mu?
2. Devlet ozel egitim ogrencilerinin ailelerine yonelik "aile egitimi" veriyor
mu? Hayir ise egitim verilemelime? Nasil bir katkisi olur?
3. Ozel egitim ogrencilerine egitim verirken ailelerden destek alarrmsrmz?
Ne tiir destek de bulunmalanm istersiniz?
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4. Egitim doneminde cocuklarm durumlan ile ilgili yasanan problemlerde
aileyle iletisim kurabiliyor musunuz?
5. Ozel egitim ogrencilerinin aileleri ve ya~ad1klan problemlerle ilgili goriis
•

ve onedlermiz nelerdir?

Bu cahsmada kullamlan gorusme formu hazirlamrken gorli~tilen bireylerle daha
etkili ve verimli bir iletisim kurmak amaciyla; sorularm olabildigince acik, kolay
anla~1labilinecek ve belirgin bir bicimde haz1rlanmasma aciklama yapmay1 ve
ayrmtih yamtlar vermeyi saglayacak nitelikte olmasma, gorti~tilen birey lizerinde
gereksiz bir soru ylikli olusturmamak icin 90k boyutlu olmamasma ozen
gosterilmi~tir.

3.4. Verilerin <;oziimii ve Y orumlanmas1
Arastirmada toplanan nitel verilerin incelenmesinde "betimsel 9ozlimleme"
yapilrrustir. Bu yakla~1ma gore elde edilen veriler, onceden belirlenen izleklere gore
ozetlenmis ve yorumlanrmsur. Bu tiir 9ozlimlemede amac, elde edilen bulgulan
dlizenlenmi~ ve yorumlanmis bir bicimde okura sunmaktir. Bu caltsrnada veriler,
gorti~mede kullamlan sorular dikkate almarak sunulmustur. Gorusulen bireylerin
gorti~lerini carpici bir bicimde vansttrnak amaciyla dogrudan ahntilara sik sik yer
verilrnistir.
Gercegi saglamak icin toplanan veriler aynntlh olarak rapor edilmis ve sonuclara
nasil ulasildigi acik ve anlasihr bir bicimde aciklanrmsttr. Ara~tirmaya katilanlann
dusuncelerine dogrudan almnlar yoluyla sik sik yer verilmis; ara~t1rmanm sonuclan
bunlardan yola cikilarak aciklanmistir. Boylece 9ah~mamn ge9erlilik 9ah~mas1
yapilrmstrr. Glivenilirlik icin ise arastirrnacuun rolu, arasurmaya katilanlarm
ara~t1rmanm konusu ve amaci dogrultusunda konu~malanm saglamak olmustur. D1~
glivenilirligi saglamak icin arastirmada veri kaynagi olan bireyler acik bir bicimde
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tarnmlanmisnr. Boylece, benzer arasurma yapan diger arastirmacilar orneklem
olustururken bu tanimlamalan dikkate alabilir. Bu nedenle bu arastirma kapsammda
gorusulen bireyler acik uclu bir bicimde tammlanrmstir. Veriler baskalan tarafmdan
incelenebilecek bicimde saklanrmstir (Yildmm ve Sim~ek,2005) .

•
3.5. Stire ve Olanaklar
Bu arastirmaya Eyli.il 2009' da arasurma onerisinin hazirlanmasi

ile baslanrmstir.

Arastirmaya 2010 -2011 ogretim yih birinci doneminde baslayip 25 Subat 2011
tarihinde raporlandmlrms

sekliyle sonuclandmlrrusnr.

Arastirma si.iresince yapilan

ti.im maddi h

3.6. Sayiltrlar
Arasnrmada asagidaki sayiltilar kabul edilmistir:
1.

KKTC ozel egitim okullannda cocuklan bulunan aileler, cahsmanuzda
kullamlmak

i.izere

kendilerine

verilen

olcege

ictenlikle

cevap

vermislerdir.
2.

Ankette kullamlan sorular problem ve alt problemlerin coztimune yonelik
ve yeterlidir.

3.

Derlenen arastirma ve bilgiler arastirmanm gorusulmesi icin yeterince
veri icermektedir.

3. 7 .Snurhhklar
Arastirmanm smirhhklan asagidaki gibidir:
1.

Bu arasnrma KKTC'de
cocuklann

bulunan ozel egitim okullannda

aileleri ile snurhdir.

dolayi buna paralel

olarak

KKTC'nin

arastmnarmza

yansmustir.
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egitim goren

ni.ifusunun az olmasmdan
katilan

ailelerin

sayisma

2.

Yontern acismdan anket ve literattir taramasi ile simrh tutulmustur,

3.

Kaynak acismdan ulasilabilen arastirma ve kuramsal bilgilerle suurhdir.

4.

Stire olarak 2010-2011 ogretim yihnm 1. donerni ile smirhdir.

•

arcamalar arastirmaci tarafmdan karsilannustir.
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BOLUM4

BUl-,GULAR VE YORUM
Arastirmanin bu bolumunde ozel egitim okullarmda okuyan ogrencilere egitim veren
ogretmen ve yoneticiler ile bu ogrencilerin anne ve babalan icin hazirlannus bilgi
formundan elde edilen verilerin nitel sonuclan ve bu sonuclann yorumlanmasi yer
almaktadir.
4.1. Veli ile yapdan arastirma
Tablo4.1.1. Arasnrmaya kanlan anne ve babalarm frekans dagihm tablosu.
F

%

Anne

36

50

Baba

36

50

Top lam

72

100

Tablo 4.1.1.' de goruldugu gibi, arastirmaya katilan velilerin %50' sini anneler,
%50'sini babalar olusturmaktadir.
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Tablo 4.1. 2. Arastirmaya

katilan anne ve babalarm yas arahklarma

gore

frekans dagihm tablosu.

.

F

%

20-29

5

6,9

30-39

26

36,1

40 ve uzeri

41

56,9

Total

72

100

Tablo 4.l.2'de goruldugu gibi, arastirmaya katilan anne ve babalarm % 6,9'u 20-29
yas araligmda, %36,1'i 30-39 yas araligmda, % 56,9'u 40 yas ve uzerindedir.

Tablo 4.1.3. Arastirmaya kanlan anne ve babalarm egitim dururnuna gore
frekans dagihm tablosu.
F

%

ilkokul

31

43,1

Lise

35

48,6

Yuksek okul

4

5,6

Universite

2

2,8

Top lam

72

100

Tablo 4.l.3'e bakngnmzda arastirmaya katilan anne ve babalarm %43,1 'i ilkokul, %
48,6's1 lise, %5,6's1 yiiksek okul, % 2,8'i universite mezunudur.
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Tablo 4.1.4. Arastirmaya kanlan anne ve babalarm maddi durumlarma gore

frekans dagihm tablosu.

•

F

%

0

27

37,5

1-1000 TL

12

16,7

1001-2000 TL

22

30,6

2001-3000 TL

8

11,1

3001-4000 TL

3

4,2

Total

72

100

Tablo 4.1.4'e baktignmzda anne ve babalarm %37,5'i hie maas almadigi, 5 16,7'
sinin 1- 1000 TL araligmda,

% 30,6'smm

1001-2000 TL maas arahgmda,

%

11,1 'inin 2001-3000 TL maas araligmda, %4,2'sinin 3001-4000 TL maas araligmda

oldugu saptanrmstir.
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A~ag1da alt problemlere yamt bulmak amaci ile hazirlanan anket sorularma

verilen yamtlar tablolar halinde verilmis ve acrklanmaya cahsrlnusnr.

Tablo 4.1.5. Engelli bir cocuga sahip oldugunuzu

ogrendiginizde neler

hissettiniz?
f

TOPLAM

%

%

ANNE

BABA

ANNE

BABA

12

14

33.3

38.8

36.1

26

22

72.2

61

66.6

12

9

33.3

25

29.1

1

1

2.7

2.7

2.7

Ne yapacagmu bilemedim.
En erken sekilde nasil
egitim verecegimi
dusundum.
Uzuntu, inkar, gee
kabullenme ve hayal
kmkligi yasadrm,
ilk hie kabullenemedim,
psikolojik destek aldim.
Bir gunde saclanm agardi.

Tablo 4.l.5'de Engelli bir cocuga sahip oldugunuzu ogrendiginizde neler hissettiniz?
Sorusuna arasnrmaya

katilan annelerin %33.3'ti

%36.l'i "Ne yapacagnrn
dusundum"
babalann

cevabmi

bilemedim.

vermislerdir.

