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Damsman: Dr. Mukaddes Sakalh Demirok
Bu arastirma ilkogretim okullarmda ve ozel egitim okullarmda gorev yapan
ogretmenlerin kekeme ogrencilere yonelik tutumlarmm karsilikh olarak belirlenmesi
amaclanrmstir. Arastirmada nicel arastirma yontemlerinden betimsel arastirma yontemi
kullamlrmsnr. Arastirmanm evrenini 2015-2016 egitim ogretim yih Kuzey Kibns Ti.irk
Cumhuriyeti ilkogretim dairesine bagh llkogretim okullan ve Ozel Egitim merkezleri
olusturmaktadir,

Arastirmanm

Giizelyurt Bolgesi'ndeki

omeklemini ise Lefkosa, Gazi Magosa, Iskele ve

rastgele secilmis ilkogretim okullarmda ve ozel egitim

okullarmda gorev yapan 356 ogretmen yer almaktadir. Bunun 200'ii simf ogretmeni,
121 'i brans ogretmeni,35'i ise ozel egitim ogretmenlerinden olusmaktadir.
Arastirma kapsammdaki ogretmenlerin kekemelige iliskin goruslerlni belirlemek
amaciyla, Yrd.Doc;.Dr.ilhan Erdem tarafmdan gelistirilen "Kekemelige Yonelik Tutum
Ol9egi" kullarulnustrr. Arastirmaci tarafmdan olc;ege verilen yamtlara iliskin yapilan i<;
tutarhhk testi sonuclanna gore, olcekte bulunan basansizhk alt boyutuna ait Cronbach
alfa degeri 0,81, farkidanhk alt boyutuna ait deger 0,76 ve soyutlama alt boyutuna ait
Cronabach alfa degeri 0, 78 bulunmus ve olcegin giivenilir oldugu sonucuna vanlrmsnr.
Olcek formunda yer alan maddeler besli Likert tipi dereceleme olcegine sahiptir.
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Veriler soru formu ile toplannustir. Form iki bolumden olusmaktadir, Soru
formunun birinci bolumunde ogretmenlerin yas, cinsiyet, meslekli kidem gibi tanrtict
ozelliklerini saptamaya yonelik sorularm yam sira ogretmenlerin konusma bozukluklan
/k:ekemelik konusunda

egitim alma durumlanm

saptamaya yonelik sorular yer

almaktadir,
Arastirmamn verileri bilgisayar ortammda Statistical Package for Social Science
(SPSS)

21.0

prograrru

yardirmyla

cozumlemnistir.

Cozumleme

islemlerine

ogretmenlerin yas, cinsiyet, mesleki kidem gibi sosyo-demografik ozelliklerine iliskin
frekans analizi yapilarak baslannus ve sonuclar frekans tablolanyla gosterilmistir,
Ogretmenlerin

tamnci

ozelliklerine

gore

olcek

puanlarmm

karsilastmlmasmda

kullamlacak hipotez testlerini belirlemek amaciyla olcek puanlarmm normal dagihma
uyumu Kolmogorov-Smimov test edilmistir. Ogretmenlerin olcekten aldiklan puanlar
karsilastmhrken

parametrik

hipotez

testleri

kullamlrmstir.

Olcek

puanlanm

karsilastirmak icin "t testi" kullamlrmstir. Ogretmenlerin yas gruplanna, mesleki
kidemlerine, branslanna gore ol9ek puanlanmn karsilastmlmasmda ise varyans analizi
(ANOV A) kullamlrmstrr, Cikan farkm hangi kategoriden kaynaklandigim belirlemek
icin post hoc testlerden Turkey testi yapilrmstrr.
Arastirma bulgulan, ilkogretim okullarmda ve ozel egitim kurumlarmda gorev
yapan.ogretmenlerin kekeme ogrencilere iliskin goruslerine, cinsiyetlerine, yaslanna
mezun olduklan

fakiilteye,mesleki

kidemlerine,

cahstiklan

okulda gorev yapma

si.irelerine, bulunduklan bolgeye, gorev yaptiklan ogretmen sayisma gore kekeme
ogrencilere yonelik .tutum olceginden elde edilen puanlar arasmda istatiksel olarak
anlamh bir farkm olmadrgi tespit edilmistir.Buna

karsilik, ogretmenlerin

gorev

yaptiklan okuldaki ogrenci sayilanna, ogretmenlerin daha once kekeme ogrencisi olma
durumuna, yiiksek ogrenimleri sirasmda konusma bozukluklan I kekemelik konusunda
egitim alma durumlarma;

yiiksek ogrenimleri sirasmda konusma bozukluklan

I

kekemelik konusunda egitim alma durumlanna iliskin elde edilen puanlar dagihmmda
istatiksel olarak anlamh bir fark oldugu saptanrmstir.
Anahtar sozciikler : Ozel Egitim, Kekemelik, Ogretmen Tutumu.
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SUMMARY

DETERMINATION OF THE ATTITUDES OF TEACHERS WORKING IN
PRIMARY SCHOOLS AND SPECIAL EDUCATION INSTITUTIONS IN TRNC
TOW ARDS THE STAMMERING STUDENTS

Sonay TURKMEN DENiZ

Near East University
Atatilrk Education Faculty
Department of Special Education
Masters Thesis

. June 2016

Advisor: Dr. Mukaddes Sakalh Demirok
In this study, the objective is to determine the attitudes of teachers working in
primary schools and special education institutions towards stammering students and
stuttering. In the project, descriptive type of quantitative research methods has been
used. The research is centered around primary schools and special education institutions
which are connected to TRNC Primary Education Department in 2015-2016. The
random sample of the study consists of 356 teachers working in primary schools and
special education institutions in Lefkosa, Gazi Magosa, lskele and Giizelyurt. In this
sample, 200 are class teachers, 121 are branch teachers and 35 are special education
teachers.
In order to determine viewpoints of the teachers towards stuttering, the study of
Associate Yrd.D0<;.Dr.ilhan Erdem called "Scale of Attitude Towards Stuttering" was
used. According to the internal consistency of the test calculated by the researcher, the
failure sub dimension Cronbach alpha value was 0.81, awareness sub dimension
Cronbach alpha value was 0.76 and abstraction sub dimension Cronbach alpha value
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was 0.78. These results implied that the scale used is trustworthy. The items of the scale
are quintet Likert type ratings.
The data is gathered by a questionnaire consisting of two parts. At the first part
there are questions about the teachers' age, gender, vocational seniority and also
questions to find out about the education they have about stuttering.
The research data was resolved by using a computer programme called
Statistical Package for Social Science (SPSS 21). The resolving process started with a
frequency analysis related with the teachers' socio-demographic characteristics like age,
gender and vocational seniority and the results are shown in frequency tables.
Kolmogorov-Smimov, which is the coherence of scale points with normal distribution
is tested, and this is used to determine the hypothesis tests to compare scale points
established according to the introductory charasteristics of the teachers. While
comparing the teachers' scale points, Parametric Hypothesis tests ( T-Test) have been
used. On the other hand, comparison of the scale points of the teachers according to the
age groups, seniority and specialization have been done by using Variation Analysis
ANOV A. Also, to find out the reason of the difference between the results, Post-Hoc
test Turkey has been used.
According to the data found with the help of all these tests and research methods
mentioned above, no statistical scale point gaps are identified and no relation was found
between the attitudes towards stuttering and the age, gender, graduated faculty,
vocational seniority, mission time, the region of the workplace and the number of
teachers they work with. Although, a statistical gap between the scale points is noticed
between the attitudes towards stuttering and the number of students in the school, if they
educated any stummering student before, if the had eny education about stuttering in
their previous university.
Key Words: Special Education, Stuttering.Teacher Attitude.
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BOLUMI
1.

GiRiS
Bu bolumde arastirmanm problemi, amact, onemi, smrrhliklan ve cahsma

kapsammda icinde yeralan bazt kavramlann tammlarma yer verilmistir.
1.1. Problem
Konusmarun ilretimini saglayan solunum, seslenme, kelime hazinesi
artikillasyon

sistemlerde

meydana

gelen

bozukluk,

aksama

ya da

ve

iletisim

kuramamadir (Ozttlrk, 1994).
Konusmanm sekillenmesini saglayan her organm senkronizerolmus seiklde
birlikte cahsmasiyla gerceklesen ve zihinsel boyutu da olan butunsel

bir dil

becerisidir. Bu kompleks yapi icerisinde gorulecek eksiklikler konusma bozukluguna
sebep

olabilir.

Fiziksel

eksiklikler,

diyaframdan

kaynakh

bozukluklar,

ses

organlarmdaki eksiklik veya rahatsizhklar, konusma bozukluklarma sebep oldugu
gibi aynca zihinden kaynaklanan sorunlar da konusma bozukluguna sebep olabilir
(Aybay, 2009).
Konusma becerisinin diger dil becerileri arasmda onemil bir yere sahiptir.
insanlar

birbirlerine

duygu,

dustmce.istek

ve hayallerini

anlatma

ihtiyacmi

birbirleriyle ile kousarak gerceklestirirler.Bireylerin iletisim kurmalan ve birbirleri
ile iliskilerini stlrdtlrebilmleri dil ile gerceklesir.Bundan dolayidir ki insanlar nesiller
boyunca duygu ,ve isteklerini aynca iliskilerini gerceklestirebilmek icin dile ihtiyac
duymuslardir, (Dumanoglu, 2006).
Konusmadaki ritim .akicihk olaymm yapilan duraksamalar ile bozulmasi ve
bilinmeyen durumlan en fazla olan bozukluklar arasma konusma bozuklugu da
dahilidir.rOzturk, 1994).
Konusma bozuklugu; uretimini meydana getiren, solunum, seslenme, kelime
hazinesi

yetersizlikleri

ve

artikillasyon

gibi

sistemlerde

meydana

gelen

bozukluk,aksama .iletisimde sorun yasama durumu olarak nitelendirilebilir.(Erdem,
2013).
Kekemelik

durumu, bireyin yalmzca konusma

akicrhgini degil, aym

zamanda konusmaya iliskin davramslanm, duygusal yasannsim sozel iletisini ve
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sozel iletisirn tutumlanm olumsuz olarak etkileyebilen, cok ozelligi olan bir sorun
olarak karsirrnz crkmaktadrr. Kekemelik bireyin konusmasim ve konusmaya iliskin
davramslanni etkiledigi gibi duygusal yasarmm da etkilemektedir (Baydik, 1996).
Kekemelik, bir konusma sorunu olmadigi gibi,bireyin sosyal yasanti icinde de
iletisim kurarken karsilastigi bir engeldir.cunku toplum icinde bireyin oncelikli
olarak sozel iletisim tutumuna onem verilir.Bireyin akrci ve rahat konusmasi ,bireyin
gundelik

hayatma

avanyaj

sagladigi

gibi ekonomik

hayatma

da etki etki

eder.Kekemelik sorunu yasayan birey,ne zaman akrci konusacagiru ya da ne zaman
kekeleme sorunu ile karsilasacagiru kestiremez.Bu

duruml karsilasan bireyler

ozellikle cocuklar hayal kmkhgi ve utanct daha fazla yasarlar, (Swan, 1993).
Yapilan

arastirmalarda

okul

cagrndaki

cocuklann

%

5' i

konusma

bozuklugunu yasarken, kekemelik ise konusma bozukluklan arasmda % 0.8 lik bir
dilimi kapsadigi gorulrnektedir. (Brayn, 1982). Yabanci kaynaklarda bu durumun
cocuklardaki

yaygmhgi

%

1

olarak

gorulurken,

Ankara

civarmda

ilkokul

cocuklannda

kekemeligin yaygmhgi % 1.6 ve % 3.1 arasmda gcrtilmektedir.

(Oztilrk, 1994).
Andrews ve arkadaslan (1983) 'nm yapmis oldugu arastirrnada kekemelik
sikhgmm ergenlik doneminde

%1 ,16 yas civarmda %8,sUrekli kekemelik

durumunun ise %4.9 olarak temsil ettigini ve bu cocuklann %'Uniln 16 yasmda
duzeldigini dile getirmisleridir,
Rafuse

(1994),kekemeligin

yasam

boyunca

gortllme

suregenlesme oramm % 0.5-1, olarak degerlendirirken.kekemeligin
yaslan

oramm

%

5,

genellikle 2-7

arasmda, ender olarak da yasamm daha sonraki yillannda

basladtgi

belirtilmektedir (Belgin ve Oliven, 1985; Ozturk, 1994). Belgin ve Derinsu (1990)
Kekemeligin ortaya cikma yasmm %90 mda 6 yasmdan once , en fazla da 2-4 yaslan
arasmda gorUldUgUnil ortaya koymuslardir.Kekemelik ile ilgili ortaya konulan yaslar
konusma yetisinin kazamldrgi yaslardir.Bazi durumlarda bu donemde "fizyolojik
kekemelik" olarak nitelendirilen gecici bir kekemlik ortaya crkabilmektedir.Bu
durum genelde konusmadaki uzatma ve tekrarlarla ortaya cikar. Konusma sorunu
yasayan cocuk bu durumda konusmada tekrar ve yineleme yapar;fakat bunun
farkmda bile olmaz.eger ki cocuk bu durumu yasarken.cocugun dikkati konusmasi
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ilzerine cekilmez ve cocuga baski uygulanmaz ise bu durum 7-8 yaslannda
kendiliginde dilzelerek dogru ve akict bir konusmaya <loner. (Ozturk, 1994).
Kekemeligin ortaya cikmasi .konusrnayi ogrenme durumu ile aym anda
ortaya cikar.Ogrenme kurami bu durumu .konusmayi ogrenme esnasmda yapilan
duraksama,kesilm ve tereddiltten kaynaklandiginr acrklar.rVan Riper, 1972)
Kekemelikte ailenin ilzerine buyuk rol dumektedir.Konusmada akicihk
bozuklugu yasayan bir cocugun bu durumu aile tarafmdan gormezden gelinmemekte
hatta bu duruma cogu kez rnudahale edilmektedir.Bundan dolayt boyle bir durumda
aile damsmanligmm gorevi ve onemi buyuk oldugu icin aile damsmanhgi titizlikle
yilriltillmelidir.Aileye boyle bir durumun gecicic oldugunu dile getirip aillenin
kaygisimn

azaltilrnasi

gerekmektedir.Cocuk

bu

donemden

gecerken

baskt

yapilmamalr cilmeleleri dilzeltilmemeli ve hatta kendini ifade ederken sabirla
dinlenilmesi gerekmektedir.Cocugu herhangi bir zoru duruma dusurecek durumdan
uzak durulmahdir (Ozturk, 1994).
Kekemelik durumu genel olarak .cocugun konusmaya baslama doneminde
cocuga uygulana agir disiplin ve baski ortami gibi durumlarda ortaya cikan bir
sorundur.Bunun icin .oncelikli olarak aile daha sonra ogretmen ve yetiskinlerin bu
konuda

hassasiyet

gostermrsi

gerekmektedir.Cocugun

kekemelik

sorunu

ile

karsilsatigi durumda ortaya crkacak olan dt§ etmenler de kekemeligin onlenmesinde
olumsuz etki ettig! icin bu durum cocugun hayatuu daha da zor hale getirmesine
sebeptir (Aybay, 2009).
Tutum, bireyin yasanti ve deneyimler sonucu ilgili oldugu nesne ve
durumlara karsi yine bireyin davramsi ilzerinde yonlendlrici etkiye sahip zihinsel bir
hazirolusluk durumudur (Ozdemir, 2010).Kekemeligin

giderilmesinde

aile ve

terapistlerin egitimi yeterli olmamakta ogretmene de onemli gorevler dusmektedir.
Kuzey Kibns Ttlrk Cumhuriyeti'nde

genel egitim ogretmenleri ile ozel

egitim ogretmenlerinin kekeme ogrencilere yonelik ogretmen tutumlanru belirleyen
bir calismaya rastlarulmamisttr. Kekemelikle ile ilgili yapilan cahsmalarda ise
ogretmen gorusleri aynntih olarak ele almmarmstir.Tum bu nedenle ilkogretim
okulundaki ogretmenler ile ozel egitirn kurumlarmdaki

ogretmenlerin kekeme

ogrencilere yonelik tutumlanru karstlastirarak inceleyen bir cahsmaya duyulan
gereksinim sebebiyle, bu arastirmanm problemi ilkogretim okullarmda ve ozel egitirn
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kurumlarmda

gorevli

karsilastirmah

olarak

ogretmenlerin
incelemek

ve

kekeme

ogrencilere

yonelik

goruslerini

kekemelik

ile ilgili

ogretmen

goruslerini

almaktir.

1.2. Arasnrmanm

Amaci

Cahsmanm
egitim

amaci; KKTC'

kurumlarmda

tutumlanni

de gorev yapan ilkogretim

ogretmenleri

ile ozel

gorev yapan ogretmenlerin kekeme ogrencilere yonelik

belirlenmesi.karsilasurmah

olarak

gortlslerinin

degerlendirilmesi,

olusturmaktadir. Bu genel amac dogrultusunda alt problemler; ogretmenlerin tutumu
ve tamtrci ozelliklerine yonelik tutumlan olarak iki bolumden olusmaktadir. Bunlar;
Tutuma yonelik alt problem olarak ;
•

llkogretim okullarmda ve Ozel Egitim Merkezlerinde gorevli ogretmenlerin
kekeme ogrencilere iliskin tutumlan nasildir ?

•

Ozel egitim ogretmeni, smif ogretmeni ve brans ogretmenlerinin kekeme
ogrencilere iliskin tutumlan arasmda fark var midrr?
Tamttci ozellikler olarak;

•

Ogretmenlerin yas gruplarma gore kekeme ogrencilere iliskin tutumlan
arasmda fark var midir ?

•

Ogretmenlerin ogrenim gordnkleri fakilltelere gore kekeme ogrencilere
iliskin tutumlan arasmda fark var nudir?

•

Ogretmenlerin mesleki kidemlerine gore kekeme ogrencilere iliskin tutumlan
arasmda fark var rmdir?

•

Ogretmenlerin

suan cahsnklan

okulda cahsma silrelerine gore kekeme

ogrencilere iliskin tutumlan arasmda fark var midir?
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•

Ogretmenlerin gorev yaptiklan okullarm bulundugu bolgelere gore kekeme
ogrencilere iliskin tutumlan arasmda fark var mrdir?

•

Ogretmenlerin gorev yaptiklan okuldaki ogrenci sayilanna gore kekeme
ogrencilere iliskin tutumlan arasmda fark var rmdir?

•

Ogretmenlerin

gorev yaptiklan

okuldaki

ogretmen

sayilarma

kekeme

ogrencilere iliskin tutumlan arasmda fark var rmdir?

•

Ogretmenlerin daha once kekeme ogrencisi olma durumlarma gore kekeme
ogrencilere iliskin tutumlan arasmda fark var midir?

•

Ogretmenlerin yiiksek ogrenimleri sirasmda konusma bozukluklan/kekemelik
hakkmda egitim alma durumlarma gore kekeme ogrencilere iliskin tutumlan
arasmda fark var midir?