%61 'i, toplamda

ve babalann

%38.8'i toplamda

En erken sekilde nasil egitim verecegimi
Arastirmaya

%66.6's1 "Uzuntu,

katilan

annelerin

%72.2'si

inkar, gee kabullenme

ve

ve hayal

kmkhgi yasadim" cevabmi vermislerdir. Arastirmaya katilan annelerin %33.3 'ti ve
babalarm % 25'i, toplam da % 29.l'i "ilk hie kabullenemedim,

psikolojik destek

aldim" cevabim vermislerdir. Arasnrmaya katilan annelerin %2.7'si ve babalann %
2.7'si toplam da % 2.7'si "Bir gunde saclanm agardi" cevabmi vermislerdir.
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Arastirmamm sonuc olarak elde edilen verilere baktigmuz zaman arastirmaya katilan
ailelerin bilyiik cogunlugu
yapacaklanm

uzuntu,

bilemediklerini

hissettikleri

ve cocuklan

konusunda

endise

inkar, gee kabullenme

ifade

ettiler.

Psikolojik

yasadiklanrn
destek

alma

ve ne
ihtiyaci

icin en erken sekilde dogru egitimi nasil verecekleri

yasadiklan

sonucu

elde edilmistir.

Engelli

cocuga

yardim

edebilmenin ilk ve en onemli basamagi ailenin engelli cocugunu kabullenmesiyle
baslamaktadir. Bundan dolayi aile, engelli cocugu oldugunu ogrendigi andan itibaren
ek bir psikolojik destek almaya baslamahdir, Buda kabullenme si.irecini hizlandmp,
cocukla ilgili daha dogru kararlar almmasma yardimci olabilecektir
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Tablo 4.1.6. Engelli bir cocuga sahip olmak aile yasantmizr ne sekilde

degistirdi?
TOPLAM
%

f

•

%

ANNE

BABA

ANNE

BABA

0

3

0

8.3

4.1

Ozel bir ilgi istiyordu ben de isi biraktim.

5

0

13.8

0

6.9

Her yonuyle olumsuz etkilendik.
Gelecekte ne olacak diye cok
endiseleniyorum. Sorumluluklanrrnz
artti.

5

6

13.8

16.6

15.2

15

13

41.6

36.l

38.8

0

1

0

2.7

r.s

1

4

2.7

11.1

6.9

2

2

5.5

5.5

5.5

1

1

2.7

2.7

2.7

6

6

16.6

16.6

16.6

4

4

11.1

11.1

11.1

3

3

8.3

8.3

8.3

Ozel ilgi istiyor. Isledigim icin cok ozel
ilgi gosteremiyorurn.

Sosyal hayatirmz kisitlandi. Yapmak
istediklerimizi yapamadik, Kendimizi
cocugumuza adadik
Ikinci bir cocuk yapmayi dusunemedik.
Tedavi masraflanm karsilamak icin ek is
yapmaya basladim.
Aile yasanurruz cok etkilendi. Esimle
ararmz bozuldu.
Cocugumuzun tedavisi icin Kibns dan,
Ankara ya yerlestik,
Hicbir sey degismedi cocugumuzu her
yonuyle kabullendik.
Maddi sikmtiya dustuk, Esirne gerekli
ilgiyi gosteremez oldum.
Cok bi.iyi.ik sok yasadik.

Tablo 4.1.6. Engelli bir cocuga sahip olmak aile yasanumzi ne sekilde degistirdi?
Sorusuna arastirmaya katilan annelerin %0'1 ve babalarm % 8.3'li, toplam % 4.l'i
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"Ozel ilgi istiyor. i~ledigim icin 90k ozel ilgi gosteremiyorum" cevabmi vermislerdir.
Ara~tmnaya katilan annelerin %13.8'i ve babalarm % 0'1, toplam % 6.9'u" Ozel bir
ilgi istiyordu ben de isi biraktim''

cevabm1 vermislerdir.

Arastrrmaya

kanlan

annelerin %13.8'i ve babalarm % l6.6's1 , toplam % 15.2'si "Her yonuyle olumsuz
etkilen"ciik. Gelecekte ne olacak diye 90k endi~eleniyorum. Sorumluluklanm1z artn"
cevabm1 vermi~lerdir. Arasnrmaya
toplam % 38.8'i "Sosyal hayatirmz
Kendimizi

9ocugumuza

adadik"

kaulan annelerin %41.6's1 ve babalann % 36.l'i,
kisitlandi. Yapmak istediklerimizi yapamad1k.
cevabtrn

vermi~lerdir.

Arasnrmaya

katilan

annelerin %0'1 ve babalann % 2.7'si, toplam % l.3'ti " Ikinci bir cocuk yapmayi
dustinemedik"
babalann

cevabm1

vermi~lerdir. Ara~tirmaya

kaulan annelerin %2.7'si ve

% 11.l'i, toplam % 6.9'u "Tedavi masraflanm

yapmaya ba~lad1m" cevabtnt vermi~lerdir. Arastirrnaya

kar~1lamak icin ek is

katilan annelerin %5.S'i ve

babalann % 5.5'i, toplam % 5.5'i "Aile ya~ant1m1z 90k etkilendi. E~imle aramiz
bozuldu" cevabtm vermislerdir- Ara~t1rmaya katilan annelerin %2.7'si ve babalann
% 2.7'si,

toplam

% 2.7'si

"<;ocugumuzun

tedavisi

icin Kibns'tan,

Ankara'ya

yerlestik" cevabtm vermislerdir. Ara~tirmaya kanlan annelerin %16.6'i ve babalarm
% 16.6'i,

toplam

% 16.6'i "Hicbir

kabullendik" cevabim vermislerdir.

sey degi~medi 9ocugumuzu her voniiyle
Ara~t1rmaya katilan annelerin % 11.1' si ve

babalarm % 11. l' si, toplam % 11.1 'si "Maddi sikmuya diisttik. Esime gerekli ilgiyi
gosteremez oldum" cevabtm verdi. Ara~tirmaya

katilan annelerin %8.3'ti ve

babalann % 8.3'ti, toplam % 8.3'ti "Cok biiyiik sok yasadik" cevabtnt vermislerdir.
Ara~t1ranmsonucu olarak elde edilen verilere bakt1g1m1z zaman arasnrmaya katilan
ailelerin biiyuk 9ogunlugu sosyal hayatlarmm k1s1tland1g1m, yapmak istediklerini
yapamad1klanm ve kendilerini cocuklarma adadiklanm belirttiler. Buna bagh olarak
da bir kisim anne 9ocuguyla daha fazla ilgilenmek icin isi birakuguu soylerken,
babalarm bir kismi ise cocuk 9ah~madan dolayi 9ocuklanna 90k vakit ayiramadiklau
belirttiler. Anne ve babalar 9ocuklannm bakimmda 90k masraf oldugu ve bunu
kar~1lamaktagti9ltik cektikleri icin ikinci bir ise girdiklerini ve boylelikle kendilerine
hie zaman ayiramad1klanm belirttiler. Tilm bunlara bagh olarak eslerin birbirlerine
vakit ayiramadiklanm, bundan dolayi sorun ya~ad1klanm belirttiler. Turn bunlarm
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yamnda bir kisim aile de engelli cocuklannm

yasamlannda

hicbir degisiklik

yapmadigiru belirtti.

Tablo 4.1.7. Engelli Anne- Babasi olmak size ne hissettirdi?
TOPLAM

f

%
%

ANNE

BABA

ANNE

BABA

14

14

38.8

38.8

38.8

13

15

36

41.6

38.8

12

8

33.3

22.2

27.7

8

8

22.2

25

22.2

Kotu, uzucu ve hep mlicadele
isteyen bir durum.
Gelecek kaygisi, daha fazla
sorumluluk duygusu,
sahiplenme, dikkatli olma hissi.
Ozverili olma
Kendimi cezalandinlrrus
hissettim. Sosyal hayattm
kisitlandr kendime hie vakit
aytramadim.
Cocugumu 90k seviyorum, ozel
oldugunu hissediyorum. Ona
sahip olmaktan ve bakrnaktan
gurur duyuyorum.

Tablo 4.1.7'de engelli anne- babasi olmak size ne hissettirdi? Sorusuna arastirmaya
katilan annelerin % 38.8'i ve babalann %38.S'i, toplam % 38.8'i "Kotu, uzucu ve
hep mi.icadele isteyen bir durum" cevabim vermislerdir. Arastirmaya katilan
annelerin % 36's1 ve babalann %41.6's1, toplam %38.S'i "Gelecek kaygisi, daha
fazla sorumluluk duygusu, sahiplenme, dikkatli olma hissi. Ozverili olma" cevabmi
vermislerdir, Arastirmaya katilan annelerin %33.3'i.i ve babalann %22.2'si, toplam
%27.7'si "Kendimi cezalandmlrms hissettim. Sosyal hayatim kisitlandi kendime hie
vakit ayirarnadim" cevabim vermislerdir. Arastirmaya katilan annelerin %22.2'si ve
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babalarm

%25'i,

hissediyorum.

toplam

%22.2'si

"Cocugumu

Ona sahip olmaktan

90k seviyorum,

ve bakmaktan

ozel oldugunu

gurur duyuyorum"

cevabim

vermislerdir.
Arastirmamn

•

katilan

Sonucu olarak elde edilen verilere baktigmuz

ailelerin buyuk

cogunlugunun

oldugunu, gelecek kaygilanmn
basladiklanru,

bu olaym miicadele

zaman arastirmaya
isteyen bir durum

daha fazla artigun ve daha 90k sorumluluk almaya

bir kisrm ise kendilerini cezalandinlrms

hissettiklerini,

hayatlarmm

krsitlandigim ve kendilerine hie zaman ay1ramad1klanm dile getirdiler. Turn bunlann
disinda ailelerin bir kismi aym zamanda cocuklannr
oldugunu diisunduklerini

sevdiklerini ve onun ozel

ifade ettiler. Saghkh bir cocuk sahibi olmak dahi 90k

biiyiik bir sorumluluk gerektirirken, engelli bir cocuk sahibi olmak bunun iki misli
bir sorumluluk gerektirmektedir. Bu noktada aileye verilecek

destek 90k onemli bir

rol oynamaktadir.