•

Ogretmenlerin bozukluklan/kekemelik hakkmda okul dismda gore kekeme
ogrencilere iliskin tutumlan arasmda fark var midrr?

•

Ogretmenlerin bozukluklan/kekemelik hakkmda bilimsel yaymlan takip etme
durumlarma

gore

kekeme ogrencilere iliskin tutumlan arasmda fark var

midir?

1.3 Onem

Kekemelik

dunyada

yaygmhk

oram

en

yuksek

olan

konusma

bozuklugundan birisir.Kekemelik sorunu yasayan birey her alanda olumsuz tutum
sergilemektedr.Bu durum bireyin okul hayatmdan baslayarak mesleki basansma
kadar uzamr,
Kekeleme durumu olan bireyde ,dilsel bozukluk oldugu kadar fiziksel
bozukluklar da gortllmektedir.Kiside

goz kirpma.dudak ve yilz hareketlerinde
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degisiklikler.nefes

ahp

vermede

sorunlar

vb.motor

davrarus

bozukluklarma

ratlamr.Bu bozuklugun yaygmligr ve goriilme durumu nun fazlahgi kisiden kisiye
degisiklik gostermektedir.
Kekeleme durumu ile karsilasma oram yuksek olan cocuklann yasadigi ani
korku ve korkutmlar kekemeligin ortaya cikmasmda en tern el etkenlerdir .Bu
durumda ailenin erken yasta ortaya cikan gecici bozuklugu ortadan kaldrmak icin
cocuga baski yapmamasi ve cocugun dikkatine konusmasma yoneltememesi ailelere
onerilen durumdur.(Karacan, 2000)
Bu

arastirma

ile

ogretmenlerin

kekemelik

hakkmdaki

bilgi

ve

gorusleri.yeterliligi kekeleme davramsi gosteren ogrencinin duygusal ve sosyal
anlamda saghkhbir birey olarak gelismesi, verilen egitimin verimliligi ve ogrencinin
akademik acidan basanh olabilmesi icin 90k onemlidir.Bu cahsmanm bundan sonra
yapilacak olan calisrna ve arastirmalara yol gosterebilecegi dtisllntllmektedir. Ayru
zamanda elde edilen veriler diger ogretmenlere de 1~1k tutar nitelikte olacaktir.Buna
benzer

yapilan

cahsmalar,

kekemelik

kavrami

ilzerine olusmaktadir

ve bu

arastirmalar tarama tilriinde arastirmalardir. Bu acidan deneysel tilrde yapilan bir
arastirma, konuya farkh bir yaklasim getirecektir.

1.4 Snnrhhklar
•

Bu arastirma Gime, Lefkosa, Gazi Magosa.Iskele ve Gilzelyurt Bolgesi'ndeki
rastgele secilmis ilkogretim okullarmda ve ozel egitim okullarmda devam
eden ogretmenler ile,

•

2015 -2016 egitim ogretim yihnm 2.donemi ile,

•

Elde edilen bulgular gorii~me sorularmdan elde edilen verilerle ,

•

Arastirma verileri, bu cahsmada kullamlan gortlsme sorularmm niteligi ve
gorusmelere katilan denetenlerin gorusme sorulanm anlamlandirmalanru
saglayan algi cerceveleriyle,

•

Arastirmada genellenebilir yorumlar yapilacagr icin arastirrna ''Betimsel
Tarama Yontemi" ile smirh tutulacaktir.

7

1.5.Tammlar

Ozel Egitim : Bireyin fiziksel ve beyinsel gelisiminde ,normal akranlarma gore
farkhlik gostermesi durumunda verilen egitim ve ogretim cahsmalanrnn biltiinilne
denir.

Ozel Egitim Sm1f1 : Okullarda ve ozel kurumlarda,akranlarma gore ayn ozellikte
olan cocuklarm ayn bir smifta egitim gormesini gerektiren ve bunun icin de bireyin
yetersizlik , egitim performanslan.ozellikleri goz ontinde bulundurularak ozel arac gerec ve materyal ile egitim verilen snuflardir.
Konusma Bozuklugu : Bireyin konusma sesleri crkanrken bunlarm anlasrlmamasi
ve konusma akicihguun bozulma durumlardrr.

Kekemelik : Konusmanm akicihgmda irkilme, uzatma, tekrarlarm olusmasi ve buna
bagli bozulmalarm sikhkla ortaya cikmasma denir.

Tutum : Kisinin bir durum bir nesne ya da bir kisiye karsi gostermis oldugu
duygu.inanc.egilimlerin goreceli olarak duragan bir sekilde olusmasidir.
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BOLUMII

2. KA VRAMSAL <;ER<;EVE

tr.on.t ARA~TIRMALAR

Bu bolumde ozel egitim, ozel egitimin tamrru, kekemelik, kekemeligin
tanmu, kekemeligin aymci ozelligi, kekemeligin nedenlerine iliskin kuramlar,
kekemeligi gorulme sikhgr, olasihgi, yaygmhgi ve degiskenligi, kekemeligin
degerlendirilmesi ve tamlanmasi ile ilgili konulara deginilmistir. Aynca, kekemelige
karsi ogretmen tutumlarma, kekeleme sorunu yasayan bireylerin genel anlamda nasil
gorilldiigi.ine ve kekemelik iizerine yapilan ilgili arastirmalara yer verilmistir.

2.1.KA VRAMSAL <;ER<;EVE
2.1.1 Ozel Egitim
Egitim, bireyin yasannlar yoluyla ve kasrth olarak istendik

davranis

degisikligi meydana getirme siirecidir (Eripek, 2005). Her birey kendine ozgii cesitli
niteliklere sahiptir, egitim ise bireyin kendine ozgii niteliklerini planh bir sekilde
ortaya cikanr.Bireylerin farkh ihtiyaclan olmasi egitimin de bu yonde gelisimini
saglar, Ancak her cocuk bedensel ve zihinsel farkhhk gosterir ve farkhhklarm biiyiik
oldugu cocuklarda genel egitim hizmetleri yeterli gelmemektedir. Alan yazm
incelendiginde ozel egitim ile ilgili bircok tammlama yapilrmsnr.
Ataman'a (2005) gore, "Ozel egitim ozel gereksinimi bulunan bireylere
yetenek ve engelleri dogrultusunda hizmet vererek toplumla uyumlu ve bagimsrz
yasayabilmelerini amaclayan egitimdir."

Beden, zihin, duygusal ve sosyal gelisim ozellikleri yonunden normal
akranlarmm gelisim ozelliklerinden farkhhk gosteren cocuklann egitim ve ogretim
islerini icine alan cahsmalann biitiiniine ozel egitim denir (Ozsoy, 2010).

Cesitli nedenlerle, bireysel ozellikleri ve egitimsel yeterlilikleri acismdan
yasitlanndan

beklenilen diizeyden anlamh

farkhhk gosteren bireylerin egitim
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Ihtiyaclanm

karsilamak icin ozel olarak yetistirilmis personel, gelistirilmis egitim

prograrm ve belirlenen yontemler ile onlarm ozilr durumuna ve bireysel ozelliklerme
uygun ortamlarda surdurulen egitime "ozel egitim" denir (Ozel Egitim Hizmetleri
Kitab1, 2006).
Ozsoy, Ozyurek ve Eripek (1998) beden, zihin, duygusal ve sosyal gelisim
ozellikleri yonunden normal cocuklann gelisim ozelliklerinden aynlan cocuklann
egitim ve ogretim

durumlanm

kapsayan

cahsmalar,

"Ozel Egitim"

olarak

nitelendirilmektedir.

Kircaali-Iftar (1998) ozel egitimi, ortalama ogrencilerin bilissel duyussal ve
devinimsel

ozelliklerinden onemli olcude farkhlasan ogrencilere saglanan, ve

bireyin bagimsiz yasama olasihguun en list duzeye cikarmayt hedefleyen ve bunun
icin planlanmis egitim hizmetlerinin biltilnil olarak tarurnlanusnr,

Ozel egitim, 31.05.2006 Tarihli Kanun Hukmunde Karamame'de (KHK/573)
ise ~oyle tarumlanmaktadir: "Ozel egitirne gereksinim duyan kisilerin egitim ve
toplumsal
gelistirilmis

gereksinimlerini karsilamak icin ozel olarak yetistirilmis personel,
egitim programlan

ve yontemleri,

bu bireylerin

butun bilissel

alanlarmdaki ozellikleri ile akademik alanlarmdaki yeterliliklerine dayah

olarak

uygun ortamlarda surdurulen egitim" olarak tarumlanmaktadir.

Bireyin fiziksel ,sosyal ve ruhsal gelisiminin normal gelisimden fsrkhhk
gostererek.normal egitirn ortammdan
destek egitim programlan

kismen ya da he yararlananmayan, verilen

ile egitimine devam eden bireyler icin ozel olarak

tasarlanan ve ozel egitim kadrosu .ozel ekipmanlar ile farkh olarak gelistirilen ozel
egitim programma ozel egitim denir (Baykoc 2010) .

Gunumuzde

ozel gereksinimli

bireylerin

sayisma baktigmuzda

Dilnya

nufusunun %14'ilnil, Turkiye ntifusunun da %12.29'unu ozel gereksinimli bireyler
olusturdugunu gormekteyiz. Y apilan calismalar dogrultusunda ortaya atilan bulgular
1~1gnda su an illkemizde 6,5 milyona yakm ozel gereksinimli birey bulundugu
varsayilabilir, Bu sayi hie de ktlcumsenemeyecek buynkluktedir (Batu ve Iftar,
2011).
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Bundan dolayt
ogrenciler

ozel gereksinimli

gibi egitimden yararlanma

ogrencilerin

akranlanyla

ogrencilerin

de normal gelisim gosteren

hakki vardir. Ozel gereksinime

da aym egitim ortarrnru paylasmaya

ihtiyac duyan

diger ogrencilerden

daha fazla ihtiyaclan vardir,

Ozel egitim,
gelisimindeki

bireyin kendi akranlarma

farkhhklan

oranla bilissel, duyussal ve sosyal

nedeniyle normal egitimden yararlanamayan

alanda uzman yetistirmenler

tarafmdan

bireylere, bu

farkh metot teknik ve materyallerle

ozel

tasarlanmis ortamlarda verilen hizmet olarak tammlanabilir.

2.1.2. Ozel Egitim Gerektiren Bireyler

Ozel egitime muhtac olan cocuklardan zihinsel engeli olanlar bireyleri bu
gi.ine kadar bircok

sozcuklerle

amlmis ve etiketlenmistir, Bilim ve teknoloji ile

sosyal yapidaki degisimler ile beraber zihin engelli tammi da degismistir, Bu
tammlar, toplumlarm

zihin engeline bakis acilanm

degistirdigi gibi sunulan

hizmetlerde de farkhhklar dogurmasim saglarrustir.

Eripek (2005) ozel egitime gereksinim duyan cocuklan, "farkh egitim
gereksinimleri

bireysel olarak planlanmis

egitim programlanm

gerekli kilan

cocuklar" olarak tammlarrustir.

Bu nedenle ozel gereksinimli ogrencilerin de ozel gereksinimi olmayan
ogrenciler

gibi egitimden

yararlanma

hakki

vardir.

Bu bireylerin

czellikle

akranlanyla da aym egitirn ortarmru paylasmaya diger ogrencilerden daha fazla
ihtiyaclan vardir,

Ozel egitime gereksinimi

olan

cocuklann

cogu

farkh alanlarda cesitli

smirhlrklar gosterebilir. Birey, bu smirhhga bagli olarak cogu kimsenin duydugu
gibi duymayabilir, gordiigii gibi gdrmeyebilir, istenildigi gibi anlayamayabilir.
Kisinin bu suurhhgi yiiziinden yas, cinsiyet, sosyal ve kiiltiirel faktorlere bagh
olarak kendinden beklenilen rolleri istedigi gibi gerceklestirmeyebilir,
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Tilrk Milli Egitimin amac ve ilkelerine bakngirmz zaman, ozel egitimin ve
ozel egitim gerektiren bireylerin;topluma uyum saglayan, cevresi ile iyi iliskiler
kuran.diger insanlarla birlikte cahsip ilreten,kendi kendine yetebilen ,mutlu bir
yurttas olarak gelistirmelerini hedefledigini gormekteyiz,

2.1.3 Ozel Egitim Sm1f1 ve Ozel Egitim Ogretmeni

Bireylerin fiziksel ,sosyal ve ruhsal durumlarmdan dolayi bulunduklan okul
ve kurumlarda farkh siiuflarda ayn olarak egitim gorme ihtiyaci olan .egtim
performansi ve kisinin ozelligine gore farkh egitim materyalleri kullamlarak
olusturulan smiflara ozel egitim suufi denir (MEB, 2006 ).

Ozsoy (2006) Ozel egitim smrfim, ilkogretim bilnyelerinde cesitli duzenleme
yapilarak ilkogretime dayah programlarm uygulandigr smif olarak belirtmistir.

Ozel egitime ihtiyac duyan
gorulen

ogrencilerin,

normal

ya da ayn bir suufta egitim almalan uygun

gelisim

gosteren

akranlan

ile birlikte

egitim

gorebilmeleri icin milli egitim mudurlukleri tarafmdan kurum ve ozel okullarda bu
ogrenciler icin ozel egitim smiflan acihr.Bu smiflardaki

egitim ihtiyac duyulan

program ile yilriltillilr.

Ozel egitim simfi ogrermeni ise, Cesitli nedenlerle akranlarmdan zihinsel
beceriler ve egitim ogretim yonunden gerilik gosteren cocuklara egitim veren ve
ilkogretim okullan bilnyesinde bulunan, cocugun ihtiyaci olan destek egitimin
verildigi snuflarda gorev yapan ogretmenlerdir (San, 2003).

2.1.4. Ozel Gereksinimli Bireylerin Egitim Ortamlari

Fiziksel,

zihinsel,

duygusal

ve

sosyal

ozellikleri

ve

gereksinimleri

akranlarmdan farkh olan bireylere ozel gereksinimli bireylere denir (Kargm, 2004 ).
Zihin engelli bireyler, farkh zihinsel, sosyal, bedensel ve duygusal gelisime sahip
olduklarmdan dolayi akranlan ile aym yaslarda ve ortamlarda egitim aldiklan
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· scylenemez

(San,2003).

Bundan

dolayi

zihin

engelli

bireylerin

egitiminde

kaynastirma egitimi ternel almrnakla birlikte bunun yam sira farkh rnerkezlerde
egitim aldiklan da bilinir.

Zihinsel yetersizligi olan ogrencilere yonelik egitim ortamlan en az ktsrtlayrci
ortarnlardan en 90k ktsitlayici ortarnlara dogru cesitlilik gostermektedir. Bunlar,
. normal simf, kaynak oda, ozel simf, ozel egitim okulu ve yanh okul/ bakim evleri
seklinde smiflandmlmaktadir

(Ciftci-Tekinaslan, 2008). Engel dururnuna gore en

uygun ortarn belirlenir yerlestirilir,

Ozel Egitirn Hizrnetleri Yonetmeligi'nde

(2006) zihinsel yetersizligi olan

ogrencilere yonelik egitim ortamlan iki ana bashk altmda ele almmtstrr. Bunlar,
ayn egitim ortami ve birlikte egitim ortami seklindedir,

2.1.5. Ayn Egitim Ortami

Ozel Egitim Hizrnetleri Yonetmeligi'nde
kurumlan,

(2006), ozel egitim okul ve

"ozel olarak yetistirilmis personelin bulundugu, gelistirilmis egitim

programlan ve ycntemlerin uygulandigi, her tilr ve kadernedeki yauli/gunduzlu
resmi/ozel okul ve kururnlar" seklinde tammlanmistir.

Zihin engeli bulunan bireyler bazi dururnlarda yasitlan ile ayn egitim
ortarnmda egitimini surdurmesi gerekir ki bu egitimini surdurecegi okullardan biri
ozel egitim okuludur. Ozel egitim okuluna devarn eden bireyin egitimi diger
akranlarmm aldigi egitimden farkhdir.

2.1.6. Birlikte Egitim Ortami

Ozel Egitim Hizrnetleri Yonetmeligi 'nde (2006) ozel egitim snufi, "okul
ve kururnlarda, durumlan ayn bir smifta egitim gormeyi gerektiren ogrenciler icin
yetersizlik

turu, egitim performanslan

olarak tammlanmaktadtr.

ve ozelliklerine

gore acilan siruflar"
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Birlikte egitim ortarm; zihin engeli olan ogrencilerin, normal duzeydeki
akranlanyla aym ortamda egitim gormeleri olarak da tammlamr. Bu bireylerin
toplumsal uyum icin ihtiyaclan olan surec birlikte egitim ortamlarmda
sekilde gerceklesmektedir.Birlikte

daha hizh

egitim ortamlan tam zamanh ve yan zamanh

kaynastirma uygulamalan seklindedir,

Ozgur' e (2011) gore kaynastirrna, ozel gereksinimli cocuklann normal
gelisim gosteren yasitlanyla normal smiflarda egitim ve ogretimine ozel bir sekilde
dahil edilmesi anlamma gelir. Diger bir anlatimla ozel egitim gereksinimli cocuklann
daha yaprci psiko-sosyal iliskiler kurmasmi kolaylastrrma surecidir

Kaynastirma smiflarmda, kaynasnrmayt kolay hale getiren en buyuk etken
simf ogretmenleridir. Snuf ogretmenleri, kaynastirma simflannda verilen destek
egitim hizmetlerini saglayan, normal hazrr bulunusluluk duzeyine sahip ogrencileri
bu konuda bilgilendirecek olan tek kisidir. Bir program dahilinde vermis oldugu ozel
egitim uygulamasmda,

ogrenciye uygulayacagi yontem ve teknigi kullamrken ·

kaynastirma stmfmdaki ogrenci sayrsmm uygunluguna, kaynastirma ogrencisine
uygun materyallerin smifta bulundurulmasma,

kaynastirma ogrencisinin ozrune

uygun siruf duzeninin olusturulmasma dikkat edilmelidir.

2.2. KEKEMELiK

2.2.1.Kekemeligin Tammi

Tarihsel surec icerisinde kekemelik ile ilgili bircok tamm ve birden fazla
farkh goril~ bulunmaktadir. Konusmadaki akicihgm bozuklugu ve bununla gelen
vucut hareketlerinin de uygunsuz olmasi sonucunda dinleyen kisilerin kisinin
konustugundan

cok nasil konustuguna

dikkat cektirmesi

bakmundan

durumdur.

A~ag1da farkh kekemelik ile ilgili tammlara yer verilmistir,

olusan
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Van Riper'a gore (1982) kekemelik, akici konusmanm, bozuk ses, hece,
sozcuk veya ek tepkileriyle kesintiye ugramasidir (Akt.: Madanoglu, 2005).

Bloodstein ve Ratner (2008) kekemeligi, konusmanm akicihgmm, ritminin
blok blok kesintiye ugramasi olarak tarnmlarmsnr (Akt.: Madanoglu, 2005).