Tablo 4.1.8. Cocugunuzla ilgili yasamnuzda sizi en cok kaygilandrran sey nedir
TOPLAM
%

f

%

ANNE

BABA

ANNE

BABA

27

22

75

61

75

6

8

16.6

22.2

19.4

4

6

11

16.6

13.8

Bize bir sey olursa, cocugurnuza
kim bakacak ne olacak diye
kaygilamyoruz. Kendi kendine
yetebilecek mi?
Kaybolursa ya da basma bir
sey gelirse diye korkuyorum.
Hasta olmasi, belli bir yastan
soma agirlasacak olmasi beni
tiztiyor.
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Tablo 4.l.8'de Cocugunuzla ilgili yasarmmzda sizi en 90k kaygilandiran sey nedir?
Sorusuna arastirmaya katilan annelerin %75'i ve babalann % 61 'i, toplam %75'i
"Bize bir sey olursa, cocugumuza kim bakacak ne olacak diye kaygilamyoruz. Kendi
kendine yetebilecek mi?" cevabmi vermislerdir. Arastirmaya katilan annelerin %

•

16,6' si ve babalarm %22,2'si toplam %19,4'U "Kaybolursa ya da basma bir sey
gelirse diye korkuyorum" cevabmi vermislerdir. Arastirmaya katilan annelerin % 11 'i
ve babalann

%16,6'

si toplam %13,S'i

"Hasta olmasi, belli bir yastan soma

agirlasacak olmasi beni uzuyor" cevabim vermislerdir,
Elde edilen verilere baktignmz zaman arastirmaya katilan ailelerin buyuk cogunlugu
yasadrgi gelecek kaygismm kendilerine bir sey oldugu zaman cocuklannrn bakimiyla
kimin

ilgilenecegine

zorlasacagi

yonelik oldugunu

ve kendilerine

bakarnayacagi

bununla

olmamasmdan

dolayi

ulkelerde

engellilere

belirtmistir.

bir sey oldugu
ilgili

cocuklaruu

endiseli

olduklanm

yonelik

Y asi ilerledikce

zaman cocuklaruun
birakacak

herhangi

belirtmislerdir.

yasam boyu kalabilecekleri

ulkemizde de boyle bir yerin olmasi ailelerin kaygilanru

Yurt

bakimmm

kendi kendine
bir

kurumun

dismdaki

bazi

evler yapilmaktadir,
ve gelecek endiselerini

azaltacak en buyuk nedenlerden biri olacaktir. Gorusmeler sirasmda ailelerin hemen
hemen hepsi "ben oldiigum zaman cocuguma ne olacak" endisesini tasimaktadir.
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Tablo 4.1.9. Engelli bir cocuga sahip olduktan sonra cevrenizle iletisiminizde ne

gibi degisikllkler oldu?
TOPLAM
%

f

•

%

ANNE

BABA

ANNE

BABA

6

6

16.6

16.6

16.6

6

6

16.6

16.6

16.6

15

18

41.6

50

45.8

18

16

50

44.4

47.2

Cevremiz bize yardimci olmak
icin ugrasti fakat belli etmese
de aciyorlar.
Ailemiz bize yardimci oluyor.
Degisiklik olmadi cocuk
olduktan soma da hayatimiz
aym devam etti.
Sosyal cevreden geri cekildik ,
arkadaslanrmza gidemez
olduk, komsulanmizdan geri
durduk.
Tablo 4.9'da engelli bir cocuga sahip olduktan soma cevrenizle iletisiminizde ne gibi
degisiklikler oldu? Sorusuna arastirmaya katilan annelerin %l6.6's1 ve babalarm
%l6.6's1, toplam %l6.6's1 "Cevremiz bize yardimci olmak icin ugrasu fakat belli
etmese de aciyorlar" cevabim vermislerdir. Arastirmaya katilan annelerin %l6.6's1
ve babalann %l6.6's1, toplam %l6.6's1 "Ailemiz bize yardimci oluyor" cevabmi
vermislerdir. Arastirmaya katilan annelerin %41.6' si ve babalann %50'si, toplam
%45.8'si "Degisiklik olmadi cocuk olduktan soma da hayatmuz aym devam etti"
cevabim vermislerdir. Arastirmaya katilan annelerin %50'si ve babalann %44.4'ti,
toplam %47.2'si "Sosyal cevreden geri cekildik, arkadaslanrrnza gidemez olduk,
komsulanrrnzdan geri durduk" cevabuu vermislerdir.
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Elde edilen verilere bakngirmz zaman arastirmaya katilan ailelerin buyuk cogunlugu
sosyal cevrelerinden
kismi

arkadaslan

hissettiklerini

cekildiklerini
ve ailelerinden

arkadaslanna

gidemediklerini

destek gorduklerini

belirtirlerken, bir

fakat onlara acidiklanm

belirttiler. Arastirmaya katilan ailelerin bir gurubu ise yasamlannda

•
pek bir degisikligin
olmadigmi belirtti. Buyuk cogunlugun verdigi cevaba bakacak
olursak engelli cocuk ve ailelerinin toplum tarafmdan kabullenme sorunu
yasanmaktadir. Bu nedenle toplumun duyarh hale getirilmesi gerekmektedir. Oztirlu
cocuga sahip anne ve babalarm psikolojik

iliski ihtiyaclannm

yeterince

karsilanamamasi, ebeveynlerin cevreleriyle kisilerarasi iliskilerini ve psikososyal
durumlanm etkilemektedir. Iyi bir sosyal gelisim gosteremeyen birey ise cevresiyle
iliski kurmakta kaygilar, zorluklar yasamakta ve cevresine uyum saglamakta
guclukler cekmektedir. Dolayisiyla burada bir dongu soz konusudur. Karsilanamayan
psikolojik ihtiyaclar kaygi diizeyini arttirmakta, artan kaygi bireyin cevresiyle olan
iliskilerinde sorunlar yasamasma neden olmaktadir. Birey doyumsuzluk ve
uyumsuzluk problemleri yasamaktadir. Bu nedenle ebeveynlerin uyum icinde yasarm
icin gayn resmi sosyal destegin onemi vardir.
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Tablo 4.1.10. Evde cocugunuzla ilgili sorumluluk dag1hm1 nasil yapihyor?

Esiniz size yardimci mi?
TOPLAM
%

F

%

•
ANNE

BABA

ANNE

BABA

23

23

63.8

63.8

63.8

14

0

38.8

0

19.4

5

5

13.8

13.8

13.8

0

12

0

33.3

16.6

Esim bana yardimci oluyor
ikimiz de birlikte
yardirmalasarak yapiyoruz.
Cocukla ilgili sorumluluk hep
bana ait, egim hie
ilgilenmiyor. Her isi tek
basima yapiyorum.
Bazen ailem yardimci oluyor.

Cahstignn icin eek yogunum
cocukla hep egim ilgileniyor.

Tab lo 4.10' da evde cocugunuzla ilgili sorumluluk dagihrm nasil yapihyor? Esiniz
size yardimci mi? Sorusuna arastirmaya katilan annelerin % 63.8'i ve babalarm
%63.8'i,

toplam

yardirmalasarak

%63.8'i
yapiyoruz"

" Esim bana yardimci
cevabim vermislerdir.

oluyor

Arastirmaya

ikimiz

de birlikte

katilan annelerin

%38.8'i ve babalann %0'1, toplam %19.4'li "Cocukla ilgili sorumluluk hep bana ait,
egim hie ilgilenmiyor.

Her isi tek basima

yapryorum"

cevabmi

vermislerdir.

Arastirmaya katilan annelerin %13.8'i ve babalarm %13.8'i, toplam %13.8'i "Bazen
ailem yardimci oluyor" cevabmi vermislerdir. Arastirmaya katilan annelerin %0'1 ve
babalann

%33.3'li, toplam %l6.6's1 "Cahstigrm icin eek yogunum cocukla hep

egim ilgileniyor" cevabmi vermislerdir.
Elde edilen verilere haktigirruz zaman arastirmaya katilan ailelerin buyuk cogunlugu
eslerinin kendilerine her konuda yardimci olduklanm her seyi paylasarak yaptiklanm
lletmistir. Annelerin bir grubu eslerinin kendilerine destek olmadiguu cocukla ilgili
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turn sorumlulugu

kendilerinin

ustlendigini

iletirken babalarm bir grubu da 90k

cahsuklanru

ve cocuklanyla

yeteri kadar ilgilenemediklerini,

sorumlulugu eslerine

biraktiklanm

iletmisledir. Bu durum annelerin kaygi dtizeylerinin artmasma ve aile

islevlerinde problem yasamalanna neden olabilmektedir.

•

Tablo 4.1.11. Engelli bir cocuga sahip oldugunuzu ogrendikten sonra gelecek
yasammizla ilgili planlaruuzda neler oldu?

%

F

TOPLAM%

ANNE

BABA

ANNE

BABA

8

8

22.2

22.2

22.2

7

7

19.4

19.4

19.4

10

10

27.7

27.7

27.7

11

11

30.5

30.5

30.5

Gelecek plarn kurmaktan
vazgectik. Bir sonraki gtin
neler yapmaliyiz veya o
gtinti nasil yetistirmeliyiz
diye dusunmeye
basladik.Hayat daha kisitli
oldu.
Cok olmasa da bazi
degisiklikler oldu.
Kendimizi ona gore
hazirladik.
Hicbir degisiklik olmadi,
Her seyi birlikte yaptyoruz,
Buyun planlanrmz alttist
oldu, zor durumdayiz.
Kendimizi ona adadtk, maddi
durumumuz da cok zor.
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Tab lo 4.11 'de Engelli bir cocuga sahip oldugunuzu
yasammizla ilgili planlanmzda
%22.2'si

ve babalarm

ogrendikten

sonra gelecek

neler oldu? Sorusuna arastirmaya katilan annelerin

%22.2'si,

toplam

%22.2'si

"Gelecek

plam kurmaktan

vazgectik, Bir sonraki gun neler yapmaliyiz veya o gtinu nasil yetistirmeliyiz diye

•

dusunmeye basladik, Hayat daha kisith oldu" cevabuu vermistir, Arastirmaya katilan
annelerin %19.4'ti ve babalann %19.4'ti, toplam %19.4'ti "Cok olmasa da bazi
degisiklikler oldu. Kendimizi ona gore hazirladik"
Arastirmaya katilan annelerin %27.7'si

cevabmi vermislerdir.

ve babalarm %22.7'si, toplam %22.7'si

"Hicbir degisiklik olmadi. Her seyi birlikte yapiyoruz" cevabim vermislerdir.
Arastirmaya katilan annelerin %30.S'i ve babalann %30.5', toplam %30.S'i "Biiyun
planlanrruz alttist oldu, zor durumdayiz. Kendimizi ona adadik, maddi durumumuz
da 90k zor" cevabuu verrnislerdir.
Elde edilen verilere baktigirmz zaman arastirmaya katilan ailelerin buyuk cogunlugu
butun planlarmm alt list oldugunu kendilerini cocuklanna adadiklanni ve gelecekle
ilgili plan kuramadiklanm ifade ettiler. Zamanlannm cogunu cocuklanrun bakirmyla
gecirmelerinden dolayi tum planlanm gunubirlik yapmak zorunda olduklanm ve
kendileri icin uzun vadeli planlar kuramadiklanni ifade ettiler. Arastirmaya katilan
ailelerin bir kismi gelecek yasamlan ile ilgili kurduklan planlannda hicbir
degisikligin olmadigim ifade ettiler.
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Tablo 4.1.12. Cocugunuzla ilgili olarak ~evreden veya devlet kurumlarmdan ne

tiirlii bir yardun aldrmz veya ahyorsunuz?
TOPLAM
%

F

%

'
.
• 1

ANNE

BABA

ANNE

BABA

30

30

83

83

83

6

6

16.6

16.6

16.6

rnaas ahyor ve ozel

I
merkezinde
I goruyor, Cevreden

egitim

1. 01ltm

destek yok.

/ Devletten yardim almadik.
ek yok. Kendi
imkanlanmizla oh la
yolluyoruz.
Tablo 4.l.12'de Cocugunuzla ilgili olarak cevreden veya devlet kurumlanndan

ne

turlu bir yardim aldirnz veya aliyorsunuz? Sorusuna arasurmaya katilan annelerin %
83'ti ve babalann
merkezinde

%83'ti. Toplam %83'ti "Devletten maas ahyor ve ozel egitim

egitim

goruyor.

Cevreden

destek

yok"

cevabmi

vermislerdir.

Arastirrnaya katilan annelerin %l6.6's1 ve babalarm % l6.6's1, toplam % l6.6's1
"Devletten yardim almadik. Cevreden de destek yok. Kendi imkanlanmizla

okula

yolluyoruz" cevabim vermislerdir.Elde edilen verilere baktigmnz zaman arastirmaya
katilan ailelerin buyuk cogunlugu maddi yardim yapildigtru fakat aileye yonelik
manevi, profesyonel bir destek verilmedigini ifade ettiler.
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4.2. Yonetici ve Ogretmenlerle yapilan arastirma

Tablo 4.2.13. Devlet, ozel egitim goren ~ocuklarm ailelerine maddi manevi ne
tiir destekte bulunuyor?

'

TOPLAM
%

f

%

Yonetici

Ogretmen

Yonetici

Ogretmen

4

4

100

100

100

2

3

50

75

62,5

Aileye maddi yardim
yapilmiyor. Engelli cocuk
adma maas baglaruyor.
Manevi olarak aileye
donuk bir calisma
yapilrruyor, fakat
ogretmenler aileye gonullu
destek vermektedir.
Tablo 4.2.13 'de devlet, ozel egitim goren cocuklann ailelerine maddi manevi ne tiir
destekte bulunuyor? Sorusuna arastirmaya katilan yoneticilerin ve ogretmenlerin %
lOO'ii aileye maddi yardim yapilrmyor, engelli cocuk adma maas baglamyor cevabim
vermislerdir. Arastirmaya katlan yoneticilerin %2'si ve ogretmenlerin %3'ii, toplam
%62,5'i

manevi olarak aileye donuk bir cahsma yapilmiyor, fakat ogretmenler

aileye gonullu destek vermektedir cevabim vermislerdir.
Arasurmanuzm ikinci basamagmda yonetici ve ogretmenlere sordugumuz sorularda
her iki grubun da buyuk cogunlugu devletin aile yonelik bir yardim yapmadigi,
cocuk adma bir maas baglandigim belirttiler. Arastirmaya katilan yonetici ve
oretmenler buyuk

cogunlugu

aileye

yonelik

manevi, profesyonel

yardim

yapilmadigim bunun yerine okuldaki ogretmenlerin ailelere destek vermeye
cahstiklanru belirttiler
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Tablo 4.2.14. Devlet, ozel egitim ogrencilerinin ailelerine yonelik "aile egitimi"

veriyor mu? Hayir ise egitim verilmeli mi? Nasil bir katkrsi olur?

•

%

f

TOPLAM
%

Devlet, ozel egitim

Yonetici

Ogretmen

Yonetici

Ogretmen

4

4

100

100

100

ogrencilerinin ailelerine aile
egitimi vermiyor. Kesinlikle
egitim verilmesi gerekiyor.
Tab lo 4.2.14' de Dev let, ozel egitirn ogreucilerinin ailelerine yonelik "aile egitimi"
veriyor mu? Hayir ise egitim verilmeli mi? Nasil bir katkisi olur? Sorusuna
arastirmaya katilan yonetici ve ogretrnenlerin % lOO'li devlet, ozel egitim
ogrencilerinin ailelerine aile egitimi vermiyor. Kesinlikle egitim verilmesi gerekiyor.
Arastirmaya katilan yonetici ve ogretmenlerin tiirnii, devletin ozel egitim
ogrencilerine aile egitimi vermedigi fakat mutlaka verilmesi gerektigini belirttiler
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'
Tablo 4.2.15. Ozel egitim ogrencilerine egitim verirken ailelerden destek ahyor
musunuz? Ne tiir destekte bulunmalaruu istersiniz?
TOPLAM%

%

f
Yonetici

Ogretrnen

Yonetici

Ogretmen

1

2

25

50

37,5

1

0

25

0

12,5

2

2

50

50

50

1

2

25

50

37,5

Ogrenci ailelerinden yeterli
derecede destek alamiyoruz.
Okulda bakim hizmetini
saglayacak alt yapi olmadigi
icin bir aile ilyesinin
cocukla okula gelmesini
istiyoruz.
Aile cocuklann okulda
aldigi dersleri evde mutlaka
tekrarlamah, Evde
yapilmasi gereken
cahsmalan cocuguyla

birlikte yapmah.
Evet destek ahyoruz, Simfta
ogrenilenlerin evde tekrar
olarak yapilmasim istiyoruz.
-

Tablo 4.2.15'de ozel egitim ogrencilerine egitim verirken ailelerden destek ahyor
musunuz? Ne tiir destekte bulunmalanm istersiniz? Sorusuna arastirmaya katilan
yonetici % 25'i ve ogretrnenlerin %50 si. Toplam %37,5'i "Ogrenci ailelerinden
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yeterli derecede
yoneticilerin

destek alarmyoruz"

%25'i,toplam

cevabmi

vermislerdir.