Ozsoy'a gore (2002), dilde olusan

tekrar, duraklama ve uzatmalar ve

bunlara eslik eden jest ve mimikler ile akici konusmanm engellenmesi kekemelik
olarak belirtilmistir,

Guitar (2006), Kekemeligi konusmanm akrcihguun normal olmayan yuksek
sikhk ve silrede sekteye ugramasi olarak tammlarmstir. Bu kesintiler genel olarak
ses, hece,tek heceli sozcuk tekran.seslerin

uzatilmasi ve sesletim ya da hava

akimmdaki bloklar halinde gortllmektedir (Akt: Cangi, 2008)

Sesin ritminde ve tonunda kalite bozuklugu olarak adlandirabilecegimiz
bozukluk kekemelik olarak tammlanrmsnr. Baska bir ifadeyle ,seslerin hecelerin
sozcuklerin tekrar edilmesi ve uzatilmasi ve bununla birlikte sozlil anlatima yansiyan
akicihktaki bozukluktur.

Yavuzer

(1984),

anlatimdaki

bozukluklarm

konusma

organlarmm

hareketleri ile ilgili yada ilgisiz beden hareketleri ile birlikte goruldugunt; ve bu
bozukluklarm daha 90k

kisi heyecan veya gerilim, korku, utanma, rahatsizhk

belirtilerinde nuksettigini dile getirmistir,

Pamir (1985) kekemeligi ses, hece ve sozcuk tekran.bunlann

uzatilmasi,

konusurken duraklama ve belli bash beden hareketleriyle kendini gosteren bir
konumsa bozuklugu olarak aciklarrustir.

Kekemelikte kisinin konusurken konusma bozuklugunun siddeti kisinin en
90k icinde bulundugu duruma gore degisir. Kisiler sarki soylerken ve siir okurken
kekemelik durumu olusmamaktadir. Kekemeligin en yogun oldugu zamanlarda kisi
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ayagiru yere vurur bazen basmi sallar bazen de gozlerini kirpar ki bunun bedensel
durumlar konusmaya eslik eder.

Cordes and Ingham (1994) kekemelik iizerine yapilan cahsmalarda
tarusi

iizerine

tekrar

ve

uzatma

konusunda

ortak

fikre

kekemelik

vanldiguu

ortaya

koymuslardir.

Ozyurek

(1984)'e

uzatma, konusmanm
konusmaci

kekemelik;yiiz

arasmda

.kekeme sorunu.yasayan

denemesi

kekemeligin

gucsuzluk

duygulan,

konusma

bozulmasi,

konusmaci

konusmaya

bozukluk,

akicihgmm

olduguna

iliskin

kisinin konusma akicihguu

ve bunu basaramamasi,

konusamayacagmi

ifadesinde

seyrinde bozukluk ya da konusmanm

ve dinleyici

olmalan,

gore

kekemeligi

yeteneginin
baslarken,

duraklama,

bozulmasiyla,

ortak dustmcede

bozmadan konusmayi

ortaya cikaran kaygi ve hissedilen

kendinden

emin olmadigmdan

dolayi

dinleyiciyi

rahatsiz edecegini ve dogal

dusunerek onyargi ve yanhs inancm olusmasiyla betimlenebilir.

APA'mn (2000)

kekemeligi

anlamh konusmada

meydana

'gelen ses tekran,

ses uzatma duraklama, tutukluk gibi fizyolojik, psikolojik ve norolojik olarak ortaya
cikan bozukluk olarak tammlar.

Kekemelik, Dunya Saghk Orgutu'nun yayinladigi Uluslararasi Hastahklar
Sunflandirmasi'nda (International Classification of Diseases) "ne soylemek istedigini
bildigi halde cikartilan sesin istem d1~1 tekrarlanmasi veya sesin kesilmesi sonucu,
kisinin soylemek istedigini scyleyememesine

neden olan konusma ritmindeki

bozukluklar" olarak tammlamr (ICD-10, 1992).

Kekemelik, DSM-IV'de ise (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders) (DSM-IV, 1994) Ses ve hece tekran,sesleri uzatma, sozcuklerin icinde ara
verme

iinlemler .sozcuklerin

parcalanmasi

duyulabilir

veya sessiz bloklar,

dolambach yoldan konusma (bazi sozcuklerden kacmma), sozcukleri asin fiziksel
gerginlikle soyleme ve tek heceli sozcuk yinelemeleri belirtilerinden birinin ya da
birden fazlasmm sik ortaya cikmasi ile konusmarun ve zamanlama oruntusunde
kisinin yasi icin uygun olmayan bir bozukluk olmasi, konusmanm seyrindeki
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bozulmamn

akademi, mesleki basan ve toplumsal iletisimi bozmasi.konusmayla

ilgili motor ya da duygusal bir bozukluk varsa bile konusma zorluklarmm genellikle
bunlara eslik edenlerden cok daha fazladir.

Wingate (1964) kekemeligi; cumlede gecen ses, hece ya da tek heceli

sozcukler gibi kisa konusma durumlarmda kisinin istemsiz olarak yaptigr tekrar ve
uzatmalardan kaynakh sozel ifade bozuklugu oldugunu ve bu bozulmalarm cok sik
ortaya cikan aynca belli ozellileri oldugunu ,kontrol edilemediklerini ifade etmistir
(Akt.: Madanoglu, 2005)

Yukanda
norolojik

ve

literatiirden
duygusal

edinilen

tammlardan

nedenlerden

dolayi

yola crktigumzda;
istemli

istemsiz

bireyin
sesleri

heceleme,uzatma,tekrara dusme ve bundan dolayi konusmayi kesintiye ugratma ve
bunu kontrol edememe.icinde

viicut tepkilerinin

de oldugu

sozel ifade

akicihgmdaki bozulma durumudur.

2.2.2.Kekerneligin Snnflandmlmasr

Btichel, C., Sommer, M. (2004) kekemeligin ilk c;,1kI~ zamamm da goz
onunde bulundurarak iki sekilde smrflandmmsnr. Bunlar;

1) Gelisimsel Kekemelik: Gelisimsel kekemelik ergenlikten once ortaya cikan
ve cogunlukla 2 ve 5 yas arasmda, herhangi bir beyin hasan veya bilinen baska bir
neden olmaksizm gelisir.

2) Norojenik Kekemelik: Norojenik kekemelik.edinilmis kekemelik olarak da
bilinir. Norojenik kekemelik, beyin hasan, stroke, intraserebral kanama veya beyin
travmasi gibi nedenler sonucunda ortaya cikar.
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2.2.3.Kekemeligin Aymer Ozelligi

Kekemelik, herkes tarafmdan kolayhkla ayirt edilen bir bozukluktur.Yapilan
arasnrrnalarda arasnrmacilann kekemelik ile ilgili tam bir ortak noktaya vanlmadrgi

gorulm ustur.

Arastirmacilar.erken
tekrarlamalan.konusma

cocukluk

ddneminde

gorulen

sozcuk ve cumle

sirasmdaki unlemler ve dilzeltmelerden kisaca gelisimsel

takilmalardan ayn oldugunu belirtmislerdir.

Duraksama ve takilma genellikle 2-3 yas arasmda hizla .ilerledigini soyleyen
arasnrmacilar (Johnson,1955), kekeme cocuklann

olmayan cocuklara oranla tekrar

ve uzatmalarmm daha fazla oldugunu belirtmislerdir (Akt.: Madanoglu, 2005).

Gregory (1993), normal akicihk ile kekemeligin aynmim yaparken.onemli
olan durumun takilma ve duraksamalardaki miktar olmadigini, bunlarm ne kadar
sikhkta oldugunu ve buna eslik eden ritimsiz konusma ortrntusunun de bu aynrm
yaparken bir ol9ilt olabilecegini ifade etmistir (Akt.: lnal ,2009).

Bloodstein (1993), konusmada yasanan duraksamalarm herkes tarafmdan
olabilecegini

fakat

algilanabilir

nitelikte

olmadigmi

fakat

kekeleyen

kisi

kekeleyecegi kelimeyi ya da cumleyi onceden fark ettigi icin takilacagi sozcuge
yaklastigmda bir zorlanma yasadrgim ve bu durumun herkes tarafmdan fark edilecek
boyutta oldugunu belirtmistir.

Zebrowski ve Conture'iln (1989) erken cocukluk doneminde kekeme olsun
olmasm butun cocuklann duraksamalan ve yaptiklan hece tekranm kekemelik olarak
belirtirken, Dejoy ve Jordan (1989) konusmadaki

akicihgm duraklamalar ve

ilnlemlemeler ile %10 'u gecmesini kekemelik olarak kabul eder (Gregory, 1993).

Y apilan calismalar, literatilrde ortaya cikan farkh sonuclar neticesinde konu
ile ilgili arastirma yapanlan

tek bir noktada toplamistrr. Yapilan cahsmalar
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neticesinde

ilk olarak

olcutle belirlenmistir,

1980 yilmda

nicel ve nitel ozellikleri

nesnel

Son halini ise 1993 yilmda alan bu boyut klinisyenlerin

belirgin bir degerlendirme

daha

yapmasma olanak saglarmstir.

Kekemeligin.dagrmk
konusmada

kekemeligin

kisi, duraklama

konusma bozuklugundan
ve tekrarla

dolu konusur.

daguuk bir sekilde baslar ve ritimsiz konusma
olarak konusma bozuklugunun

da aynlmasi

gerekir. Dagmik

Sozcuk bitmeden

gerceklesir.kisi

digerine

kekemelikten

farkh

farkmda degildir .

2.2.3.Kekemeligin Nedenlerine Iliskin Kuramlar
Kekemeligin nedenlerine iliskin tek bir aciklamada birlesilemediginden
birden fazla pek cok farkh kuramlar ortaya anlnustir. Ortaya atilan her kuram farkh
bir bakis acismi ortaya koymustur.

Ortaya atilan kuramlar sayesinde terapi

yaklasimlan da bu dogrultuda sekillenmistir.

Kekemelik kuramlan; "Yapisal Kuramlar", "Nevrotik Kuramlar", "Ogrenme
ve Sartlanma Kuramlan" ve "Son Yillardaki Kuramsal Gelismeler" bashklan altmda
ele almacaktir

2.2.4.1. Yapisal Kuramlar

2.2.4.1.1 Organik ve Genetik Kuramlar

Kekemelik sorunu yasayan bireylerin ailelerin de de siklikla kekemelikle ile
ilgili durumlara rastlanmasi ,bu durumun genetik faktorlerden kaynaklanabilecegi
ihtimalini dogurmustur, Bu durumdan dolayi genetik faktorler iizerine cahsrnalar
yapilmis ve kisiden kisiye gecen genetik bazi bulgulara rastlanrrustir.

Arastirmalarda tek yumurta ikizlerinin

her ikisinde aym anda

gorulme

olasihgi %60 ya da daha fazla iken, cift yumurta ikizlerinde her ikisinde aym anda
gorulme oram %20-26'dir (Riley, 2003).
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Bir ailede kekemelik durumu soz konusu degilse eger , o ailede dogacak olan
bir cocugun kekeleme olasihgr cok dusuktur.fakat akrabalarmm herhangi birinde
kekeleme durumu var ise

o cocukta kekeleme davramsmm gorulme olasihgr

yaklasik %40-60 oranmda artmaktadir (Akt: Cebiroglu, 1982; Shames, Wiig ve
Secord, 1998).

2.2.3.1.2.Biyokimyasal ve Fizyolojik Kuramlar

Noro-psikolojik,
arastirmalanyla

beyin

dalgalan,

iliskili kuramdrr.Bazi

kan

kimyasi,

arasnrmacilar

bazal

kekemeligi

metabolizma
fizyolojik

ve

aerodinamik olay olarak aciklarken kekemelige fonasyon,solunum ve artikiilasyon
sorunu olarak bakmislar (Akt: Shames ve ark., 1998).

2.2.3.1.3.Norolojik Kuramlar

Norolojik kuram denildiginde bilinen en iyi kuram "Serebral Dominans
Kurami'tdrr. Bu kuraml 929 yilmda Orton ve Travis tarafmdan ortaya konulmustur.
Bu kurama gore kekemelik gelisimsel basansizligm sonucudur.
Yapilan arastirmalarda, kekeleme esnasmda sag hemisferde meydana gelen
sira d1~1 aktivasyonun terapiyle ya da akicihgi arttiran stratejilerle azalrms olmakla
,temporal lobda da yetersiz aktivasyon olduguna dair gene! bir uzlasma oldugu
gdrulmektedir (Ingham, 2003). Yalmz,
arasmda da

arasnrmacilann ortaya koydugu bulgular

belli bash farkhklarda bulunmaktadir.Bazi

arastirmacilar yapilan

yontemin farkh sonuclar dogurdugunu dusunmuslerdir,

2.2.3.2 Psikolojik Kuramlar
Psikolojik

kuramda

kekemelik

;ki~ilik ve

psikolojik

ozellikler

ile

aciklanmaya cahsihrken.gozlem, millakat ve test aracihgi ile kekemelik durumunu
sosyal temel ve bilincdisi ozelliklcr ile anlamaya cahsir (Akt: Gilleryilz, 1995).
Kekeleme

davranisi

sergileyen

cocuk ve yetiskinler

gozlemlendiginde

konusma ortamlarmda endise, kizgmhk, gibi durumlarla karsi karsiya kaldiklanndan,
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bu gibi negatif

duygularm

dogurdugu

oldugu ileri surulmustur.Fakat
cocuklann

psikolojik

yapilan arastirmalar

belirli bir kisilik ozelliklerlne

faktorlerin

kekemelige

sebep

kekeleme durumu olan birey ve

sahip olmadigmr da ileri stirmustur (Kehoe,

1996 ).

2.2.4.3.0grenme

ve Sartlanma Kuramlarr

2.2.4.3.1.Diagnozojenik-Semantojenik

Kuram

"Diagnozojenik-semantojenik"
Johnson

tarafmdan

benimsenen

kurami,

bu kurama

1940-1970 yillan arasmda Wendell

gore;

anne ve babanm

gostermis oldugu uygun olmayan tepki ve davranislar,
da bozulmasma

yol actignu ifade eder. Ebevynlerin

heyecan verici durumlar
yanhs

tutumu

bunun yam sira

karsrsinda

cocukta,

korku

cocuga karsi

cocugun konusmasmm

yasatnus oldugu asm endise ve

ebeveynlerin
engellenme

cocugu

cezalandirmadaki

ve kacmma

davraruslannm

ortaya ciktigmi belirtir. Bu gibi durumlar cocukta hece ve ses tekrarlanm
getirir. Zaman gectikce uzatma ve duraksama

daha

kahci hale

arttigi icin bozukluk silrekli olur (Akt:

Yazar, 1998).
2.2.3.3.2. Siirerlilik

Bloodstein
dcneminde
artmasi

Kuramr

tarafmdan

ortaya

atilan

bu kurama

gore;

ortaya cikan orta derecede ve onemsiz gorulen

ve yogunlasmasidir.

cikan bir cabalama

Bloodstein'a

tepkisidir.

baskisiyla karsilastigmda

Zamanla

bozulmalar

2.2.3.3.3. Yaklasma-Kacmma

yaklasma

kacmma

cansmasi"

kekemelik

durumu,

ebeveynlerin

meydana

onceden

ortaya

gelir ve kisi iletisim

daha fazla olur.

Cansmasr

Sheehan (1958) bu kuramiru

cocukluk

konusma akicisizligmm

(1975) gore.kekemelik
bozulmalar

normal

Kurami

"konusma

olarak

ve sessiz kalma istegi arasmdaki

gelistirip

cocuklannm

aciklarmstir.

konusmalanm

Sheehan'e

ayiplamalanm

gore
temel
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olarak gosterirken, Johnson ise kekemeligin bir kacmma davramsi oldugunu ifade
etmistir (Akt: Eryavuz, 1998).

2.2.3.3.4. Beklenti Kurami

Wischner, cesitli arastirmacilann kamtlarma dayanarak kekemeligi ogrenme
kurami ile yorumlarmsnr, Buna gore.kekemelik durumu olan bireyin kekemeligin
yogun oldugu donemde, genel konusma durumu ya da ozel sozcuklerle ilgili ipuclan,
kekeleyen bireyde endise yaratma ozelligi kazandirrmsnr (Akt: Eryavuz, 1998).

2.2.4. Kekemeligin Goriilme S1khg1 ve Olas1hg1
Kekemelik

iizerine yapilan

cahsmalara

bakildigmda,

kekemeligin

%1

yaygmhk ve % 5 sikhkta popiilasyonu etkiledigi ortaya konulmustur.Kekemeligin
yogun olarak goriildiigii donem erken cocukluk donemidir. Bu donemde cocuklann
%20'sinde kekemelik gorulmektedir ve bu gorulme piiberte donemine kadar kendini
gosterir. Piiberte doneminden sonra devam eden bir rahatsizhk olarak devam
ediyorsa yasam boyu siirmesi ise muhtemeldir.
Kekemelik, erken cocukluk doneminde kolayhkla kontrol altma almabilen bir
durum olarak gozlenmis ,hatta bu donemdeki cocuklann %75'inin kekemelikten
kurtuldugu ortaya konulmustur (Konrot,2000 ).
Cebiroglu (1982), kekemeligin altr yas oncesi ve ozellikle bir yth gecrneyen
kekemeliklerin %80'inin kendiliginden iyilesebildigini belirtmistir,

2.2.6.Kekemeligin Olusumu
Biitiin kiiltiirler icinde cocuklar aym dil bilgisi ilkelerini aym diizenle
ogrenmektedirler (Eraslan, 2013);
a)

1-2. ay Bilincli olarak giilmek,

b)

2 ay ses ctkarmak

c)

3 ay sesli giilmek
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d)

6 ay uzamp almak, hecelemek, anne cagrrdigmda kollan ile

e)

8 ay heceleri tekrarlamak

f)

9-10 ay sesleri taklit etmek, alkislamak.

g)

12 ay bilincli olarak kelimelerin kurulmasi

h)

18 ay ev islerini taklit etmek

i)

2 yas 2 kelimeden olusan cilmleleri kurmak

j)

3 yas hayali olarak oyuna baslamak

k)

4 yas yargiya varmak

I)

4-5 ya~ Dil bilgisinin ana kurallarma hakim olmak. Cocuklarda

atilmak

dil gelisimi 11 yasma kadar, zihinle ilgili gelisime paralel olarak silrmektedir.
Cocugun gelisimi ile sosyal bir varhk olan insan zamanmm cogunlugunu

baska insanlar ile iletisim kurarak gecirmektedir. insanlarla iletisim kurulmasmm en
yaygm yontemlerinden biri de dil ile iletisim yani konusmadir, insanlann sozlu
iletisimdeki yeterliligi kisinin toplumsal ve akademik alanlarda basansmda buyuk bir
etkiye sahiptir. Konusma esnasmda yasanan problemler konusma bozuklugu olarak
ifade edilmektedir.
Konusma bozukluklanm asagidaki gibi siralamak mumkundur (MEB, 2013);
a) Ses bozuklugu,
b) Soyleyis bozuklugu,
c) Kekemelik (Ritim bozuklugu),
d) Geciken dil ya da soz yitimidir.
Konusma bozukluklarm birisi olan kekemelik; sade sekliyle konusmada
kesinti, uzatma, tekrarlama ve ara sira beden hareketleri ile beraber gozlemlenen,
sozlil iletisimin estetik ve duzenine etki eden bir uyum bozuklugu olarak kabul
edilmektedir. Cogunlukla konusmaktan cekinmekte olan bireylerin gosterdikleri
tepkinin duyduklan gerginlik sonucunda, endise ve utanma tarzmda bireyin hayatma
ve hislerine etkisi olarak tammlanabilmektedir (Pamir, 1985). Diger bir ifade ile
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kekemelik,

konusmamn

akismda ya da akicihgmda

<lair kesintilerin

yasanmasi

durumudur.

olrnasi, konusma

yolunda olan aksakhklar

aykinhklan sebep olarak gosterilmistir.
de belli bir norolojik ve biyolojik

Yapilan

istem d1~1 olarak ana faaliyetlere
arastirmalar,

sorumlu tutularak

Kekelemeye
nefes

sebep tespit edilememistir

tutumlan

bozuklugunun
Tekerleme

gibi

yogunlugu

hareket

bozukluklan

ve yaygmhgi

olaydan

sessiz konusma,

konusma esnasmda kekemelik

gozlemlenmezken

ya

hissedildigi

iletisim

bilinmektedir.
eksiklik

olan kekemelik;

agrz, yiiz ve bas hareketleri,

ve .sarki soyleme,

da

(Tastan, Set, Cayir ve
okul ve

yam sira sosyal iletisimini de olumsuz bir acidan etkilemektedir.

irade d1~1 hareketler,

alma

merkezi sinir sistemi

Bu konu ile ilgili epilepsi hastaligi incelense

Avsar, 2014). Diinya ilzerindeki bircok bolgede gorulmekte
mesleki basansimn

dilin kuru ve kisa

zorunlulugu
Kekemelik

sebebiyle

sosyal

takip
olaya

yurnrugun

etmektedir.
farkhhk

ev hayvanlan

secimlerinde

ve cansiz varhklarla

kaygi ve gergin hal ve durumlarda

hallerde

fonksiyonel

ve mesleki

Konusrna

gostermektedir.

kekemeligin

artis

ile iliskili uzak durma, kaygrh durumlar
ortamlarda

sikilmasr

bozukluk

Kekemelik

meslek

ilerlemeyi

Kekemeligi

olan bireyde ses ve sozel anlatim bozukluguna

gosterdigi

ve ozguvende

yasanabilmektedir.

smtrlandrrabilmektedir,
daha 90k rastlanmaktadir

(Erdem, 2013).