Arasurmaya

katilan

%12.S'i "Okulda bakim hizrnetini saglayacak alt yapt

olmadigi icin bir aile i.iyesinin cocukla okula gelmesini istiyoruz" cevabim vermistir,
Arastirmaya katilan yoneticilerin ve ogretmenlerin
cocuklann

•
okulda

%50'si, toplarn %50'si "Aile

aldigi dersleri evde mutlaka tekrarlamah, Evde yapilmasi gereken

cahsmalan cocuguyla

birlikte yapmah"

cevabmi vermistir.

Arastirmaya

katilan

yoneticilerin %25'i ve ogretmenh~_rin %50'si, toplam %37.5'i "Evet destek ahyoruz,
Simfta ogrenilenlerin evde tekrar olarak yapilmasmi istiyoruz" cevabmi vermistir.
Arastirmaya katilan yonetici ve ogretmenlerin bi.iyi.ik cogunlugu ogrenci ailelerinden
yeterince

destek gormediklerini

mutlaka tekrarlamasi

arna ailenin cocugun okulda yaptiklanm

evde

gerektigini fakat bunun ger9ekle~ernedigini belirttiler. Buna

ragmen arastirmaya katilan bazi ogretrnenler ailelerden destek aldiklanru, okulda
yapilanin evde de yapilabildigini

belirttiler. Arastirmaya katilan yoneticilerin bir

kisrm okulda yeterince yardimci personel bulunamadigi
okula gelmesini

icin ailelerin cocuklanyla

istedikleri ve okuldaki yardimci abla gorevinde aileden destek

aldiklanrn belirttiler.

Tablo 4.2.16. Egitim doneminde cocuklerm durumlari ile yasanan problemlerde
aile ile iletisim kurabiliyor musunuz?

Evet

TOPLAM%

%

f

Yonetici

Ogretmen

Yonetici

Ogrermen

4

4

100

100

100

Tablo 4.2.16'da egitim doneminde cocuklann dururnlan ile yasanan problernlerde
aile ile iletisim kurabiliyor

rnusunuz? Sorusuna arastirmaya katilan yonetici ve

ogretmenlerin % 100' i.i "evet" cevabim vermistir.
Arastirmaya katilan yonetici ve ogretmenlerin hepsi engelli cocugun ailesiyle iletisim
kurabildiklerini belirtti.
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Tablo 4.2.17. Ozel egitim ogrencilerinin aileleri ve yasadiklari problemlerle ilgili

•

gorii~ ve onerileriniz nelerdir?
TOPLAM
%

f

-

%

Yonetici

Ogretmen

Yonetici

Ogretmen

3

3

75

75

75

0

1

0

25

, 12.5

2

0

25

0

25

Ozellikle ailelere rnaddi,
sosyal, psikolojik ve egitsel
anlarnda cok yonlii destek
verilrneli.
Okulda dil terapisti, fizyo
terapisti, psikolog gibi uzrnan
kadro eksigi bulunmaktadir.
Aileler de bu konudan
sikayetcidirler.
Ailelerin bu konuda
bilin~lendirilrnesi
gerekrnektedir.

Tablo 4.2.17' de ozel egitim ogrencilerinin aileleri ve yasadiklan problernlerle ilgili
gorus ve onerileriniz nelerdir? Sorusuna arastirmaya katilan yoneticilerin ve
ogretrnenlerin %75'i, toplarn %75'i "Ozellikle ailelere rnaddi, sosyal, psikolojik ve
egitsel anlarnda cok yonlu destek verilrneli" cevabmi vermistir. Arasurmaya katilan
ogretmenlerin %25' i, toplam% 12.5' i "Okulda dil terapisti, fizyo terapisti, psikolog
gibi uzrnan kadro eksigi bulunmaktadir. Aileler de bu konudan sikayetcidirler"
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cevabmi vermistir. Arastirmaya katilan yoneticilerin %25'i, toplam %25'i "Ailelerin
bu konuda hilinclendirilmesi gerekmektedir" cevabirn vermistir.
Arastirmaya kaulan yonetici ve ogretmenlerin

buyuk cogunlugu aileye ozellikle

maddi, sosyalf psikolojik ve egitsel anlamda cok yonlu profesyonel destek verilmesi
gerektigini belirttiler. Arastirmaya kanlan yoneticilerin biiyuk cogunlugu ailelerin
bu

konuda

hilinclendirilmeleri

gerektigini

belirttiler.

Arastirmaya

katilan

ogretmenlerin bir kisrm okulda dil terapisti, fizyo terapisti, psikolog gibi uzman
kadro eksigi bulundugunu belirttiler
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BOLUMV

SONU~ VE ONERiLER
Bu bolumde;

cahsmaya

iliskin genel bulgularm

yorumlan,

yapilan

arastirma

neticesinde vanlan sonuclar asagida verilmistir,

5.1 Cahsmayla ilgili genel bulgu ve yorumlara iliskin sonuclar.
Arastirmanm bulgularma dayanarak gelistirilmis olan sonuclar asagidaki gibidir;
Bu arastrrmanm sonuclanna baktrgimiz zaman engelli cocuk anne- babalanna boyle
bir cocuklan
cogunlugu

oldugunu

i.izi.inti.i,

ogrendiklerinde

inkar,

neler hissettikleri

g9 kabullenme

yasadiklanrn

soruldugunda

buyuk

ve ne yapacaklanm

bilmdiklerini ifade ettiler. Psikolojik destek almak ihtiyaci hissettikleri ve cocuklan
icin en erken sekilde dogru egitimni nasil verecekleri konusunda endise yasadiklan
sonucu elde edildi. Kamt(2003)

yaptigi arastirmasmda

bu sonucu destekleyici

bulgular elde etmistir, Kamk'rn arastimasmda ozurlu bir cocuk anne-babasi olmak
ailede sucluluk, yas, kendilerine yonelik suphe gibi olumsuz duygulann yasanmasina
neden olundugu bulunmustur. Yapngimiz

arastirmamada engelli bir cocuga sahip

olmak ailelerin yasantilanru nasil degistirdigine ve neler hissettirdigine baktigmnzda;
buyuk

cogunlugu

sosyal

hayatlarmm

kisitlsandigiru,

yapmak

yapamadiklanni ve kendilerini cocuklarma adadiklanmbelirttiler.
kisim anne cocuklanyla

daha iyi ilgilenebilmek

babalar ise

icin daha 90k cahstiklanm

belirttiler .

karsilamak

Ailelerin

mi.icadele isteyen

kaygilannm

bu olaym

daha fazla arttigim ve

alacaklan

psikolojik

kolaylastirabilecegini

destegin
belirttiler.

arastirmada bizim arasurmamizi

bir durum

daha 90k sorumluluk

belirttiler. Ti.im bunlara ragmen cocuklanm

Bunun yanmda bir

icin isi biraktiklanm,

tedavi ve bakim masraflanm
bircogu

istediklerini

oldugunu,

gelecek

almaya basladiklanm

90k sevdklerini ilettiler. Bu donemde

hem kendileri

hem de cocuklannm

yasamlanru

Okan, Ekinci, Gozuagca, Sezgin(2004)
destekleyecek

bulgular elde etmislerdir.

yaptiklar
yapilan

arastirmada engelli cocuga sahip ailelerde cocugun bakirmna yonelik sorumlulugun
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buyuk

bir

kisrrum

katilamadiklan,

annelerin

,

sosyal

aktivitelere

eskisi

kadar

babalarm ise maddi sikmtidan dolayi daha 90k stresli olduklan

bulunmustur.Arastirmamaiza

.

yasamlannda

ustlendigi

baktigmuzda

engelli cocuk ailelerinin cocukla ilgili

onlan en 90k kaygilandiran

sey ise gelecekte kendileri yaslandigi

.

zaman cocuklanyla

kimin ilgilenecegini bilemedikleri. Kendilerine bir sey oldugu

zaman cocuklannm kendilerine bakamayacagmi ve hizmet alabilecekleri bir kurum
da olmadigmi

belirttiler.