Kekemelik
bozuklugudur.
gorulmektedir.

arahgmdadir.

butun kultur ve etnik topluluklarda

Cogunlukla

iki ile yedi yas arahginda

gorulmekte

olan bir konusma

ve erkek cocuklarda

daha 90k

Omur boyu gorulme oram % 5, stiregenlesme oram % 0,5 - 1
Tilrkiye'de

yapilmakta

olan cahsmalar

neticesinde

kekemeligin

baslangicmda toplumsal ruhsal gerilim faktoru belirlenmektedir.
Kekemeligin gelisimle ilgili ve degum sonrasi olarak iki cesidi gorulmektedir
(Atay, Tanntamr, Akpmar ve Demirdas, 2014);
a) Gelisim ile ilgili kekemelige daha fazla rastlanmakta ve
bununla birlikte cogunlukla cocukluk ya da ergenlik evrelerinde agrr agrr
ortaya cikmaktadir. Gelisim ile ilgili kekemelik temeli 2 ile 7 yas
arasmda ortaya crkmakta ve 4 yasmdan sonra artis gcstermektedir.
b) Do gum sonrasi kekemelikse herhangi bir yasta birden ortaya
crkabilmektedir. Sebepleri cogunlukla beyin islevlerindeki bozulma, kafa
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travmalan, felc, beyin tumorler ve beyni etkileyebilen baska durumlardan
kaynaklanmaktadir.

llaclann

yan

kekemelige rastlanmaktadir.

etkilerine

bagh

olarak

nadiren

Ilaclardan bazi psikozlarm tedavisinde

kullamlan antipsikotiklere bagli kekemelige az rastlanrnaktadir. Bazi

arastirmalar bir takun ilac ve srvilara bagli kekemelik olgusuna
rastlarruslardir.
Bazi cahsmalar kekemeligin temelinde korku nevrozunun bulundugunu ve bu
durumun hem bedensel hem de ruhsal belirtisi olarak da kekemeligin meydana
geldigi belirtilmistir, Hassoy ve Cakrci (2012)' nm yaptigr cahsmada kekeleme
durumunun korkudan ve yasamlan olaylarm etkisiyle oldugunu belirtmislerdir. Bazi

calismalarda ise konusan cocuklann devamh olarak elestirilmesi, ebeveynleri
tarafmdan hatalarmm dilzeltilmesi, asin baskr ve siddet gostermenin kekemelige
sebep olacagiru belirtmislerdir,
Cok sayida teori bulunmasma ragmen kekemeligin meydana gelme sebebi
tam olarak bilinmemektedir. Ruhsal, kahtsal, organik ve ya cevre ile ilgili faktorler
icermekte olan bir takim

sebepler ileri snrulmustur.

Kekemeligin cocukluk

doneminde gelismesiyle alakah il<; temel kuram bulunmaktadir. Bu kuramlar
(Unalan, 2000);
a. Kahtsal ya da yatkm olma kurarru; bu kuram baglammda kimi
cocuklar ruhsal gerilime reaksiyon olarak kekemelik

egilimleri

bulunmaktadir.

b. Ruhsal - psikodinamik kuram; geleneksel yorumla kekemeligin anal
durtulerini ortaya cikaran catismalar neticesinde olusan durumdur.

c. Davramsci

-

donemlerinde

ogrenme

kurami;

gozlemlenen

bu kuramda,

konusma

erken

akrcihgmdaki

cocukluk

aksakhklarm

hatah bir sekilde pekistirilmesi neticesinde kekemeligin kahci olmasi
durumudur. Kekemeligin cogunlugunda hastaligm kokeni cocukluk
evresine kadar uzanmaktadir. Baslangicta kekemeligin catisma, korku
ya da catismanm sebebiyet verdigine <lair kamtlar her seferinde
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gcrulmemektedir. Bunun yam sira belirli stres yaratan durumlar da
kekemeligin artmasim saglamaktadir.
Y asi buyuk olan cocuklarda kucttk cocuklara oranla daha fazla konusma
esnasmda

blok, nefes almayla

konusmanm

kesintiye

oncesinde dogal olmayan uzun duraksamalar,

ugramasi,

konusmanm

iletisim korkusu ve konusma

ortammdan uzak durma eylemleri gorulmektedir. Bazi kelimelerden uzak durmak
icin goz ve degisik yuz hareketleri ve ya yineleyen fiziksel hareketleriyle kekemelik
eslik etmektedir. Kekemelik hali genellikle baska gelisimsel ve ya psikolojik
bozuklarla beraber gorulmektedir. Toplumsal korku gibi kaygi bozukluklan ve
dikkat noksanhgi, asm hareketlilik bozukluklan, ozgill ogrenme guclukleri gortllen
bozukluklar arasmdadir.
Kekemeligin baslamasma sebep olacak travmalarm icerisinde korku ve
korkutma 90k ciddi onem tasunaktadir.

Kekemelik neden biliminde konusma

yolunda bulunan bozukluklan ve ya merkezi sinir sistemi anomalileri sebep olarak
gosterilmesine ragmen hala kekemelikte belli bir sinir ve gelisimsel bir sebep tespit
edilememistir. Cevre ile ilgili faktorler bozuklugun derecesini etkilemekte ve yapisal
faktorler nedenleri arasmda kritik rol almaktadir, Kekeleyen cocuklann akrabalarmda
da % 12 ile 69 arahgmda kekemelige rastlanmakta olup bu rakamlar gene! ntifusa
gore bariz olarak yiiksektir. lkiz cahsmalan

da kekemeligin kahtsal yapisnu

desteklemektedir (Unalan, 2000).

2.2.7.Kekemeligin Degerlendlrilmesl ve Tamlanmasi
Kekeleme,

farkh bir ifade ile konusma

akrsimn bozulmasi

cocugun

konusmasmda meydana gelen farkhliknr. Bircok bireye gore kekemelik ferdin
konusmasi ile ne yaptrgidtr. Yalmz, kekemelik konusmanm haricinde bireyin
kendisini idrak edebilmesi ve baska unsurlarla alakahdir. Kekemelik (Ozyurek,
1984);

a) Duraklamak, uzatmak, yiiz ifadelerinde ve konusma ritminde
bozukluklar ve ya konusmanm akismm bozulmasi,
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b) Kekemeligin meydana gelmesine bagh olarak konusma yapan
ve dinleyen arasmda ortak bir anlayisa sahip olunmasi ve konusma
yapanm ritmibozmadan konusmayi denemesi yalmz basaramamasi,

c) Endise ve hissedilen gticstlzltlk hislerinin kekemeligi meydana
getirmesi,
d) Oz gilveninin yeterli seviyede olmamasi neticesinde konusma
yeteneginin bozulmasi,

e) Konusma yapanm kendini kekeme olarak gormesi, dinleyene
rahatsizhk verdigini hissetmesi ve normal konusmadigma <lair hatah
inaner seklinde ifade edilmektedir.
Kekemelik

birincil ve ikincil evre olarak iki grupta incelenmektedir

(MEB,2013);
a) Birincil evre; kekemelikte

problem yalmzca konusmarun

kendinde olup konusmaciya henuz gecmemistir, Konusma esnasmda
kararsizlik, tutulma, yineleme ya da uzatma biciminde akis ile ilgili
bozukluk

meydana

gelmektedir.

Birey,

konusmasimn

problemli

oldugunun ve ya diger bireylerin konusmasmda degisik oldugunu fark
etmedigi icin konusmaktan kacmmamaktadir,

b) ikincil evre; kekemelik durumunun konusmarnn kendisi ile
beraber konusmayi takip eden beklenmedik hareketler, tik, fiziksel
hareketlerin

bazilan

baslayamama,

duraklamak,

belirtiler gostermektedir.

gorulmektedir.
tekrarlamak,

Konusmaci,

konusmasma

patlamak ve uzatmak gibi

Bu belirtilere vilcut hareketleri, mimikler,

istenmeyen hareketler eslik etmektedir. Birey konusmasmm bozuklugunu
fark ettigi icin kekeleme endisesi tasnnaktadir. Bu endise, bireyin yeniden
kekelemesine sebep olmaktadir.
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Kekemeligi
bozuklugun
farkhhk

yaygmhk

cogunlukla

gosterdigi

ve degiskenlikleri

kucnk

yastaki

cocuklarda

ve aile gecmisiyle

Klonik

degerlendirildiginde

ortaya

91kt1g1,

cinsiyete

alakah oldugu gozlemlenmektedir

1996). Tamm olarak ii<; cesit kekemelikten
a)

acismdan

bahsedilmektedir

kekemelik;

kasihmh

bu
gore

(Baydik,

(Unalan, 2000);

olarak

harflerin

ve hecelerin

yinelenmesi.
b)

Tonik kekemelik;

c)

Atonik

seslerin kesilmesi,

kekemelik;

sesleri

cikarmamn

birden

kesilmesi

olaytdir.
Kekemeligin
gore farkhhk

siddet ve ya olusmasi kisinin icerisinde oldugu durum ve ortama

gosterebilmektedir.

artis gostermektedir.

Kekemelik

Bazi kelimelerden

ruhsal gerilimin

90k oldugu anlarda

kacmmak adma garip yilz ve goz hareketleri

ve ya yineleyen fiziksel davramslara kekemelik sirasmda rastlanmaktadir.

2.2.8. Kekemeligin

Onlenmesi

Cocuklann

kendinden

yasanrrushklan

fazlalastikca

gelmektedir.

Fikirlerin

gelismesine

ve kendini

Gelismekte

olan dil becerisi

cikarma mesuliyetini

cikan

anlatmak

isteklerine

istedikleri

bagh

daha kansik

kelimeler

cocuktan

kurmaktadir

(Ozyurek,

ve

arkadas

1984).

cevresi

Bunun

onlarm diizeyine getirmesi

cocuklann

ve kansik

ile anlatmasmi

Cocuklann
daha

kansik

neticesinde

gerekmektedir.

hale

sozcuk dagarcigmm
gerektirmektedir.

her daim daha uzun ses dizisinin

de cocuga yiiklemektedir.

akrabalan

olarak,

fikirler artmakta

artarak kansik hale gelmesi cocuklann

gosterdikce

seviyesini

ortaya

dil yetenekleri
cilmleler

cocuklann

ile

rahatca
gelisme
iletisim

dil ve konusma

Cevrenin istekleriyse

cocukta

artan bir bicimde toplumsal iliskiler kurrnasi, derslere kanlim gdstermesi ve daha 90k
soru sormasi
fikirlerini

seklinde

ortaya cikmaktadir,

Aynca

daha seri, akici konusmasi

daha diizgiln ve uzun ciimleler ile anlatmasi

yer almaktadir.

toplumun

ve

istekleri arasmda
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Bazi

bireyler,

yalmz

iken

ve

ya

kekelememekte

fakat yabancilar

yitirmektedirler.

Bazr bireylerin konusma yaparken kekeledikleri

ve ya okurken kekelemedikleri
gostermektedir

gorulmektedir.

yaparken

Kekemelik

konusma

konusmalannda

yaparken
akrcihgr

ama sarki soylerken

bireyden bireye degisiklik

(MEB, 2013).

Kekemelik
oncesinde

ile konusma

yakmlanyla

cogunlukla

cocuklarda

gorulme

2 ile 9 yaslan arasmda baslamaktadir.

Ergenlik

c;,ag1

sikhk derecesi % 1, ergenlikte % 08'e inmektedir.

Kekemelik erkeklerde kizlara oranla 3 kat fazla gortllmektedir. Olusmasi hece ve
sozcuklerin parcalanarak, seslerin uzattlmasi, sert vokal ataklan ile olmaktadir,
Akicihktaki bozulma durumlan zamanla azalma ve artmalar ile devam etmektedir.
Akicihktaki bu yitimler, bagmnh olarak az caba harcamaya sebep oluyor ise tedavi
ihtimali yuksektir. Sayet tedavi saglamrsa bu daha cok ergenlik evresinde meydana
gelmektedir (Gergerlioglu, 2002).
Konusma bozukluklannm

iyilestirilmesinde, tutum tedavisi, gevseme ve

rahatlama yontemleri, cevrenin hazirlanmasi, feed back, ritim kontrolleri, ozguvenin
ve toplumla rahathkla iliski kurulmasmm saglanmasi gibi usullere basvurulmaktadir.
Kekemeligin tedavisinde, uzmanlarca yapilmakta olan konusma tedavi yontemlerinin
iyilesmede en etkili tedavi teknigi oldugu tespit edilmektedir. Davramscr tedavi
uzmanlan, fiziksel bir eksikligin gorulmedigi hallerde kekemeligi ogrenilen bir
hareket

olarak

uygulamaktadirlar.

degetlendirmekte

ve

davramsci

teknikler

ilac;,h tedavi cok tercih edilmemektedir.

ile

tedaviyi

Benlik saygismm

dusmesi veya cekinme tutumlan gibi psikolojik problemler mevcutsa psikoterapi
faydah olmaktadir. Boyle durumlarda ailelerinde egitilmesine gerek duyulmaktadir
(Unalan, 2000).
Kekemelikte en fazla uygulanan tedavi tilrleri davrams degistirme, konusma
terapileri ve nefes egzersizleridir. Klasik tedavilerde ahsilan stereotipik tutum
dizinlerinin degistirilerek, gerilimin dusurulmesi ve ogrenilen tepki gibi faktorler
ilzerinde odaklamlmaktadir. Bloklarm degisimi ve incelemesi yapilarak azaltilmasi
veya tilmilyle ortadan kaldmlmasi ilzerinde cahsilmaktadir. Daha gilncel terapi
yontemlerinde konusma akicihgmm bastan tertiplenmesine odaklamlarak, hecelerin,
seslerin ve kelimelerin arasmda dogru gecis ve hizm ayarlanmasiyla konusmanm
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sifirdan dilzenlemesi

ilzerinde cahsilmaktadir.

icin 90k fazla uygulanan

bir yontem

yastaki

olmamakla

yaklasimlar

kilctlk

yinelemenin

nadir oldugu belirtilmektedir

Kekemelikte

cocuklarda

aile bireylerinin

90k fazla oaemsememeleri

gerektigi

sozlu hem de duygusal bir reaksiyon
sebeple aile damsmanhgr
ile 3 yas doneminde
ve akistaki

dusurulmelidir
hareketlerde

oldukca

basanh

(Madanoglu,

ve

akismm bozuklugunu

mildahalede

fikir hizlannm

istedigi

sirada

ilzerine yogunlasmamasr
baski gibi davraruslardan

verrnekte

2005).

soylense de aileler genellikle

bu duruma hem

bulunmaktadirlar.

konusma hizlanndan

cilmle veya sozcuklerde

kendisini

konustugu

kolaylastmci

sonuclar

cocugun konusmasmda,

gostererek

ufak cocuklar

akicihgi

gecici bir durum oldugu aciklanmah

bulunulmamasi,

Bu

sabirh

sekilde

ve endise duzeyleri

duzeltme yapilmamasi

rahatca

bir sekilde

fazla oldugu

ile ilgili baski teskil edecek

ifade

dinlenrnesi,

gibi goril~ teklif edilmektedir.

edebilmesine
cocugun

Utandmp,

ve ya
imkan

konusmasi

dalga gecme,

uzak durulmahdir.

Cocuk cogunlukla
bozukluktan

birlikte

(Karacan, 2000: 19). Cocugun konusmasi

tamamlanmamasi,
verilmesi,

yaklasimlar

itinah bir sekilde yi.iriltillmelidir. Aile bireylerine bilhassa 2

cocuklannm

bozulmanm

Geleneksel

kurtulabilmek

kekeledigini

fark edememektedir.

icin mekanizmalar

gelistirmeye

Fark ettigi zamanlarda
cahsmaktadir.

Kekeleyen

fertlerin %80'inin tedavi edildigi tespit edilmistir. Iyilesme ozgun olarak 16 yasmdan
once saglanmakta
2002). Cocukluk

ve vakalarm

donemi icerisinde

yasmda baslamakta
yavas

yavas

donernlerine

konusma

iyilesmektedir

bozuklugu

ve 4 yasma kadar devam etmektedir.

azalma

gostererek

kekeleyerek

bozukluklarmm

%60'1 kendiliginden

12 yasma

giren

kadar

cocuklann

olusturma

devam
buyuk

sonra ve yetiskin evresinde

90k onemli bir beyin travmasi

kekemelik

(Fisiloglu

akisim engelleyen
cocugun sorunlanru

sorunlan

ve Ungan,

etmektedir.

Yetiskinlik

bolumunde

konusma

Cogunlukla
gecirilmedigi

1992). Kekemelikte

yok etmek, cocugun sorunlan

riski en 90k 2

Bu devirden sonra da risk

5 yasmdan once olustugu belirtilmektedir.

olusmamaktadir

(Gergerlioglu,

12 yasmdan
muddetce
konusmarun

fark etmesini saglarnak,

cozmesi icin azimli hale gelmesi gerekmektedir.
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Ani tepki veya korkutma gibi durumlarm kekemelige yatkm olan cocuklarda
fazla etkili oldugu dusunulmektedir. Kekemelikle ilgili bir takim ogrenme modelleri
ortaya atrlrrusnr. Modellerden birinde, kekemelik cevre ve duygu ile ilgili faktorlerin
tetikledigi bir uyan bicimidir veya erken cocukluk evresinde ideal olarak gorulen
konusma akicihgmdaki aksamalarm kekemelik olarak incelenmesi iizerine geliserek
ogrenilen bir diger cevaptir. Bu sebeple ktlciik yaslarda gorulmeye baslayan gecici
kekemelikte aile bireylerinin cocuga dogru konusabilmesi adma bask! kurmamalan
ve cocugun kendi konusma tarzma onem gostennesine sebep olmamalan tavsiye
edilmektedir (Karacan, 2000).
2.2.9 Kekemelikle ile ilgili Ogretmen Tutumlarr
Cocuklann hem gelisimlerini tamamlamalan

hem de cevresindeki baska

kisiler ile pozitif iliskiler kurmayi surdurmesi de beklenilmektedir. Tutum sorunlan,
kisinin kendisi veya baskalan icin problem teskil edebilecek hareketlerdir. Yapilan
arastirmalar bir tutumun, cocugun o tutumu yapabilmesini basarabilecek yeterlilige
sahip olmamasi ve yapilmamasuun soyledigi durumlarda halen yapiyorsa sorunlu bir
davrams olarak kabul edilmektedir (Derman ve Basal, 2013). Ana dil becerileri
arasmda olan konusmak, fiziki organ ve zeka kodlamasmm neticesinde ortaya cikan
bir iletisim aracidir. Iletisimin dogru ve gercekci olrnasi konusmayi saglayan ogelerin
fonksiyonlanm yerine getirebilmesine baghdir. Konusmayi saglayan ogelerden biri
ya da birkac tanesinin vazifesini yapamamasi, konusma bozuklugunun olusmasina
neden olmaktadir.

Konusma bozukluklan arasmda olan kekemelik, muhim bir konusma kusuru
olarak gorulmektedir. Kekemelik, kisinin konusmasinm hem akismm hem de
zamanlamanm bozukluk durumudur. Kekemelik; konusma sirasmda tekrarlama,
zorlanma, uzatma, sozcugun parcalanrnasi, sessiz yada duyulabilir duraklamalar,
dolayh bir sekilde konusmak, kelimeleri fiziksel bir gerginlik ile telaffuz etmek ve
tek heceli kelime yinelemeleri gibi sorunlar konusma yapamn hedefledigi anlatima
engel olan istem dI§I bir bozulma olarak ifade edilebilmektedir (Erdem, 2013).
Egitim evrensel bir olgu olarak bireyin butun hayati boyunca devam eden bir
surectir. Okul ortammda cocuklan en cok etkileyen oge ogretmendir. Ogretmenlerin
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cocuklar ile kaliteli ve iyi iliskiler kurmasi, sorunlu davramsi olan cocuklara ozel ilgi
gostermesi ve bu davramslanna coztirn getirmesi gerekmektedir.
Bireyin oz varhgunn

haricinde

kekemeligine

etki eden dis etkenler

kekemelikle yapilan miicadeleyi etkilemektedir. Ogretmenler ve ailelerin kekemelik
konusunda sergiledigi olumsuz davraruslar kekeme ogrenciler acismdan yasamlanrun
90k daha zor gecmesi anlamma gelmektedir. Davrams, bir deneyim ve yasantmm
neticesinde meydana gelen, ilgili oldugu biitiin nesnelere ve olaylara karsi kisinin
tutumu iizerinde yon verici bir tesire sahip olan zihinsel bir hazir olustur (Ozdemir
2010). Kekemeligin

ortadan

kaldmlmasi

yalmzca

terapistlerin

cahsmalanyla

giderilebilecek bir durum olmamaktadir. Ogretmenlerin kekemelik hakkmda anlayis
ve bilgi eksiklikleri mevcutsa kekeme ogrencilerin daha fazla ice kapanmalarma,
sikilgan ve iletisim sorunlan yasamalanna sebep olacaklarmdan kekeme ogrencilere
karsi ogretmen davraruslanmn arastmlmasi onem arz etmektedir (Erdem, 2013).
Konusma bozuklugu yasandigi sirada oncelikle bunun fiziki bir aksamanm
sebep olup olmadigi arastmlmahdir, Smif ogretmenleri bu sebeple duyarh hareket
etmeleri gerekmektedir. Aileler genellikle cocuklannda olabilecek eksiklikleri fark
edememektedir. llkogretim cagma baslayan ogrencilerin, ogretmenler ilk olarak
ogrencilerin dil gelisimini konusunda olumsuz etkileyebilecek eksikliklerin olup
olmadrgmi saptamalan gerekmektedir (Erdem, 2013).
Okul cagma erisen cocuklann, bilhassa baslangic siirecinde uygulanmakta
olan ag1r disiplinler, terbiye ve baskilar gibi ogelerin ailevi yatkmligi bulunan
cocuklarda kekemelige sebep oldugu belirtilmektedir. Bu sebeple ogretmen ve
yetiskinlerin bu mevzuda okul ve aile icerisinde cocuga sefkatle yaklasmalan, daha
hosgorulu ve saygih olmalan tavsiye edilmektedir (Aybay, 2009).

2.2.10. Tiirkiye ve KKTC 'de Kekeleyen Bireylere Genel Bakrs
insan sosyal bir varhk olarak hayatmm biiyiik ktsmini baska insanlar ile
gecirmektedir.

Hayatmm

her

bolumunde

cevresindeki

kisiler

ile

iletisim

icerisindedir. insanlann birbirleri ile iletisim kurmasmda en 90k kullandiklan yontem
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ise konusrna yontemidir.
konusmanm

butunune

bozukluklarmdan
Konusrna

2013).

bozuklugu;

Konusmamn

konusmayi

ve bognmlanma

bazi

cevrelerde

seviyede degisiklik

kiside bazi konusma
konusma

birisi olan kekemelik,

etki eden ve konusan bireyce en fazla fark edilen konusma

saglamakta
sistemlerinden

olan bozuk olma durumu, aksakhk,

kabullenilmeyecek

kisilerin

alakah bozukluklardan

bir tanesidir.

varhgmda yetersizlikler
gorulmekte

Konusmayla

problemleri

tutumlarmda

olan solunum,

ses, sozcuk

birisi ve ya birden fazlasmda

iletisim saglayamamaktrr

kabullenilen

cercevenin

(Erdem,

disma

cikarak

ve ya sorun gortllmesi halinde genel olarak

oldugu belirtilmektedir.
asagrdaki

ozellikler

Konusma

ortaya

problemi

ctkmaktadir

olan

(Konrot,

1998);
a) Cok dusuk bir ses tonu ile konusmak,
b) Konusmanm

net bir sekilde anlasilmamasi,

c) Sesin ve ya konusma

sirasmda sergilenen

tavirla karsismdaki

rahatsiz etmek,
d) Belli bir sesin beklendigi gibi scylenmemesi,
e) Konusma anmda zorluk yasamak,

t) Dilin konusma ve ses ozelliklerine uyum gostermemesi,
g) Kelime dizinlerinde ve lisan sekillerinde sapmalar,
h) Yas, cinsiyet, fiziki gelisime uygun olmayan konusma seklidir.
Konusmak, birden fazla organm beraber cahsmasi ile ortaya cikan ve zihinsel
boyutu bulunan karmasik bir dil becerisi olarak ifade edilmektedir. Bu karmasik
yapmm

icinde

gorulebilecek

noksanhk,

olabilmektedir. Fiziksel eksiklikler,
noksanhklar

ve hastahklar,

konusma

bozukluklarma

neden

diyafram hastahgi, ses organmda olabilecek

konusma bozukluguna neden dogurabilecegi

gibi

yalmzca zihinsel kaynakh hastahklar da konusma bozukluguna neden olabilmektedir.
Kekemelik, bireylerin hem konusmasmdaki akicihgi hem de konusmaya ait
hareketlerini,

psikolojik

durumunu,

sozlu iletisimi ve sozel iletisimle

ilgili

davramslanni negatif yonlu etkileyen, fazlaca niteligi banndiran bir problem olarak
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ortaya cikmaktadrr. Kekemelik, bireylerin konusmalanna ve konusmalara bagli
hareketlerine etki ettigi gibi duygusal hayatim da etkilemektedir (Baydik, 1996).
Kekemelik ile alakah hem doktor hem de halk arasmda bazr hatah tutumlar
bulunmaktadir. Konusma, patologlarm az sayida olmasi, konu ile alakah uzman
yetistiren okullarm bulunmamasi, kekemeligin meydana gelmesine sebep olan
etmenler ve tedavilerle

ilgili medya ve saghk personellerinin

yeteri kadar

bilgilendirilmemesi bu hatah tutumlara sebep olmaktadir.
Tilrkiye' de, konusma bozuklanyla ilgili egitim veren bir anabilim dah
mevcut degildir, Bu sebeple yeteri oranda bilgi ve uzmana ulasmak kolay
olmamaktadir. Konusma bozukluklannm, icerisinde en eek incelenen konusma
bozuklugu kekemeliktir. Kekemeligin meydana gelisi, sebepleri, tedavi teknikleri,
ozellikleri,

fizyoloji

ve

norolojisiyle

gozlemlenmistir (Cenkseven, 2000).

alakah

pek

90k

arastirma

oldugu

Kekemelik ile alakah yapilan arastirmalann

bazilan da ruhsal temelli olarak kekemelige bagh kendisinin, ailesinin ve yakm
cevresindeki insanlarm davraruslannm belirlenmesine <lair cahsmalardir (Erdem,
2013).
Kekelemenin olusumundan sonra meydana gelen engellenme hissi, kaygi ve
utanma duygusu, bireyin toplumsal hayatmda, mesleginde ve kisiliginde onemli
problemlere sebep olmaktadir, Daima ruhsal soruna yol acmasa da kekeleyen
kisilerin daha 90k icine kaparuk olma, toplumsal ortamlardan cekinme egiliminde
olduklan

belirlenmistir.

Sosyal ortamlardan kacmma, egitimin silrdilrillmesini

engellemekte ve akademik basanyi etkileyebilmektedir (Ibiloglu, 2013).
Tilrkiye'de yapilan kekemelik ile ilgili uygulanan arasturnalann daha fazla
kekeleyen bireylerin demografik ozelliklerine gore degisip degismedigi ilzerine
yapilmisnr. Kekeleyen bireylerin yakm cevresinin bireye olan tutumlan ile ilgili
cahsmalara pek rastlanmamrstir. Tilrkiye'de yaklasik 700.000 civarmda kekeme
bireyin bulundugu belirtilmektedir.
2.2.11. Ilgili Arastirmalar
Dunyada yogun bir bicimde gorulen kekemelik, egitim alanmdaki basanda, i~
hayatmda ve sosyal iletisim alanmda olumsuz etkiler sergilemektedir. Kekelemeye
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tik, el ve yilz ve bas hareketleri,

nefes alma tutumlan

ve ya elini yumruk yapma gibi

tutumlar eslik etmektedir.
Kekemelik ile ilgili yapilan arastirmalardan
Baydik (1996) "7-15 Yas Grubundaki
Sozel lletisim
olmayan

Tutumlarmm

7-15

gosterip gostermediginin

Kekeme Olan ve Olmayan Bireylerin

Karsilastmlmasi''

yas grubundaki

kisilerin

belirlenmesini

bazi omekler verilecektir.

isimli cahsmasmda
sozel

iletisim

amaclanustir.

davraruslannda

gostermedigi

olmayanlara

programlarm

gore

daha

Yetiskin bireylerin
basansi

iletisim

arasmdaki

davrantslannm

sekilde etki edecegine

iletisim

davraruslarmm
oldugu,

degismeyecegi

olumsuz

davramslan

oldugu

sozel iletisim davraruslanyla

konusmayi

diizeltici

Bunun sonucunda

olumsuz

programlarm

diizeltilmesinin

kekemeligin

diizelmesi

Kekeme cocuklann

iletisim

basansmda

iliskin veriler saglannustrr.

ve uzun vadede konusmanm

sozel

sozel

iliskiyi incelenmistir.

kekemeligin

sonucuna ulasilmrstir.

Aynca

bile

tamami

yas ve smif seviyelerinin

yilkselmesi

davraruslann

meydana

icin gerekli

tespit

sozel
ile

davranislann

sebep olabilecegi

7-8 yas ve 1. ve 2. simf seviyelerinde

davramslann

aynca

bu

ile arttigi belirlenmistir,

Bu

onlemlerin

edilmesi

bile

ahnmasi

zorunlulugu

sonucunda belirlenmistir.

Bazi

arastirmalarda

kekeme

bireylerin

toplumsal

kapamk, oz gilveni dusuk, uyumsuz tutumlar

sergilemelerinin

cesit tutumlan

alay konusu

toplumsal

olumsuz tepkilerle

cevresi

karsilasmast

tarafmdan

yatmaktadir.

saygismda olumsuz etki yaratmaktadir.
silresince

vadede

olumsuz

bu

yeniden bozulmasma

oldugunun

gelmemesi

uzun

onlenmesinden

durumda

davraruslannm

cahsmanm

gosterip

iletisim

varhgmm

olumsuz

olumsuz

yasa, snuf diizeyine gore farkhhk

sonucunda elde edilen verilere gore, kekeme bireylerin kekeme

yasitlanna

belirlenmistir,

bagimsiz

farkhhk olup olmadigr,

arastmlmrsnr.

Arastrrmanm

sozel

cinsiyete,

farkhhk

Cahsmada 7-15 yas arasmdaki

kekeme olan ve olmayan kisilerin sozel iletisim tutumlarmda
sozel iletisim davraruslannm

kekeme olan ve

iletisim kurma becerisinde,

iliskilerinde
temelinde
olmak,

Bu durum kekeleyen

Kekemelik
hislerini

asabi,

ice

bireyin bu

dislanmak

gibi

bireylerin benlik

tedavi edilmez ise kisinin yasami

net bir sekilde aciklama,

egitim ve
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mesleki alanlarda amacuu

gerceklestirememe

gibi durumlarla karsilamaktadir

(Ibilioglu, 2013). Kekeleyen bireylerin cevresin cesitli sekillerde tepki almast bireyin
kekemelik seviyesini ve yogunlugunu etkilemektedir.
Pmarcik (2013)'iin''6-8 Yas Psiko-Sosyal ve Akademik Yonden Karsilastiklan
Gucluklerin Ogrenci,Ogretmen,Veli Gorusleri Acisindan Degerlendirilmesi "isimli
cahsmasinda ,kekemelik durumunun 6-8 yas a doneminde basladigr dii~iintilmii~ ve
bundan dolayi psiko-sosyal

yonden karsilastiklan

guclnkleri.veli.cgretmen

ve

cocuklann gorusleri derinlemesine incelenmistir.Cahsma ;30 ogretmen,30 ogrenci ve
30 veli iizerinde yapilnusnr.Veriler icerik analiz teknigi ile analiz edilmistir.
Arastirmamn sonucunda,kekenielik sorunu yasayan ogrencilerin en cok-psiko-sosyal
alanda guclukleri oldugu.veli ve ogretmenlerin ise cocuklardaki bu sorunu en aza
indirgemek ya da ortadan kaldirmak icin yetersiz oldugu sonucuna ulasilrmstir.
Dumanoglu (2006)' nm "Kekemelerde Y aygm Kekemelik tutumlarmm kaygi
ve Depresyon Diizeyleri Acismdan incelenmesi" isimli cahsmasmda konusma ve
dolayisr ile insanlarm birbirleri ile iletisim kurmasim zorlastiran kekemelikte
cogunlukla gozlemlenen tutumlarm kisinin iiziintil ve ruhsal ve bedensel cokuntu
seviyeleriyle baglannsmi incelemistir. Cahsmanm kapsammda kekemelik tarusi
konulan

73 kisi iizerinde yapilan arastirmada

arastirmaya katilan bireylerin

kekemelige karsi tutumlanyla ruhsal cokuntu ve iiziintii seviyeleri arasmdaki iliski
tespit edilmeye cahsilmisnr. Cahsmada, Kekemelik Algi Ol9egi ile fiziksel tepki,
iizilntii, kacmma, diger iletisim sekilleri, kekeleme tutumlan altmda degerlendirilerek
her bir kavramm kaygi ve depresyon ile iliskisini incelemistir,
Cahsmamn sonucunda elde edilen verilere gore arastirrnaya katilan bireylerin
kekemeligin tedavisinde kisilerin tutumlarmdan yola crkarak psikolojik sorunlanm
fark etmesi saglanrmstrr. Bu sayede kekemeligin tedavi edilmesinde biitiinsel bir
yaklasim sergilenmesi tedavide siirecinde de devamhhgtn korunmasim saglayacaktir,
Ozdemir (2010)' in "Kekernelige Dair Kamuoyu Tutumunun Olculmesi:
Eskisehir Orneklemi" isimli cahsmasmda Eskisehir ilinde kekemelige ve kekeleyen
kisilere olan tutumlan inceleyerek daha genis olarak, Tiirkiye' de tutumlarm tespit
edilmesini amaclamaktadir. Cahsmada kekemelik ile alakali tutumlann sistemli ve
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kulturlerarasi

kiyaslamalar

Ozellikleri

Kamuoyu

unsurlarma

gore

kekeleyen

Anketi"

Deneklerin

bu tutumlarm

belirlenmistir.

kullanrlrmstir.

incelenmistir.

kisilerin genellikle

belirtmislerdir,
oldugu,

yapilarak olc;illebilmesini

Cahsrna

Cahsmadan

egitim,

elde edilen

yas

verilere

ve cinsiyet

gore

denekler,

sikilgan, ilrkek, asabi ve hemen heyecanlandiklanrn

kekeleyen

yetiskin

kisilere karsi olumsuz tutumlarmm

ve yash

Kadm bireylerde

cok oldugu ve deneklerin

saglayan bir arac olarak "lnsan

olan kisilerde

olumsuz

cevaplarm

egitim durumlarmm

daha fazla

daha eek gozlemlendigi

olumlu cevaplara

oranla daha

artmasi ile olumsuz cevap saytsmm

azaldigi belirlenmistir.
Bu cahsmanm

sonucunda

kekeme

bireylerin

tutumlarla karsilasacagi,

bu tutumlarda

bir etkisinin bulunmadigi

sonucuna vanlmistir.