bizim ulkemizin

en buyuk eksiklerinden

biri de bu

olmaktadir. Yurt dismda bu hizmeti veren bircok kurum vardir, Top (2009) yapugi
arasnrmasmda

ailelerin en buyuk kaygisi cocuklanmn

cocuklannm

tek baslanna bir yasam surdurup

Cocuklanrun

gelecekte durumlannm

kimlerin

yapacagi

bulundugunu.
cocuklanmn
psikiyatri

ve nasil

Ailelerin

uzmanlannm

yonelik olup,

surduremeyecegi

konusundadir.

nasil olacagi, nerede kalacaklan,

yasamlanrn

gelecekteki

surdurecekleri

endiselerini

en

gelecekte sosyal hizmet uzmanlannm
kliniklerinde

gelecegine

sayilanrun

bakimlanni

konusunda
aza

endiseleri

indirmeye

yonelik

ozel egitim merkezleri, cocuk

arttmlmasi

gerektigini,

Sosyal

hizmet

daha etkili olmasi icin sosyal hizmet uzmanmm cahstigr kurumlarda

gruplarla, ailelerle, toplumla cahsmalar surdurulmesinin uygun olacagmi saptamistir,
Bu bulgular da bizim arastirmarmzi desteklemektedir. Arastirmama katilan ailelerin
buyuk cogunlugu sosyal cevrelerinden cekildiklerini, arkadaslanna

gidemediklerini

belirtirken, 90k az kisrm arkadas ve ailelerinden destek gorduklerini belirttiler. ozurlu
cocuga

sahip

ebeveynlerin

psikolojik

cevreleriyle

etkilemektedir.
psikolojik

ailelerin

Yurdakul

sagliga

iliski

kisilerarasi

ihtiyaclanru

iliskilerini

ve Girli(1998)

iliskisi

bircok

yaptiklan

cahsrnada

memnuniyet ve destek genisligi arttikca stres ve
gorulmustur.Arasnrmaya

katilan

ailelere

dagilurumn.nasil yapildigi soruldugunda

ve

yeterince

karsilamamasi

psikososyal

arastirmada

incelernisler,

durumlanm

sosyal destegin
sosyal

destekten

depresyon duzeyinin azaldigmi

evde

cocuklarla

ilgili

sorumluluk

eslerin buyuk cogunlugunun

birbirlerine

destek oldugu, Bazi ailelerde ise yukun buyuk cogunlugunun

tamamen annenin

uzerinde kaldigi belirtilmistir. Bu durum annelerin kaygi duzeylerini artirmakta ve
aile islevlerinde problem yasamalanna
arastirmada

neden olmaktadir. Gungor (2008) yaptigi

esinden onemli destek alan annelerde
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daha az depresif belirtilere

rastlandigim

ve bu bireylerin daha mutlu olduklanm

saptamisttr. Aym zamanda

cocuklarun da daha rahat kabul edecekleri ve bu durumda ailelerin kaygi duzeyini
dli~lireceginden

anne-babalann

akrabalanndan

destek

almasi,

cocugun

kabul

gormesinde, ebeveynlik gorevinin kalitesinde ve evlilik uyumunda da olumlu etkiye

•

sahip olacagi saptanrrnstir.

Devlet destegine baktigirmz zaman ailelerin cocuklan

icin maddi destek aldiklan ama psikolojik destek almadiklan gorulmusnir. Buda tum
yukarda

acikladigimiz

boyutunda

sonuclann

temelini

ozel egitim kurumlannda

olusturmaktadir.

cahsan

yonetici

Arasttrmarun

ve ogretmenlerin

ikinci
buyiik

cogunlugu ogrenci ailelerinden yeterli destek gormediklerini, ailelerin okulla iletisim
kurduklanm fakat cocugun gelisimi noktasmda verilen ev odevleri, cahsmalar ve aile
destegini tam anlarmyla gormediklerini belirttiler. bunun da nedenlerinden en birinin
aile destek programmm
kabullenmeleri

olmamasi

ve ailelerin nasil davranmalan,

sureci nasil

gerektigi noktasmda problem yasadiklan belirtilmistir.Gencl

tiim arastirmantn temelinde aile destek programmm
kabullenme surecinin uzamasi
ortaya crkmaktadu.
9ocuklannm

bakmu

olmamasi buna bagli olarak

ve ebeveyninler arasi iletisimde problem yasanmasi

Bunun dismda ebeveynlerin
ve

olarak

gelecegi

konusunda

kendilerinin
90k

buyuk

olumu halinde
endise

yasadig;

gorlilmektedir.

3.2.0NERiLER
Ara~t1rmanm bulgu ve sonuclanna dayanarak asagidaki oneriler geli~tirilmi~tir.
l .Engelli cocuga sahip anne babalann hayatla bansik olmalan, yasamdan doyum
saglamalan biiyuk olcude uzman kisilerle ve benzer problemleri olan diger ailelerle
iliski kurmalarma,

duygulanm,

dli~lincelerini

ve problemlerini

paylasmalanna

baghdir. Bu paylasim ailelerin kaygi dlizeylerini azaltacagi gibi, yasadiklan engelleri
asip hayata tutunmalannda
okullarmda
etkilesim

ve rehberlik
gruplan

da hayati oneme sahiptir. Bu nedenle ozel egitim
merkezlerinde

olusturularak,

engelli

benzer

cocuga

problemlerle

sahip ailelere

yonelik

karsilasan

ailelerin

birbirlerinden ve uzmanlardan psikolojik destek almalan saglanmahdir.
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2.0zel egitime muhtac cocuk anne ve babalannm
karsilanmamasi,

kaygi

di.izeylerini

etkileyen

psikolojik iliski ihtiyaclanmn

faktorlerden

biridir.

Psikolojik

ihtiyaclann disinda kaygi di.izeyini etkileyen faktorlerin neler oldugunu ve anne ve
t

babalann

cinsiyet,

ekonomik

gelir, ogrenim

durumu,

yas, kardes

sayisi gibi

degiskenlere gore karsilastirmah olarak inceleyecek arastirmalar yapilmahdir.
3.

Ailelerin

ozurlu

saglamalanrn

cocuklanm

kolaylastiracak

ihtiyac vardir. Akrabalar,
kuruluslan

kabul

etme,

yasama

ve

cocuklanna

aile ici ve d1~1 faktorleri belirleyecek
arkadaslar,

uyum

arastirmalara

diger sorunlu ebeveynler,

sosyal yardim

gibi aile disindaki resmi ve gayri resmi sistemlerin

ailelerin kaygi

di.izeyleri ve psikolojik ihtiyaclanna etkilerini belirleyecek arastirmalar yapilmahdir.
4. Ozel egitim kurumlanndan

yararlanan ya da yararlanmayan

aileleri ozel egitim uzmanlan

ve psikolojik damsmanlar

engelli cocuklann

tarafmdan evde ziyaret

edilerek ailelere psikolojik destek ve bilgi verici rehberlik hizmetleri saglanmalidir.
Ogretmenlerin pek 90k sey ogrenip, egitsel etkinliklere yeni bir sekil verebilecekleri
bu

ziyaretler

sayesinde

aileler

de

yakm

iletisim

icerisine

girebildiklerini

hissedeceklerdir.
5. KKTC Milli Egitim Bakanligmda ozel egitim mi.ifredatmda aile egitim programi
bulunmasma ragmen bu program uygulanmamaktadir,

ivedi bir sekilde bu programm

hayata gecirilerek ailelerin bu programdan faydalanmasi saglanmahdir.
6. Bundan sonra bu konu ile ilgili yapilacak arastirmalarda demografik ve ekonomik
yapiyla ilgili daha kapsamh arastirmalar yapilabiliri,
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EKLER

EK.1. .KKTC'de Verilen Ozel Egitim Hizmetleri:
KKTC'de bir tane Ozel Egitim Koordinasyon merkezi ve 7 devlete bagh 1 tane de
ozel olmak tizere 8 ozel egitim okulu bulunmaktadtt.

1.0zel Egitim Koordinasyon Merkezi
Ozel egitime gereksinimi
K1bns'ta

Ozel Egitim

Merkezi'nde

olan cocugu bulunduguna

Koordinasyon

anne babalann

Merkezi'ne

kafalannda

olusan

inanan vatandaslar,

ba~vurabilirler.
sorulara

yonlendirmeler

yapilmaktad1r. Ozel Egitim Koordinasyon

devlete

alti

bagh

Koordinasyon

Ozel

Merkezi,

Egitim
Egitim

Okulu'nun
Bakanhg1'nm

Kuzey

Koordinasyon

yamtlar

ve gerekli

Merkezi

araciligi ile

koordinasyonu
ilkogretim

saglanmaktadir.
dairesine

bagli

<rah~maktad1r.Merkezde bircok damsmanhk ve yonlendirme hizmeti verilmektedir.
Merkezin sundugu hizmetler:
-Degerlendirme
- Y onlendirme
- Y erlestirme
-B ilgilendirme
-Izleme
-Tamtun
- Koordinas yon
-Aile Destegi verilmektedir. (Cakmak; 2007, Yolda~;2008).
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z.Letkosa Ozel Egitim Merkezi
Merkez, Nisan 1986 yilmda Milli Egitim ve Ktilttir Bakanhgi'na bagli olarak
Y enisehir Lefkosa' da hizmete girmistir. ilk ders yili basmda kadar 3 ogretmenle
ogrenme gti9ltigti olan ogrencilere hizmet veren merkez, eyltil aymda tiim ozel
egitim elemanlanm alarak Spastikler Ozel Egitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak
hizmet vermeye baslannsur (Cakmak; 2007, Y olda~;2008).
Merkez 1990 yih sonlannda Yenisehir'den
arkasmda Saghk Bakanugi'na

Burhan Nalbantoglu Devlet Hastanesi

ait olan ve UNCHR(Birle~mi~ Milletler Gocmenlere

Yardim Fonu) tarafmdan yaptmlan simdiki binasma tasinrmstir. 2 Ocak 1991 yilmda
Bakanlar Kurulu'nun

aldigi bir kararla merkezin

yonetimi Saghk Bakanhgi'na

devredilrnistir. 1995-96 ders yihndan itibaren egitim ve ogretim hizmetlerinin Saghk
Bakanhgmca verilemeyecegi karan ile tekrar Milli Egitim ve Kiiltur Bakanhg1'na
devredilmistir.

Bu tarihten itibaren ilkogretim Dairesi'ne

bagh olarak egitim ve

ogretim hizmetleri devam etmistir (Cakmak; 2007, Yolda~;2008).

Merkezde Bulunan Program ve Egitsel Etkinlikler:
Merkezde

bulunan

tum

gereksinimleri

dogrultusunda

egitim,

egitimi

grup

ve

egitim-ogretim
hazirlanan
grup

ici

programlan

ogrencilerin

bireysel egitim programlar
bireysel

egitim

modelleri

bireysel

ile bireysel
ile

birlikte

uygulanmaktadrr. Egitim programlan tiim geli~im alanlanm kapsamaktadir. Buradaki

amac ogrencilerin var olan tum kapasitelerini
bagimsiz,

en iyi sekilde kullanarak,

tiretken, sosyal bir birey olarak yetismelerini

amaclarla da burada bulunan programlar
dogrultusunda uygulanmaktadit.
Bu Programlar Sunlardir:

Oz bakim egitimi/ Kisisel bakim
Erken cocukluk donemi egitimi
Okul oncesi egitim
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saglamaktir.

onlan

Bu temel

her ogrencinin bireysel gereksinimleri

Fiziksel egitim
Dil ve konu~ma egitimi
Bili~sel egitim
f

Duyu~sal ve sosyal egitim
Akademik egitim
Bilgisayar destekli egitim
Toplumsal uyum programlan
Kayna~t1rmave tam kanhmh egitim icin destek egitim programlan
Aile egitimi
Temel vasam becerileri
Sosyal vasam becerileri (~akmak; 2007, Yolda~;2008).

3.Lefko~a Ozel Egitim ve

h Merkezi

1976 oncesinde ozel egitime gereksinim duyan ~ocuklar Guney K1bns'taki karma
(Gorme-i~itme engelliler) ozel egitim okullanndan yararlanmaktayd1lar. Maddi
acidan durumlan iyi olanlar ise Tlirkiye' deki ozel egitim okullanna devam
etmekteydiler. 1976'da Lapta'da acilan isitrne engelliler okulunda engelliler, iletisim
becerileri yanmda meslege yonlendirme dersleri ile engellilere hayatta kendi
kendilerine yetebilmelerine yard1mc1 olunuyordu. Isitme engelliler okulunda
marangoz ve ev ekonomisi atolyeleri bulunmaktayd1. Okul yatih olup, turn giderler
Egitim Bakanhgi tarafmdan kar~1lanmaktayd1.1998'de Lefko~a'ya tasinan okulda
2005 yilma kadar egitime bu sekilde devam edilmistir. 2005 y1lmdan sonra ise yatih
olan kisim kapat1larak, okulun ismi Lefkosa Ozel Egitim ve i~ Merkezi olarak
degi~tirilmi~tir. Buna gore tum ogrenciler glindlizcli olarak okula gelip gitmeye
ba~lam1~tir.Okulun ismiyle hizmet yelpazesinde degi~tirilerek, 4-22 yas erasi ozel
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egitime gereksinim

duyan farkh gelisen ve bireysel destek isteyen ogrencilere

akademik

yanmda

egitim

dogrultusunda

egitimciler

farkh

tarafmdan

gelisen
uygulamah

ogrencilerin

bireysel

ihtiyaclan

olarak yapilmaktadir

(Cakmak;

2007, Y olda~;2008) .

•

Merkezde Bulunan Atolyeler:

•

Ahsap isleri atolyesi

•

Ev ekonomisi atolyesi

•

Seramik atolyesi

•

Gales imalat atolyesi

•

Bilgisayar egitimi simfi

4.Girne Ozel Egitim Merkezi
Gime Ozel Egitim Merkezi'nin

tarihcesi KKTC'de ozel egitimin gelismesine isik

tutmasi acisindan oldukca btiyiik bir onem tasimaktadir.

1974 oncesinde Hasta

Cocuk Yurdu olarak, kronik hasta ve engelli cocuklara birlikte hizmet veren merkez,
1974 sonrasmda Hasta Cocuk Yurdu olarak hizmet vermeye devam etrnistir. 1978'de
Milli Egitim Bakanhgi'rnn

birime ozel egitim ogretmenleri

atamasryla kurumda

formal olarak ozel egitim cahsmalan baslarmsnr. Milli Egitim Bakanligr'run isitme
engellilerden

sonra ele aldigi onemli bir ozel egitim deneyimi

olan zihinsel

engellilerin egitimi; Saghk ve Egitim Bakanhklannm birlikte yiirtitttikleri onemli bir
cagdaslasma projesi olmustur. Adanm kuzeyindeki zihinsel engellilere yonelik, tek
merkez oldugu icin butun Kuzey Kibns'a yonelik olarak cahsma zorunlulugu
bulunmaktaydi.

Ulasim zorluklanndan

dolayi da yatih bir kurum olarak acilrmsti.

Gime Ozel Egitim Merkezi, 6-18 ya~ grubuna verdigi ozel egitime ek olarak, 16-22
yas araligmdaki engelli genclerinde mesleki rehabilitasyonunu
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saglamak icin yeni

bir adim atrmstir. Merkez, TC Buyukelciligi'nin

katkilanyla yeniden insa edilen ek

bina ile 4 adet is egitim atolyesine sahiptir (Cakmak; 2007, Y olda~;2008).

Merkezde Bulunan Atolyeler:

•
Agai;: isleri atolyesi
Tanm-is egitimi atolyesi
Dikis nakis atolyesi
Ev ekonomisi atolyesi

5.Gorme Engelliler Ozel Egitim Okulu
Gorme engellilerin egitimi ile ilgili Milli Egitim Bakanhgi'rnn yaprrus oldugu ilk
calisma 2003-2004 egitim-ogretim doneminde olmustur, Hisanistii Anaokulu ve Ozel
Egitim Merkezi bunyesinde destek egitim ve aile rehberligi hizmeti ile baslayan
egitim-ogretim

hizmetleri

Turkiye' den gorevli

olarak

gelen,

gorme

engelliler

alamnda ilk ozel egitim ogretmeni Mitat Kara tarafmdan verilmistir. 2003-2004
egitim-ogretim

yilmda 4 ogrenci ile baslayan

aile rehberligi

ve destek egitim

hizmetleri iki yil sure ile Hisarustu Anaokulu ve Ozel Egitim merkezinde, 2005-2006
egitim ogretim yihnda Kibns Turk Goremezler Dernegi ile Milli Egitim Bakanligi
arasmda yapilan bir protokol ile gorme engellilerin egitim icin bakanhga devredilen
binada, kurumsal olarak R.R Denktas Gorme Engelliler Ozel Egitim Okulu olarak 2
ogretmenle

10 ogrenciye hizmet vermeye baslarmstir. Ozel egitim hizmetlerinin

genel amaci; ozel egitim gereksinimli bireyleri kendileri ve cevreleri ile bansik
bagimsiz ve uretken bireyler olarak topluma kazandirmaktir. Bu temel felsefe ile de
yola cikan R.R. Denktas Goreme Engelliler Ozel Egitim Okulu'nda kaynasurma
egitimi uygulanrnaktadir.