Erdem(2013)'in
Karst

Tutumlan"

tutumlarmm
soyutlama

"Ttlrkce

alt boyutlan

ogrencilere

karsi

ogretmenlerin

ve Siruf Ogretmenlerinin
ogretmenlerin

Kekeme

kekeleyen

Arastirmada

basansizhk,

kullamlrmsnr,

Ogretmenler

bu

pozitifi

tutum
yonelik

bazi demografik

olumsuz

. sergiledigi
tutumlarmm

degiskenlere

Ogrencilerine

ne seviyede

karsi

farkmdahk

alt boyutlarma

belirlenmistir.

anlamh

ogrencilere

amaclanrmstir.

kekemelige

tutumlarmm

tarafmdan

cinsiyet, yas ve toplumsal yakmhgin

isimli cahsmasmda

belirlenmesi

toplum

Bu

ve

iliskin

arastirmayla

oldugu ve o.gretmen

gore degisip degismediginin

belirlenmesi

amaclanmistrr.
Calismanm
ogrencilerine

cinsiyete

ve Belgin

Bulgulan"

cocuklanmn

edilen

(2010)'

verilere

in "Okul

isimli cahsmasmda

kekemelik

gore farkhhk

kekemeligin

elde

gore

ogretmenler

kekeme

karsi olumlu tutumlar sergilemektedir.

Kayikcr
Kekemelik

sonucunda

verileri
gosterdigi

Cagr Kekeme

kekemeligi

incelenmistir.

Turk

Cocuklannm

olan 8-12 ya§ arasmdaki Tilrk

Cahsmada

ve erkek cocuklannda

kekeme

oranlarmm

kiz cocuklanna

oranla

daha cok goriildilgil belirtilmistir,

Calismanm
olan ogrencilerin

sonucunda

elde edilen verilere

kelime icerisinde kekemelik

gore daha cok oldugu

belirlenerek

gore okul cagmda kekemeligin

bulgularmm

kekemeligin

genellikle

kelimeler arasi bulgulara
okul oncesi donemde
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basladigr

vurgulannusnr.

baska konusma

Tlirkiye'

bozukluklarmda

donemine

birakilmasi

nedeniyle

gerek iyilestirme

olma olasihgmda

uygulandigi

ya da gereken
surecinde

dii~li~ yasanmaktadir,

suphe duyduklarmda
vurgulanrmstir.
yasanum

de okul oncesi donem icerisinde

ve saglrkli

d6nemde coztunlenmesl

olumsuz

olarak etkiledigi

Bilgi Duzeyleri

alakah

bozukluklarma

okul

gerektigi

basansim,

ve bu durumun

ve Tutumlan"

bilgilerinin

<lair tutumlan

yeterli

erken

Gorulen Davrams Bozukluklan
isimli cahsmasmda

seviyede

K.K.T.C.'

olan ebeveynlerin

olup

olmadigmm

ve davranis

karsisinda

gelecek nesiller icin daha
yetistirildigi

olan aile ortammdaki

onune gecmek

aile uyelerinin,

bilgili olmasi gerekmektedir.

yasadiklan

olarak

kurmasmm

Ebeveynler

oldugu,

elestirilmesi,

olrnalarmm

kekelemeye

cocuklannm

daha

Cahsmanm
ya

kekelediginde
kekemeliklerini

da

sebep

sonucunda,
doktora

ilk yer

gorulen kekemeligin

az bir kisrm

cocuklann

kekelemesine

bozukluklarmm

cocuklannda

yanlrslanmn

ve yogun elestirinin

tutumlarmm

uzmana

tutum

dururnlar oldugunu belirtmislerdir,

devamh

egilimli

korku

nin

davranis

iyi kisilerden meydana gelen bir topluluk hayati icin, cocuklann

cogunluk

ile

incelenmistir,

Gelisip degisim gosteren topluluklarm

biiyiik

i~

gerekliligi belirtilmistir.

Gime ilcesinde bulunan 4 ile 12 yas arasmda cocuklan
bozuklanyla

kekemelik olgusundan

problemlerin

Hassoy ve Cakici (2012)' nm "Cocuklarda
ilgili Ailelerin

basanli

etmeleri bir uzmana darnsmanlan
yasanan

okul

yapilamamasi

gerekse tedavinin

Ailelerin cocuklannm

akicihgmda

ve ya sosyal iletisimi

coznlmesinin

yonlendirmenin

zaman uzamakta

hemen mudahale

Konusma

gibi, problemin

gozlemlenen

baski,

kahtsal,

Bazi arasnrmalar,
. diizeltilmesinin,
disipline

oldugunu

sebebini
cocuklarm

konusan cocuklann
ailelerin

edilmesi

icin

90k baskt

ve elestirrneye

belirlernislerdir.

Bazr

90k

aileler

sebep olmayacagrru dustlnmektedir.

ebeveynlerin
goturecegini,

bir kismmm kekeleyen
bazilannm

da

cocuklanm

cocuklanru

bir

dinleme,

uyanp diizelterek ya da cocuklara toplum icerisinde gcrevlendirerek
ortadan kaldirabilecekleri

Madanoglu

(2005)'

nun "Kekeme

gorusunu savunduklan
Cocuklar

belirlenmistir,

lcin Bir Tarama Cahsmasi ve

Kekemelikle Bas Etme Konusunda Hazirlanrms Bir Programm Degerlendirilmesi"
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isimli cahsmasmi
kekelemeyen
ekonomik

iki boyutta ele alrrustir. Cahsmanm

cocuklann

gelisim

kiiltilrel seviyeleri,

Programt"na

katilan

Cahsmamn
cocuklann

gilvenlerini gelistirerek konusmalanm
Arastirmanm

sonucunda

degum seklinin, annelerinin
iliskisi olmadigr
yakm

seviyeleri,

babanm

kekelemesinde
ailelerin

konusma

algilama

ve

sosyo

di.izey ve

ise "Kekemelikle
ve egzersizleri

Bas

ile oz

daha akici bir hale getirmeleri incelenmistir,

elde edilen verilerden
sirasmdaki

Beslenme
bozuklugu

etkili oldugu saptanmisnr.
bilgilendirilmesi

cocuklann

olan

kekemeliklerinde

saglik durumlannm

sorunu yasayan

sinirli ve gergin olmasmm,

ebeveynlerin

aile hareket

calismalan

kekeleyen

ebeveynlerinin

ikinci boyutunda
grup

hamileligi

saptanrmstir.

akrabalarm

oz kavramlan,

ruhsal problemleri,

sekilleri degerlendirilmektedir.
Etme

nitelikleri,

ilk boyutunda

cocuklarda,

cocuklarda,

anlamh bir
ailesinde

ebeveynlerin

ve

egitim

ailenin gelir di.izeyinin cocuklann

Bu durum cocuklannda
ve egitimlere

kekemelik bulunan

katilmasr

gerekliligini

ortaya

cikarrrustir. Ailenin verecegi deste ile birey oz gilvenini ve benlik saygrsim kazamrsa
sosyal anlamda daha mutlu ve daha basanh bir birey haline gelmektedir.
Dumanoglu

(2006)'nun

Kaygi ve Depresyon

"Kekemelerde

Dilzeyleri Acismdan

Y aygm Kekemelik Tutumlarmm
incelenmesi"

isimli calismasmda

kekemelik yasayan bireylerin tutumlarmm kaygi ve ruhsal c;okilntil seviyeleriyle
iliskisi incelenmistir. Arasnrmanm sonucunda elde edilen verilere gore, ailesinde
kekemelik bulunan bireylerde kekemeligin goruldugu, kekemeligin hem kahtsal hem
de ogrenme yolu ile aktanldigi

saptanrmstir. Ebeveynlerde psikolojik kisilik

bozukluklarmm var olmasi, cocuklarda kaygi, korku ve gerilimin kekemelige etkisi
oldugu saptanrmstir,
Cangi (2008)' nin "Kekemeligi Olan ve Olmayan Ergenlerin Cok Boyutlu
Mtikemmeliyetcilik Di.izeylerinin Karsilastmlmasr" isimli cahsmasmda 14 ile 21 yas
arahgmdaki

kekeme

olan

bireylerle,

normal

konusan

bireylerin

genel

mukemmeliyetcilik ve di.izen, tutumlardan kusku, ailesel elestiri, yanhslara karsi asm
ilgi, aile beklentileri ve sahsi standartlar boyutlan ile kiyaslanmasi amaclanrmstir.
Bazi arastirmalara

gore kekeleyen bireylerin

ebeveynlerinin

normal konusan

bireylerin ailelerine gore daha ilstiln, rekabetci, disiplinli, gercekligi bulunmayan

39

beklentileri belirleyen, talepkar ve mukemmeliyetci olduklan yonunde geleneksel
gorusler yer almaktadir.
Cahsmanm sonucunda elde edilen verilere gore kekeleyen ve kekelemeyen
bireylere sahip ailelerin beklentileri ve elestirel duzeyleri arasmda bir fark
saptanarnarmstir.
Ruhsal kosullarla kekemelik arasmda direkt olarak bir iliski bulunmaktadir.
Bireyin konusmaktan kacmdrgi ve heyecanlandigi zaman kekemelik olusmaktadir.
Yabanci bireylerin bulundugu ortamlarda, bir otorite ile konusuldugunda, telefon
gorusmelerinde, beklenmeyen ani konusmalarda kekemelik olusmaktadir, Kekeleyen
bireyler, konusmaktan kacmdiklan icin beden dillerini kullanma egilimindedirler
(Erdem, 2013).
Aybay (2009)'m "8-12 Yas Grubu Kekeme Cocuklann Kaygi, Sosyal Fobi ve
IQ Yonunden Tetkiki" isimli cahsmasmda 8 ile 12 ya~ gurubu kekeleyen ve normal
konusan cocuklann toplumsal ilzilntil, toplumsal korku ve IQ akimmdan aralarmdaki
aynmm incelenmesi amaclanmrstrr.
Arastirmadan

elde

edilen

verilerin

sonucunda

kekeleyen

cocuklann

saldirganhk seviyeleri yiiksek ctknustir. Cocuklann 6 ile 12 yas arasmda okul cagina
rastlayan donem icerisinde sosyallesmeye basladigi bir donemdir, Bu donem
icerisinde cocuk yakm cevresi ve ailesinden sosyal bir destek gormez ise kendine
olan gilveni azalmakta, aile icerisinde yasanan anlasmazliklar, ogretmenlerin sevgisiz
ve anlayissiz tutumlan cocuklann bu durumlan atlatmasi engelleyerek kekemelik
duzeylerini artirmaktadir. Cocuklann okul 9ag1 oncesinde aldiklan agir disiplin,
baski, terbiye gibi faktorlerin genetik yatkinhgi bulunan cocuklann kekemelik
diizeylerini artirmaktadir.
Belirli bir yasa kadar normal ve akici konusan cocuklar yavasca ve ya aniden
kekeleyebilmektedirler.
takilma yasanmaktadir.

Baslangicta belirli kelimelerde daha sonra her kelimede
Kekemelikte

bireylerin yanmda bazilarmda

bazi cocuklarda okul ortammda, buyuk

ise kaygi ve gerginlik hissettiklerinde

ortaya

cikmaktadir. Kekeleyen cocuklann ebeveynlerinde asm derecede titiz ve kuralci
olduklan belirlenmistir. Bu ebeveynlerin beklentileri 90k yiiksektir ve cocugu
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us RARY
devamh oJarak. kontrol altmda tutrna)"i cahsmaktadir. Cocuklann

y~m~o"-""

uslu ve duzenh olmasi bekleyerek surekh elestirmektedirler. Konusmayi ogrenen-cocuk hatah bir cumle kullanmamasi gerektigi durumu cocukta duraksamaya ve
kekemelige sebep olmaktadir (www.tedizmir.kl2.tr,

Erisim Tarihi: 09.05.2016).

Kekemeligin olusmasi ile cocuk toplumsal uyumda sorunlar yasamaktadir, Cocuk
alay konusu olmakta, konusmaktan cekinmekte, cekinme, utanma ve gilvensizlik
yasamaktadir,
Menguloglu

(2014)'nun

"Yetiskin

Kekemelerde

Ebeveyn

Kabul/Red

Algrsmm Degerlendirilmesi" isimli calrsmasmda algilanan ebeveyn tutumlan ve
kekemelik arasmdaki iliskiyi arastrrrmstir. Ebeveynlerin cocuk yetistirme tarzlarmm
cocuklann, ruhsal, bedensel, duygusal, lisan ve cinsel gelisimleri ilzerinde etkisi
bulunmaktadir, Bu gelisimlerin saglikh olabilmesi icin ebeveynlerin saygih ve steak
iliskilerine bagh olmaktadir. Ebeveyn tutumlarmm cok disiplinli ve kati olmasi ya da
asm yuksek beklentiler
Cocuklar

gelisimleri

cocuklann
sirasmda

gelisimini

olumsuz yonde etkilemektedir.

ebeveynlerinden

kabul

gorme

gereksinimi

duymaktadir. Bu gereksinim cocukluk evresinde karsilanmadigi zaman cesitli
problemlere sebep olmaktadir.
Cahsmanm

sonucunda elde edilen verilere

gore kekeleyen bireylerin

ebeveynleri tarafmdan daha az kabul gordukleri, daha az steak davramldigi,
kekeleyen bireylere karsi daha kayrtsiz kalmdigi, daha dusmanca tavirlar algiladiklan
saptanmrstir.
Y apilan arastirmalar kekeleyen cocuklann yetiskinlerin onaylarma daha fazla
ihtiyac duydugunu belirlenmistir (Madanoglu, 2005).
Cahskan (2003)'m "Bosanrms Aile Cocuklannm Benlik Saygisi (Lefkosa
Ornegi)" isimli cahsmasmda Kibns'ta bosanan ailelerin cocuklan dikkate almarak
cocuklann gelecek yasamlanna etki edecek bosanmalann benlik saygisma etkisi
incelenmistir, Arastirmadan elde edilen sonuclara gore 3 ile 13 yas arasmda aileleri
bosanan cocuklarda kekemelik olusumu saptanrrnstir.
Kekemelik, bilincdisi gereksinim ve ic catismalann sonucunda saldirgan
tutumlar ve ya korkunun bir isareti oldugu belirtilmektedir. Baskilanan gereksinimler
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teorisine gore, saldirgan tutum olarak kabul edilmekte ve erken cocukluk evresinde
derin psikolojik sorunlar yer almaktadir.
bir zamanda meydana gelmedigi,
dis unsurlardan

etkilendigi

konusma ve dil becerisinin
konusmak

Yapilan bazi cahsmalarda,

kekemeligin

belli

hareketli yasam icinde olustugu bu durumun ic; ve

belirlenmistir.

Cocuklann

okul oncesi donem icerisinde

siiratle gelisimi sebebi ile aile ortammda dikkat cekerek

amaci ile hizh davranmasmm

kekemelige

sebep olabilecegi

aciklannustrr

(Ibiloglu, 2011 ).

Yapilan

bazi

cahsmalarda

ailelerin

sozlu

kekemeligin

baslamasmda

cahsrnalarda

asagidaki ebeveyn tutumlan belirlenmistir

a.

ve gelisim gostermesinde

Okul oncesi cagmdaki

tutumlarmm

genel

olarak

etkili oldugu belirlenmistir.
(Madanoglu,

kekeleyen

Bu

2005);

cocuklann

konusmalanmn

anneleri tarafmdan daha fazla kesildigi,

b. Kekeleyen

cocuklann

cocuklardan

c.

annelerinin

daha

fazla

daha fazla sebep oldugu,

Cocuklann

kekelemedikleri

konusmalanru

kaybettikleri

kestikleri

"Kekemelik

Arasi Normal Konusan Cocuklann

Kekemeligi

kekeleyen

ailelerin

acilanru

kekeleyen

arastmlarak

kekemeligin

zamanlarda
ve

ve

bu

normal
durumun

annenin miidahalesi

konusma

akrcihklanm

belirlenmistir.

F1~Iloglu ve Ungan (1992)'m

bireylerin,

kanstiklan

kekelemeye

ile

konusmalanna

Nedir? Ne Degildir?

Degerlendirmesi"

ve diger

algilanan

bireylerin

ve yasanan

9-12 Yas

isimli cahsmasmda
kekemelige

boyutlanm

bakis

belirlemeye

cahsrmslardir.

Arastirmanm

sonucunda

konusma gereksinimi
ve

mesleklerde

cocuklann

gore kekeleyen

bireyler

fazla

olmayan daha fazla beyin ya da beden giicii gerektiren dersler

basanh

kekemeligi

elde edilen verilere

olduklan
gtililnc

belirlenmistir.

bulmadiklan,

Arastirmada

kendilerini

normal

karsismdakinin

konusan
yerine
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koyarak onlan anlamaya calistiklan belirlenmistir. Cocuklar kekeme olan bireyler
hasta veya oziirlii olarak algilamaktadirlar,
Literatiir

incelendiginde

kurdugu, elestirdigi, cocuklan
olduklan,

cocuklanna

karsi

kekeleyen

cocuklann

ailelerinin

yogun baski

disiplin altma almaya ve elestirmeye egilimli
reddedici

olduklan,

daha eek

olumsuz

tutum

sergiledikleri, cocuklann sozlerini daha fazla kestikleri, asabi, kizgm, asm diizenli ve
titiz olduklan belirlenmistir (Cenkseven, 2000).
Konusmanm

fiziksel

ogelerinin

egitimi

diksiyonu

ilgilendirmektedir.

Cocukluk evresinde yasanan bazi hastahklar, kaygi ve heyecan, viicutta konusmayi
saglayan kaslarm cahsmasuu bozabilmektedir, Bunedenle meydana gelen kekemelik
gibi

konusma

bozukluklan

egitim

yolu

ile

iyilestirilmektedir,

Konusma

bozukluklarm fark edilmesi oncelikle aile tarafmdan olur.
Kekemelik durumu konusma ile ilgili oldugu icin birey konusmasmi
baskilamaktadir. Kekemelik sadece kekeleyen bireyi degil aym anda onu dinleyen
bireyleri de etkileyen bir problemdir. Bu durum yalmzca kekeleyen bireyin konusma
akicisizhgim degil aym zamanda dinleyenin de bu duruma verdigi tepki ve tutumlan
kapsamaktadir, Kekeleme sonucunda bireyler iiziintii, kaygi ve endise hissetmekte ve
bu durumu daha kctulestirerek bireyin daha fazla hata yapmasma ve kekelemesine
sebep olmaktadir, Bu durumun altmda yatan sebepse ebeveynlerin dogru konusmaya
gerektiginden cok onemsemeleri, ktlctlk yanhslann

iistiinde yogun bir sekilde

durmalan ve bunu cocuklanna yansitmalan yer almaktadir (Erdem, 2013).
Kekemeligin neticesinde bireyde ruhsal bozukluk olusmaktadir. Insan ve
topluluklardan kacmma, bu rahatsizhgi ile alakah olumsuz bir tutum takindiklanndan
tedaviyi uygulamakta zorlasmaktadir.

Bireylere ne sekilde tavir taknulacagnu

belirleyen toplumsal gelisim, insan hayati icin gereken bir surectir. Toplumsal
baglann saghkh bir sekilde yiiriitiilmesi konusma becerilerine bagh durumdadir.
Bireyle toplum arasmda bir bag kurmasmi saglayan konusma yeteneginde yasanan
sorun kisiyi psikolojik ve toplumsal yonden etkilemekte bireyin toplumla iliski kurup
surdurmesine engel olmaktadir. Birey kendi ve cevresiyle bag kurmaya cahsirken
ozrunden dolayi kabul gormeme, yalmz birakilma, dalga gecilme, acimayla
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karstlasmaktadir,

Kisinin kendi duygulan

ve tutumlan

ile toplumun takmdigi tutum

bir araya geldiginde birey farkh tutumlar sergileyebilmektedir.

ve aile icerisinde diger kisilerin cocuk ile olan iliskisi

Ebeveynlerin

cocuklann aile icerisindeki konumu belirlemektedir. Genel olarak mukemmeliyetci
ailelerin cocuklannda kekemelik gorulme sikligi daha yogun olrnaktadir. Dengeli ve
sevgi dolu bir ailede buyuyen

cocuklann

gelisimlerinin

de saghkh

oldugu

"Okul Oncesi Ogretmenlerinin

Smifta

belirtilmistir, (Madanoglu, 2005).
Akman ve digerleri (2010)'nin
Karsilastrklan

sorun

ogretmenlerin

okul

Davramslara
oncesi

Iliskin

donemde

Dusunceleri"

cocuklann

isimli

cahsmasmda

sorunlu ······tutumlara- karsihk

goruslerinin belirlenmesi amaci ile yapilrmstir.
Cahsmanm sonucunda elde edilen verilere gore ogretmenler karsrlastiklan
problemlere
belirlenmistir.

karsi,

cocuga

gore

durumu

yorumlayarak

tutum

sergiledikleri
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BOLUMIII

3.YONTEM
Bu

bolumde

arastirmamn

modeli.orneklern

yontemi.verileri

toplama

araclan.verilerin toplanmasi.verilerin istatiksel degerlendirilmesi yer alacaktir.

3.1. Arastirma Modeli

Bu arastirma tilril nicel bir arastirma oldugundan .arastirmada

betimsel

tarama modeli kullamlrmstir.Betimsel tarama modelleri gecmisteki bir durumu ya da
var olan bir durumu oldugu sekli ile betimlemeyi amac edinen arastirmalar icin en
uygun modeldir (Karasar, 2006).

3.2. Orneklem Ydntemi

Arastirma evrenini, KKTC Ilkogretim dairesine bagh Ilkogretim okullan ve
Ozel Egitim Merkezlerinde

2015-2016

egitim ogretim yilmda hizmet veren

ogretmenler olusturmaktadir.
Arastirma

evreninin

tamamma

bakimmdan gil9 olacagindan,

ulasilmasi

zaman,

maliyet ve kontrol

arastirma evrenini temsil edecek bir omeklem

secilmistir. Omeklem seciminde tabakah ve tesadiifi omeklerne yontemi kullarulmis
ve %95 gilven diizeyi ve %5 omekleme hatasi ile 1572 kisilik cahsma evreninde
toplam 356 kisi ile gortistllmttstur.
Tabakah omekleme, smirlan belli olan bir evrende alt tabakalarm oldugu
veya alt birim gruplarmm var oldugu durumlarda kullanilan bir yontemdir. Bu
calismada evrenin icinden secilen alt tabakalardan yolan cikilarak yine evren
ilzerinde cahsilmisur (Yildmm ve Simsek, 2005).
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3.3. Verileri Toplama Araclari
Arastirma verileri soru formu ile toplanmistir. Veri toplama araci olarak
kullamlan anket formu iki bolumden olusmaktadir.

3.3.1. Kisisel Bilgi Formu
Soru formunun birinci bolumunde ogretmenlerin yas, cinsiyet, meslekli
kidem gibi tamticr ozelliklerini saptamaya yonelik sorularm yam srra ogretmenlerin
konusma bozukluklan I kekemelik konusunda egitim alma durumlanm saptamaya
yonelik sorular yer almaktadir.
3.3.2. Kekeme Ogrencilere Iliskin Ogretmen Tutumlart Olfegi
Soru formunun ikinci bolumunde Erdem (2013) tarafmdan gelistirilen
kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol9egi yer almaktadir.
Erdem (2013) tarafmdan gelistirilen olcegin gelistirilmesi siirecinde oncelikli
olarak ilgili alan yazm taranarak ve uzman gorusleri almarak gelistirilmistir.
Olcekte basansizlik, farkmdahk ve soyutlama olmak ilzere 3 alt boyuta
dagihrm verilen 14 madde yer almaktadir, Bu onermelerden l.maddeden

5. Madde

dahil olmak iizere basansizhk boyutunda, 6. maddeden 10. madde dahil olmak ilzere
Farkmdahk boyutunda,11.maddeden

14. Madde de dahil olmak ilzere soyutlama

boyutunda yer almaktadir.
Olcek formunda yer alan maddeler

besli Likert tipi ("l"

Kesinlikle

Katilmiyorurn; "2" Katilrruyorum; "3" Kararsizim; "4" Kanhyorum; "5" Tamamen
Katihyorum) bir dereceleme olcegine sahiptir. Yrd.D09.Dr. llhan Erdem tarafmdan
onermelere verilen yamtlara istinaden belirlenen puan arahgi, asagrdaki gibidir;
1. Hi9 Katilrruyorum

1.00-1.79 I 2. Kanlrmyorum

1.80-2.59

3. Kararsizim

2.60-3.39 I 4. Katiliyorum

3.40-4.19

5. Tamamen Katihyorum

4.20-5.00
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Olcekte yer alan basansizhk ve soyutlama alt boyutundan alinacak yuksek
puan ogretmelerin kekeme ogrencilerin basansiz olduguna ve diger ogrencilerden
soyutlanmalan
almacak

gerektigine yonelik gorii~ bildirdigi, farkmdahk alt boyutundan

yuksek

puan

ise

ogretmenlerin

kekeme

ogrencilere

yonelik

farkmdahklarmm yuksek oldugunu gostermektedir,
Erdem (2013) tarafmdan yapilan gecerlilik gilvenilirlik cahsmasi sonucunda
ol9egin kememe ogrencilere iliskin ogretmen tutumlanm

olcrnede gecerli ve

gilvenilir bir olcme araci oldugu tespit edilmistir. Arastirmaci tarafmdan olcege
verilen yamtlara iliskin yapilan ic tutarhhk testi sonuclanna gore, olcekte bulunan
basansizhk alt boyutuna ait Cronbach alfa degeri 0,81, farkidanhk alt boyutuna ait
deger 0,76 ve soyutlama alt boyutuna ait Cronbach alfa degeri 0,78 bulunmus ve
ol9egin gilvenilir oldugu sonucuna vanlrmstir.

3.4. Verilerin Toplanmasr
Soru formunun okullarda uygulanabilmesi KKTC Milli Egitim Bakanhgi
llkegretim Dairesi Mildilrltlgtlnden izin almmis ve izin formu uygulama yapilan okul
mudurluklerine sunulmustur.
Soru formu cahsma evreninde yer alan ilkokul ve ozel egitim ogretmenlerine
Nisan 2016 doneminde uygulanrmstir, Ogretmenlerin anket formunda yer alan
sorulara

dogru

yamtlar

vermeleri

icin

kisisel

bilgilerinin

diger

sahrslarla

paylasilmayacagi bilgisi verilmistir. Yilz yuze gorii~illen ogrenciler arastirmamn
amaclan ve anket formunun ne sekilde doldurulacagina iliskin bilgilendirilmistir.

3.5. Verilerin Degerlendirilmesi
Arastirmada veri toplama araci olarak kullamlan anket formundan elde edilen
veriler, bilgisayar ortammda Statistical Package for Social Science (SPSS) 21.0
prograrm yarduruyla 9ozilmlenmi~tir.
<;ozilmleme islemlerine ogretmenlerin yas, cinsiyet, mesleki kidem gibi sosyo
demografik ozelliklerine iliskin frekans analizi yapilarak baslanmis ve sonuclar
frekans tablolanyla gosterilmistir. Aynca ogretmenlerin konusma bozukluklan

ve
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kekemelik konusunda

egitim alma durumlarma

ait frekans dagihm tablolan

verilmistir,
Arastirmaya dahil edilen ogretmenlerin kekeme ogrencilere iliskin ogretmen
tutumlan olceginde yer alan onermelere verdikleri yamtlarm dagihrm verilmis, alt
boyutlardan aldiklan puanlara ait ortalama, standart sapma, en kucuk deger ve en
buyuk deger gibi tammlayici istatistikler verilmistir.
Ogretmenlerin
karsrlastmlmasmda

tanmci
kullamlacak

ozelliklerine
hipotez

testlerini

gore

olcek

belirlemek

puanlarmm

amaciyla

olcek

puanlarmm normal dagihma uyumu Kolmogorov-Smimov test edilmistir, Aynca
olcek puanlarma ait Q-Q plot ve carptkhk-basikhk degerleri incelenmistir, Yapilan
Kolmogorov-Smimov testi sonucunda ve Q-Q plot ve carptkhk-basikhk degerlerinin
incelenmesi sonucunda ogretmenlerin olcekten aldiklan puanlarm normal dagihma
uydugu tespit edilmis ve karsilastirmalarda parametrik hipotez testleri kullamlrrustir.
Ogretmenlerin
karsilastmlmasinda

tarutici

ozelliklerine

gore

olcek

puanlarmm

bagimsiz degiskeninin iki kategoriden olusmasi durumunda

bagunsiz orneklem "T testi " kullarulmisnr. Ogretmenlerin yas gruplarma, mesleki
kidemlerine, branslanna gore olcek puanlarmm karsilasnnlmasmda

ise bagrmsiz

degisken ikiden fazla kategoriden olustugundan dolayi varyans analizi (ANOVA)
kullamlrrusur. Varyans analizi sonucunda farkm hangi kategoriden kaynaklandigim
belirlemek amacryla post hoc testlerden"Tukey "testiyle saptanmisnr.
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BOLUMIV
Bu bolumde arastirmanm amaclan dogrultusunda bulgulara yer verilmistir.

4.BULGULAR VE YORUMLAR
Tablo 1. Ogretmenlerin Tamnci Ozelliklerine Gore Dagihnn
Tamticr Ozellikler

Sayi (n)

Yiizde (%)

Kadm

208

58,43

Erkek

148

41,57

30 yas ve alti

77

21,63

31-40 ya~ arasi

113

31,74

41-50 yas arasi

124

34,83

51 yas ve uzeri

42

11,80

Egitim Faktiltesi

237

66,57

Lisans (Egt. Pak. Dismda)

73

20,51

Lisansustu

46

12,92

Ozel Egitim

35

9,83

Smif Ogretmeni

200

56,18

Bran~

121

33,99

10 yil ve alti

112

31,46

11-20 yil arasi

111

31,18

21 yil ve uzeri

133

37,36

5 yil ve alti

174

48,88

6-10 yil arasi

101

28,37

11 yil ve uzeri

81

22,75

Toplam

356

100,0

Cinsiyet

Ya~ grubu

Fakiilte

Brans

Mesleki Kidem

Su an gorev yapilan
okulda cahsma siiresi
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Table

l.'de arastirma

kapsamma

alman ogretmenlerin

tamticr ozelliklerine

gore dagihmi verilmistir.
Arastirmaya
bakngimizda;

katilan

ogretmenlerin

%58,43 'iiniin

kadm

saptanrms.arastirmada.katrhmm

en

cinsiyetlerine

ve

gore

%41;57'sinin

fazla

kadm

dagihrnma

erkek

ogretmenlerin

oldugu

olusturdugu

goriilm ii~tiir.
Arastirmaya
%21,63'iiniin

ogretmenlerin

30 yas ve alti, %31,74'iiniin

ve %11,80'inin
dolayidir

kanlan

yaslanna

Arastirmaya

katilan

41-50 yas

yer aldigi gorulmektedir.

Bundan

41-50 yas iizeri olusturmaktadir.

ogretmenlerin

degerlendirdigimizde.Ssrio.S'Z'sinln

baktignmzda

31-40 yas arasi, %34,83'iiniin

51 yas ve iizeri yas grubunda

ki arastumanmkanhmcrlanm

gore dagihrnma

egitim

mezun

olduklan

fakiiltelere

fakiiltesi

mezunu,

%20,51 'i

gore
egitim

fakiiltesi dismda bir lisans programmdan mezun oldugu ve %12,92'sinin lisansustu
mezunu

oldugu

saptanrms.arastirmada

katihmm

en

fazla

egitim

fakiiltesi

ogretmenlerinin olusturdugu goriilmii~tiir.
Arastirmaya

katilan

ogretmenlerin

mesleklerine

gore

dagihrmna

baktigirmzda %9,83'ii ozel egitim, %56,18'i simf ogretmeni ve %33,99'u brans
ogretmeni oldugu saptanmis.arasnrmada

katihmm en fazla . oldugu grubu smif

ogretmenleri olusturustur.
Arastirmaya katilan ogretmenlerin mesleki kidem durumuna gore dagrhmma
baktigmuzda; ogretmenlerin %31,46'smm 10 yil ve alti, %31,18'inin 11-20 yil arasi
ve %37,36'smm 21 yil ve iizeri siiredir ogretmenlik yaptigr gorulmektedir. Bundan
dolayirdir

ki

arastirmarun

katihmctlannm

21

yil

iizeri

ogretmenli

yapan

ogretmenlerin olusturdugu saptanrmsur.
Arastirmaya katilan ogretmenlerin

suan cahstiklan

okullardaki cahsma

siirelerine gore dagihmma baktigmuzda , %48,88'i 5 yil ve altr, %28,37'si 6-10 yrl
arasi ve %22,75'i 11 yil ve iizeri stiredir suan gorev yaptrgi okulda cahsmaktadir.
Bundan dolayidir ki arastirrnarun katihmcilarmm aym okulda 11 yil ve uzeri gorev
yapan ogretmenlerden oldugu saptanrrustir,
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Tablo 2. Ogretmenlerin

Gorev Yaptiklarr
Sayilarma

Seeenekler

Okulun

Bolgesi, Ogrenci ve Ogretmen

Gore Dagrlnm
Saynn)

Yilzde (%)

Lefkosa

144

40,45

Gime

67

18,82

Gtizelyurt

43

12,08

Magus a

75

21,07

Iskele

27

7,58

76

21,35

201-300 arasi

97

27,25

301-400 arasi

69

19,38

401 ve ilstil

114

32,02

20 ve alti

143

40,17

21-30 arast

132

37,08

31 ve ilzeri

81

22,75

Top lam

356

100,0

Bolge

Ogrenci
200 ve

sayisi

altr

Ogretmen sayrsi

Tab lo 2. 'de arastirma kapsamma alman ogretmenlerin gorev yaptiklan
okullar, bu okullardaki ogrenci sayilan.ogretmen

sayilannm ozeliklerine gore

dagilurn verilmistir.
Arastirmaya katilan ogretmenlerin %40,45'i Lefkosa bolgesinde, %18,82'si
Gime, %12,08'si Giizelyurt, %21,07'si Magusa ve %7,58'i ise lskele bolgesinde
bulunan okullarda gorev yapmaktadir, Bu sonuca dayanarak.arastirmaya en fazla
kanlmu olan bolgenin Lefkosa oldugu gcrulmektedir.
Arastirmaya katilan ogretmenlerin %21,35'inin suan gorev yaptrgi okuldaki
ogrenci sayisi 200 ve alti, %27,25'inin 201-300 arasr, %19,38'inin 301-400 arasi ve
%32,02'sinin 401 ve ustudur.Bu sonuca dayanarak.gorev yapngi okulda 201-300
arasi ogrencisi olan ogretmenin katihmmm daha fazla oldugu gortilmektedir.
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Arastirrnaya katilan ogretmenlerin suan gorev yaptiklan okuldaki ogretmen
sayilan. incelendiginde, %40,l 7'si 20 ve alti ogretmenin bulundu bir okulda,
%37,08'si 21-30 ve %22,75'i 31 ve iizeri sayida ogretmenin bulundugu bir okulda
gorev yapmaktadir.Bu

sonuca istinaden bulunduklan

okulda 31 ve iizeri olan

ogretmenlerin katihmmm daha fazla oldugu gorulmektedir.
Tablo 3. Ogretmenlerin Konusma Bozukluklarr/Kekemelik

ile ilgili Egitim

Alma Durumlarma Gore Dag1hm1
Seeenekler

Sayun)

Yilzde (%)

Olan

216

60,67

Olmayan

140

39,33

240

67,42

116

32,58

Alan

132

37,08

Almayan

224

62,92

Takip eden

70

19,66

Takip etmeyen

286

80,34

Top lam

356

100,00

Kekeme ogrenci

Yilksek ogrenimde konusma
bozukluklari ile ilgili egitim alma
.Alan
Almayan
Okul dismda konusma
bozukluklari/ kekemelik ile egitim alma

Konusma bozukluklari/kekemelik
ile ilgili yaymlarr takip etme

Table 3.0gretmenlerin

daha once

ogrenimde konusma bozukluklan
konusma

bozukluklan/kekemelik

bozukluklan/kekemelik
dagilirru verilmistir.

kekeme ogrencisi olup olmama,Yiiksek

ile ilgili egitim ahp almama, Okul dismda
ile

egitim

ahp

almama.Konusma

ile ilgili yaymlan takip edip etmeme durumuna gore
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Arastirma kapsamma alman ogretmenlerin %60,67'sinin daha once kekeme
bir ogrencisinin oldugu , %39,3 'iiniin ise bugune kadar kekeme bir ogrencisinin
olmadigi gorulmektedir.Tabloda cikan sonuca gore kekeme bir ogrenciyle karsilasan
ogretmen sayisi.karsilasmayan ogretmen sayisma gore fazladir.
Arasnrmaya katilan ogretmenlerin %67,42'si yuksek ogrenimde konusma
bozukluklan
almadiklanru

ya da kekemelik ile ilgili egitim ald1klanm,%32,58'i
belirtmistir.Tablodaki

sonuca

gore

ogretmenlerin

ise egitim
yuksek

ogrenimlerinde kekemelik ile ilgili egitim alan ogretmen sayisi ,almayan ogretmen
sayisma gore fazladir.
Arastirrnaya

katilan

ogretmenlerin

%37,08'i

okul dismda konusma

bozukluklan yada kekemelik ile ilgili egitim ald1klanm,%62,92'si ise bu konuda
egitim almadiklanru belirtmistir. Tablodaki sonuca gore okul dismda egitim almayan
ogretmen sayisr .egitim alan ogretmen sayismdan fazladir.
Arastmnaya katilan ogretmenlerin %19,6's1 konusma bozukluklan ya da
kekemelik ile ilgili yaymlan takip ettiklerini ,%80,34'ii ise takip etmediklerini
belirtmislerdir. Tablodaki sonuca gore bilimsel yaytm takip etmeyen ogretmen, eden
ogretmen gore daha fazladrr,
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Tab lo 4 'te arastirmaya

katilan ogretmenlerin

kekemelik

6l9eginde

yer alan

%41,57'si

"Akademik

onermelere verdikleri yamtlarm dagilnrn verilmistir,
Arastirma

kapsamma

gosteren ogrenciler,
vermistir.

alman

kekemeligi

Akademik

ragmen ogretmenlerin

ogretmenlerin

de yenebilir onerisine "katrhyorum"

basannm

kekemelige

hicbir

sekilde

seklinde cevap

etkisi

bulunmamasma

genelinin bu duruma katihyor olmasi ogretmenlerin

ilgili bilgi donanmu bakimmdan

basan

bu alan ile

zayif oldugunu gosterir,

Tablo 5. Ogretmenlerin Kekeme Ogrencilere Iliskin Ogretmen Tutumlarr
Ol~egi Alt Boyutlarma ili~kin Tammlayicr istatistikler
Toplam Puan
Alt Boyutlar

n

x

MaddePuam

ss

Min

Max

s

ss

Basarisrzhk

356

12,03

4,20

5

25

2,49

0,83

Farkmdahk

356

19,45

3,08

7

25

3,60

0,57

Soyutlama

356

9,94

3,33

4

23

2,83

0,72

Tablo 5.'te arastirma kapsamma alman ogretinenlerin kekeme ogrencilere
iliskin ogretmen tutumlan

olceginde aldiklan toplam puanlara ait tammlayici

istatistikler verilmistir.
Tablo 5. Incelendiginde arastirmaya katilan ogretmenlerin olcekte bulunan
basansizlik

alt boyutundan

ortalama

12,03±4,20 puan aldiklan

saptanmisnr.