Kaynastirma

egitimi gorme yetersizliginden

etkilenmis

bireyleri sosyal ve fiziksel cevrelerinde uzaklastirmadan en az kisitlanmis ortamlarda
planlama yapmayi gerektirmektedir (Cakmak; 2007, Yolda~;2008).
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6.Gazimagusa Ozel Egitim Merkezi

Gazimagusa Ozel Egitim Merkezi 2006 yihrnn ekim aymda hizmete girmistir.
Merkez, eski Dogu Akdeniz Universitesi kresinin oldugu yere acilmistrr. Suratle
donarumnu tamamlayan merkez, Gazimagusa ve civarmdaki ozel egitime muhtac
cocuklara hizmet vermeyi hedeflemektedir. Ozel egitimde yeni uygulamalara
gecilmesiyle birlikte merkezlerde bulunan gece yatih sistemine son verilmistir.
Gazimagusah olup da Gime Ozel Egitim Merkezi'ne giden ogrencilerin yatih
bolumtin kapatilmasryla magdur olmamalan icin Gazimagusa Ozel Egitim Merkezi
acilrmsur. Merkez, 2007 yilmda okul oncesi egitim birimi de eklenerek, 4 yas grubu
ozel egitime gereksinim duymayan bolge cocuklan da egitime almarak okuldaki 4
ya~ grubundaki ozel egitime muhtac cocuklarla kaynasmalari saglanrmstir. Aynca
merkeze haftada iki kez dil terapisti gelerek ozel egitime ihtiyaci olan ogrencilere
egitirn vermektedir(<;akmak; 2007, Yolda~;2008).
7. Y esilyurt Ozel Egitim Merkezi

llkogretim Dairesi'ne bagh Yesilyurt Ozel Egitim Merkezi 28 Ekim 2007'de
acilnustir. Yesilyurt Cengiz Topel Hastahanesi'nde yer alan merkezde tiim ozur
gruplarma yonelik egitim verilmektedir. Bu amacla da merkezde gorev yapmak iizere
zihinsel ve gorme engelli cocuklara egitim verecek ogretmenlerin yam sira bir de dil
terapisti atanrmstir. Yesilyurt Hastahanesi'nde bulunan ve eskiden lojman olarak
kullamlan bina ozel egitime uygun hale getirilmistir. Binada bazi tadilatlar yapilarak
rampalar eklenerek, cevre duzeni yapilrrus ve bireysel egitim odalan hazirlanrmstir.
iki smif bireysel ve grup egitim odasi olarak, bir smifta bilgisayar odasi olarak
kullamlmaktadir. Ancak okulda henuz bir tane bilgisayar bulundugundan ve
ogretmenlere ait bir odamn bulunmamasmdan dolayi burasi ogretmen odasi olarak
kullamlrnaktadir. Okulda 2 tane banyo-tuvalet bulunmaktadir. Bunlardan biri
ogretmenlcr, digeri ise engelliler icin duzenlenmistir. Aynca okulda bir tane de
kantin bulunmaktadir. Bu kantin, okul aile birliginin ve goniillil kisilerin yaprms
olduklan bagislar ile donusiimlti olarak okulda bulunan ogrenciler ve gorevliler
tarafmdan isletilmektedir. Kantinden kazamlan paralarla de okula ihtiyac olan eksik
malzemeler almmaktadir. Bunun yam sira okul aile birliginin zaman zaman
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diizenlemis oldugu etkinlikler(milli piyango, yemek, rozet takimi vs.) ve distan gelen
yardrmlarla

da okulun ihtiyaclan

karsilanmaktadir.

Ozel egitime ihtiyac duyan

cocuklar, okula ait servis ile gontillii bir refakatci esliginde sabahleyin evlerinde
almarak

merkeze

gotiintlmektedirler.

goturulmekte

ve

egitim

aldiktan

sonra

yeniden

evlerine

Bu ogrenciler ozur gruplan ve bireysel ihtiyaclan dogrultusunda

grup ya da bireysel egitim almaktadirlar (Cakmak; 2007, Yolda~;2008).

8.0zel Egitim Vakfr
Kuzey

Kibns

tat;.._afmdan
Lefkosa

Turk

Cumhuriyeti'nde

ozel egitime

muhtac

bireylerin

aileleri

19 Ocak 2004 yilmda kurulmus olan KKTC OZEL EGiTiM YAK.Fl;
aile mahkemesi

karan

ile

vakfiye no 2/2003 altmda kayit ve tescil

edilmistir. Ulkemizde ozel egitime gereksinimi olan bireyler ve ailelerine maddimanevi her tiirlti katkryi yapmak, kurmus oldugu OZEV Ozel Egitim Okulu ve
Rehabilitasyon

Merkezi'ni

daha da gelistirip devletimizin imkanlan ile butunlesen

bir yap1y1 olusturmak ve iilkemizde ozel egitim gereksinimi olan bireylere dunya
standartlarmda

ozel egitim olanagi

sunmaktir.

OZEV Ozel Egitim

Rehabilitasyon Merkezi'nde yurutulen programlar ise;
-Bireysel Egitim
- Erken Cocukluk Donemi Egitimi
-Okul Oncesi Egitimi
- llkogretim Prograrm
- Grup Egitimi
- i~ Egitimi Programlan
- Fizyoterapi Prograrm
- Aile Egitimi
- Hizmet i9i Egitimf http://www.kktcozev.com)
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Okulu ve

EK ..•..
£\GELLi <:OCUGA SAHiP AiLELERiN AiLE

,iui,rn

YE KAYGILARININ BELiRLENMESi
Bu ~al~:,;;'-oldugt,:: _ -

••

· cocuga sahip olduktan sonra vasarmrnzdane turlu degisiklikler
amacrvla duzenlenrnistir. Sizin vereceginiz samimi ve icten cevaplar
aha verimli olmasrru saglavcaktrt.

oldug-_-

Bu cahsrnada bana vardrmci

~urler

Demografik

er

•:• !._--.e/ Baba
•:•

•as-+ 20- 29
30-39
40-+

•:• Egitim Durumu-+ ilkokul
Lise
Yi.iksekokul
Oniversite

•!•
•!•
•!•
•!•

Meslek-+ -------Maddi Durum-+ 0-1000 1001-2000
Cocuk Say1s1-+
_
Engelli cocuk say1s1-+

•!• Engelli Cocugun Ya~1-+ 1-5

2001-3000

3001-4000 4001- +

_

/

6- 10

/ 11-14 /

15- +

•!• Engelin Ti.iri.i==>

Sorular:
Engelli

kavrarmru nasil tarurnlarsrmz?

1.Engelli bir cocuga sahip oldugunuzu ogrendiginizde neler hissettiniz?

2. Engelli annesi veya babasi olmak size ne hissettiriyor?
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3.Engelli bir cocuga sahip olmak aile ya~antm1z1 ne sekilde etkiledi?
4.<;ocugunuzla ilgili ya~am1mzda sizi encok kayg1landiran noktalar nelerdir?

,.

5. Engelli bir cocuga sahip olduktan onra 9evrenizle ileti~iminizde ne gibi
degi~iklikler oldu?
6. Evde 9ocugunuzla ilgili sorumluluk dag1llm1 nasil yap1llyor? Esiniz size yardimct
rmdir?
7. Engelli, bir cocuga sahip oldugunuzu ogrendikten sonra gelecek ya~amm1zla ilgili
planlanmzda sekil degisikligi oldu?

8. <;ocugunuzla ilgili olarak 9evreden veya devlet kurumlanndan ne tiirlii bir yardim
aldm1z-allyorsunuz?
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E

zmiNSEL ENGELLi ~OCUGA SAHiP AiLELERiN AiLE
. LEVLERi VE KAYGILARININ BELiRLENMESi

icilerim ve Oi!;retmenarkada#ar, bu r;a//§ma bir yiiksek lisans teri olup
a..__fflli

cocuga sahzp ailelerin ya,Jadlklarz sorunlarzn belirlenmesidir. Bundan
Ii r;ali§an yonetici ve Oi!;retmenler olarak allelerle en cok siz muhatap

~ u::::;:::4'.0!:1~

Sizlerin de gorii,J!erini almak istedim, A,Jaglda bu konuyla ilgili bes

~a.
Bu falz,Jmada sorularz cevaplayarakfikirlerinizi benimle
P<IJ.~.aru~n tezime biiyiik bir katkzsz olacagin, dii,Jiinmekteyim. Te,Jekkiirler..

1) Devlet oze! egitim oku11armda egitim goren c;:ocuk1annai1e1erine

maddi!manevi ne tur destek de bulunuyor mu?

2) Devlet ozel egitirn ogrenci1erinin ai1e1erine yonelik "aile egitimi"
veriyormu? Hayrr ise egitim veri1eme1ime? Nas11 bir katkisi olur?

3) Ozel egitim ogrenci1erine egitim verirken ai1e1erden destek
ahrm1sm1z? Ne tur destekde bu1unma1anm istersiniz?

4) Egitim doneminde c;:ocuklarm durum1an i1e ilgili .'<1.}d[!.:l!l
problemlerde ai1ey1e iletisim kurabi1iyormUSUnuz"

5) Ozel egitim ogrenci1erinin aile
gorii~ ve oneri1erniz nelercfu _
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emler1e i1gi1i