Ogretmenler basansizhk alt boyutundan en dtlstik 5 ve en yuksek 25 puan almistir.
Ogretmenlerin bu alt boyuttan aldiklan madde puan ortalamasi 2,49±0,83 'tilr. Buna
gore ogretmenler bu alt boyutta yer alan onermelere genel olarak "kaulmryorum"
seklinde yamt vermistir. Bu alt boyutta yer alan onermelere olumsuz oldugundan,
ogretinenler olumsuz onermelere katilmryorum yarutmi vererek bu alt boyuta iliskin
olumlu goril~ bildirmistir.
Ogretmenler olcekte bulunan farkmdahk alt boyutundan ortalama 19,45±3,08
puan alrmstir. Ogretmenler farkmdahk alt boyutundan en dusuk 7 ve en yuksek 25
puan almistir. Ogretmenlerin bu alt boyuttan aldiklan madde puan ortalamasi
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23,60±0,57'dir. Buna gore ogretmenler bu alt boyutta yer alan onermelere genel
olarak "katihyorum" seklinde yamt vermis ve olumlu gorii~ bildirmistir.
Arastirmaya dahil edilen ogretmenler kekeme ogrencilere iliskin ogretmen
tutumlan olceginde yer alan soyutlama alt boyutundan ortalama 9,94±3,33 puan
almis olup, bu alt boyuttan aldiklan en dtisiik puan 4 ve en yiiksek puan 23 'tlir.
Ogretmenlerin

soyutlama alt boyutundan

aldiklan

madde puan ortalamasmm

2,83±0, 72 oldugu ve bu alt boyutta yer alan onermelere genel olarak "kararstzim"
seklinde yamt verdikleri tespit edilmistir.
Tablo 6. Ogretmenlerin

Cinsiyetlerine Gore Kekeme Ogrencilere Iliskin

Ogretmen Tutumlarr Ol~egi Alt Boyutlarmdan

Aldiklarr Puanlarm

Karsrlastmlmasr
Alt Boyutlar

Min

Max

11,91

4,37

5

25

148

12,21

3,96

5

22

Kadm

208

19,29

2,89

9

25

Erkek

148

19,66

3,32

7

25

Kadm

208

9,72

3,21

4

23

Erkek

148

10,26

3,48

4

20

n

Kadm

208

Erkek

Basarisizhk

Farkmdahk

Soyutlama

k

ss

Cinslyet

t

p

-0,67

0,51

-1,12

0,27

-1,53

0,13

Tablo 6.' da Arastirmaya dahil edilen ogretmenlerin cinsiyetlerine gore
kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan olceginde yer alan basansizlik,
farkmdahk ve soyutlama alt boyutlarmdan aldiklan puanlarm karsilastmlmasina
iliskin bagimstz orneklem t testi sonuclan verilmistir,
Tablo

6.

Incelendiginde

arastirma

kapsamma

alman

ogretmenlerin

basansizlik, farkmdalik ve soyutlama alt boyutlarmdan aldiklan puanlar arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigi saptanrrustir (p>0,05). Kadm ve erkek
ogretmenlerin
benzerdir.

kekeme ogrencilere

iliskin ogretmen tutumlan

ol9egi puanlan
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Bundan
yonelik

dolayidir

ki kadm

ve erkek

ogretmenlerin

gorusleri birbirine benzerdir.Cinsiyetin

kekeme

ogrencilere

farkh olmasi ogretmenlerin

kekeme

ogrencilere yonelik goruslerini etkilememektedir.

Tablo 7. Ogretmenlerin Ya~ Gruplarma Gore Kekeme Ogrencilere Iliskin
Ogretmen Tutumlari Oh;egi Alt Boyutlarmdan Aldiklarr Puanlarm
Karsrlastmlmasr
Alt Boyutlar

Basarisizhk

Ya~ grubu

n

30 yas ve alti

77

31-40 ya~ arasi

X

ss

Min

Max

F

11,52 3,80 5

21

0,90 0,44

113

12,02 4,07

5

22

41-50 yas arast

124

12,10 4,25

5

22

51 yas ve ilzeri

42

12,83 5,07 5

25

30 yas ve alu

77

19,17 3,25

25

31-40 yas arasi

113

19,35 3,01 7

25

41-50 yas arast

124

19,72 2,97 9

25

51 yas ve uzeri

42

19,43 3,29

25

30 yas ve alti

77

9,55

3,42 4

20

31-40 yas arasi

113

9,74

3,18 4

20

41-50 ya~ arast

124

10,06 3,26 4

17

51 yas ve uzeri

42

10,88 3,68 4

23

Farkmdahk

Soyutlama

10

12

p

0,57 0,64

1,67 0,17

*p<0,05

Tablo 7. Ogretmenlerin yas gruplarma gore kekeme ogrencilere iliskin
ogretmen tutumlan ol9egi alt boyutlarmdan aldiklan puanlarm karsilastmlmasma
iliskin bagimsiz omeklem t testi sonuclan verilmistir.
Tabla

7. incelendiginde,

arastirmaya

dahil

edilen ogretmenlerin

yas

gruplarma gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol9eginde yer alan
basansizhk, farkmdahk ve soyutlama alt boyutlarmdan aldiklan puanlar arasmdaki
farkm istatistiksel olarak anlamh dilzeyde olmadigi tespit edilmistir (p>0,05). Tum
yas gruplarmda yer alan ogretmenlerin

kekeme ogrencilere iliskin ogretmen

tutumlan ol9eginde benzer puanlar aldigr tespit edilmistir.
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Tablodan cikan sonuca gore degerlendirdigimizde ;ogretmenlerin gene veya
yash olmasr kekeme ogrencilere yonelik tutumu degistirmemistir.Aralarmda anlamh
bir farkm olmamasi konu ile ilgili benzer tutumlar sergilediklerini gosterir,
Tablo 8. Ogretmenlerin

Branslarma Gore Kekeme Ogrencilere Iliskin

Ogretmen Tutumlan Ol~egi Alt Boyutlarmdan

Aldiklarr Puanlarm

Karsilastmlmasr
Alt Boyutlar

Basarrsizhk

Farkmdahk

Soyutlama

Brans

n

s

Ozel Egitim

35

Simf Ogretmeni

ss

Min

Max

F

p

11,46

2,62

5

17

0,74

0,48

200

12,26

4,39

5

25

Brans

121

11,83

4,26

5

22

Ozel Egitim

35

19,00

3,73

7

25

0,49

0,61

Smif Ogretmeni

200

19,55

3,08

10

25

Brans

121

19,40

2,88

9

25

Ozel Egitim

35

9,49

3,13

4

16

0,37

0,69

Smif Ogretmeni

200

10,01

3,33

4

23

Brans

121

9,98

3,40

4

18

Arastirmaya katilan ogretmenlerin branslanna
iliskin

ogretmen

tuturnlan

ol<;egi

alt

gore kekeme ogrencilere

boyutlarmdan

aldiklan

puanlarm

karsilastmlmasina iliskin degerler "Varyans Analizi "ile verilmistir.
Tabla 8.'e gore, arastirmaya dahil edilen ogretmenlerin branslanna gore
kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan

olceginde yer alan basansizhk,

farkmdahk ve soyutlama alt boyutlarmdan aldiklan puanlar arasmdaki farkm
istatistiksel olarak anlamh dlizeyde olmadigi tespit edilmistir (p>0,05).
Tablodan

cikan

sonuca

gore;

ozel

egitim.srmf

ogretmeni

ogretmenlerinin kekemelige iliskin gorusleri birbirine benzer duzeydedir.

ve brans

59

Tablo 9. Ogretmenlerin
IIiskin Ogretmen

Ogrenim

Durumlarma

Gore Kekeme Ogrencilere

Tutumlarr Ol~egi Alt Boyutlarmdan

Aldrklart Puanlarm

Karsrlastmlmasi
Alt Boyutlar

Basarrsizhk

Farkmdahk

Soyutlama

Ogrenim

Durumu

n

x

ss

Min Max F

Egitim Fakultesi

237 11,91 3,97 5

25

Lisans (Egt, Fak. D1§.)

73

11,59 4,53 5

22

Lisansilstil

46

13,39 4,62 5

22

Egitim Fakilltesi

237 19,33 3,26 7

25

Lisans (Egt. Fak. D1§)

73

19,44 2,72 12

25

Lisansilstil

46

20,04 2,58 13

25

Egitim Fakilltesi

237 9,79

Lisans (Egt. Fak. D1§)
Lisansilstil

3,50 4

23

73

10,55 3,10 5

20

46

9,76

16

2,66 5

p

2,95 0,04*

1,03 0,36

1,52 0,22

*p<0,05

Tablo 9.'da arastirmaya dahil edilen ogretmenlerin ogrenim durumlanna
gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol9egi alt boyutlarmdan aldiklan
puanlarm karsilastmlmasma iliskin varyans analizi sonuclan verilmistir,
Egitim fakilltesi mezunu ogretmenlerin olcekte yer alan basansizlik alt
boyutundan ortalama 11,91±3,97 puan, egitim fakultesi dismda herhangi bir lisans
programmdan mezun olan ogretmenlerin 11,59±4,53 puan ve lisansilstil mezunu olan
ogretmenlerin

13,39±4,62

puan

aldiklan

gorulmektedir.

Arastirmaya

katilan

ogretmenlerin ogrenim durumlarma gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen
tutumlan olceginde yer alan basansizhk alt boyutundan aldiklan puanlar arasmdaki
farkm istatistiksel olarak anlamh duzeyde oldugu tespit edilmistir (p<0,05). Bu fark
lisansilstil mezunu olan ogretmenlerden kaynaklanmakta olup, lisansilstil mezunu
ogretmenler diger ogretmenlere gore bu alt boyuttan daha yiiksek puan alrmstir.
Arastirma kapsamma alman ogretmenlerin ogrenim durumlarma gore kekeme
ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan olceginde yer alan farkmdahk ve soyutlama alt
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boyutlarmdan

aldiklan puanlar arasmda istatistiksel

olarak anlamh bir fark olmadigr

tespit edilmistir (p>0,05).
Tablodan

cikan

sonuca

gore;

ogretmenleri

ogrenim

durumuna

gore

ele

aldrgimizda ,farkmdahk ve soyutlama boyutunda birbirine benzer goruslere sahip
oldugu

halde

.basansizlik

gorulmektedir.Basartsrzhk

alt

boyutunda

anlamh

diizeyde

farkhhk

alt boyutunda Lisans iistii mezunlarmm diger ogrenim

durumundan mezun olan ogretmenlere gore anlamh farkm olmasi ,bu bolumden
mezun olan ogretmenlerin kekeme ogrencileri diger ogrencilere gore daha basansiz
gordiigii bulgusunu ortaya koymaktadir.
Tablo 10. Ogretmenlerin

Mesleki Kidemlerine Gore Kekeme Ogrencilereili~kin

Ogretmen Tutumlari Ol~egi Alt Boyutlarmdan Aldiklari Puanlarm
Karsrlastmlmasr
Alt Boyutlar

Basarisrzhk

Farkmdahk

Soyutlama

Mesleki Kidem

n

10 yil ve alti

112

11-20 yil arast

X

Ss

Min

Max

F

p

11,61

3,90

5

21

0,93

0,40

111

12,11

4,06

5

22

21 yil ve iizeri

133

12,33

4,55

5

25

10 y11 ve elu

112

19,04

3,05

10

25

1,51

0,22

11-20 yd arasi

111

19,57

3,17

7

25

21 yd ve iizeri

133

19,69

3,01

9

25

10 yil ve alti

112 9,70

3,40

4

20

11-20 yil arasi

111 9,85

3,23

4

20

21 yil ve iizeri

133

3,36

4

23

10,23

0,86

0,43

Tabla 10.'da Arastirmaya katilan ogretmenlerin mesleki kidemlerine gore
kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol9egi alt boyutlarmdan aldiklan
puanlarm karsilastmlmasma iliskin varyans analizi sonuclan verilmistir,
Arastirmaya dahil edilen ogretmenlerin mesleki kidemlerine gore kekeme
ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan olceginde yer alan basansizhk, farkmdahk ve
soyutlama alt boyutlarmdan aldiklan puanlar arasmdaki farkm istatistiksel olarak
anlamh diizeyde olmadigr tespit edilmistir (p>0,05). 21 yil ve iizeri siiredir gorev
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yapan ogretmenlerin

puanlan

yiiksek olsa da, bu fark istatistiksel

olarak anlamh

diizeyde degildir.
Tablodan cikan sonuca gore; meslek kidemi az olan ogretmenler
kidemi fazla olan ogretmenlerin
olmadigi ve tutumlarmm

kekeme ogrencilere

benzer oldugu bulgusuna

yonelik tutumlan

ile mesleki
arasmda fark

ulasrlmrstir.

Tablo 11. Ogretmenlerin Suan Gdrev Yapnklan Okulda Cahsma Silrelerine
Gore Kekeme Ogrencilere Iliskin Ogretmen Tutumlari Ol«;egi Alt
Boyutlarmdan Aldiklari Puanlarm Karsrlastmlmasr
Su an gorev yapilan
Alt Boyutlar

Basarisizhk

Farkmdahk

Soyutlama

n

okulda eahsma siiresi

x

ss

Min Max F

5 yil ve alti

174 12,02 4,28 5

25

6-10 yil arast

101 11,89 4,14 5

21

11 yil ve uzeri

81

12,25 4,15 5

21

5 yil ve altr

174 19,39 3,13 7

25

6-10 yil arasi

101 19,60 3,26 10

25

11 yil ve uzeri

81

19,38 2,74 12

25

5 yil ve altt

174 9,63

3,45 4

23

6-10 yil arasi

101 10,07 3,20 4

17

11 yil ve uzeri

81

10,47 3,18 4

18

p

0,96 0,52

1,01 0,46

1,18 0,25

Tab lo 11. 'de ogretmenlerin suan cahstiklan okulda gorev yapma surelerine
gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol9egi alt boyutlarmdan aldiklan
puanlarm

karsilastmlmasma

iliskin varyans

analizi

sonuclan

verilmis

olup,

ogretmenlerin su an gorev yaptiklan okulda cahsma stirelerine gore olcekte yer alan
alt boyutlardan aldiklari puanlar arasmdaki farkm istatistiksel olarak anlamh
olmadigi saptanmistir (p<0,05).
Tablada cikan sonuca gore;ogretmenlerin bulunduklan okullarda cahsma
stireleri kekeme ogrencilere yonelik tutumlanmn farkh olmasma etken olmadigi
bulgusuna ulasilrmstir.
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Tablo 12. Ogretmenlerin
Kekeme Ogrencilere

Gorev Yapuklarr Okullarm
ili~kin Ogretmen

Aldiklari
Alt Boyutlar

Basartsizhk

Farkmdahk

Soyutlama

Tutumlari

Bulundugu Bolgeye Gore
Ol~egi Alt Boyutlarmdan

Puanlarm Karsilastmlmasr

x

ss

Min

Max

F

p

12,06

3,85

5

22

1,08

0,37

67

12,51

5,28

5

22

Giizelyurt

43

12,40

3,65

5

21

Magusa

75

11,87

3,99

5

25

Iskele

27

10,63

4,39

5

21

Lefkosa

144

19,29

3,31

7

25

0,70

0,60

Gime

67

19,78

2,97

11

25

Giizelyurt

43

18,98

2,58

10

24

Magus a

75

19,73

2,94

11

25

iskele

27

19,41

3,23

11

25

Lefkosa

144

9,69

3,24

4

18

1,19

0,32

Gime

67

10,13

3,85

4

23

Giizelyurt

43

10,65

2,70

5

17

Magusa

75

9,61

3,22

4

20

Iskele

27

10,59

3,59

4

17

Bolge

N

Lefkosa

144

Gime

Tabla 12'de arastirma kapsamma alman ogretmenlerin gorev yaptiklan
okullann bulundugu bolgeye gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan
olc;egi alt boyutlanndan aldiklan puanlann karsilastmlmasma iliskin varyans analizi
sonuclan verilmistir,
Tabla 12. incelendiginde ogretmenlerin gorev yaptiklan okullann bulundugu
bolgeye gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan olceginde yer alan
basansrzhk, farkmdahk ve soyutlama alt boyutlanndan aldiklan puanlar arasmdaki
farkm istatistiksel olarak anlamh diizeyde olmadigi saptanrrnsnr (p>0,05). Tablodan
cikan sonuca gore; ogretmenlerin gorev yaptiklan okullann bulunduklan bolgelerin ,
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kekeme ogrencilere

yonelik tutumlarmm

farkh olmasma

etken olmadrgi bulgusuna

ulasilmtstir.
Tablo 13. Ogretmenlerin
Gore Kekeme

Gorev Yaptiklarr

Ogrencilere

Boyutlarmdan

Basarisizhk

Iliskin Ogretmen

Aldiklari

Puanlarm

Ogrenci sayrsi

N

s

200 ve aln

76

201-300 arasi

Ogrenci

Tutumlan

Sayilarma

Ol~egi Alt

Karsilastmlmasr

ss

Min

Max

F

p

12,25

4,08

5

25

0,27

0,85

97

11,91

4,44

5

21

301-400 arast

69

11,72

4,39

5

22

401 ve ilstil

114

12,18

4,00

5

22

200 ve aln

76

18,89

3,30 7

25

201-300 arast

97

19,74

3,12

10

25

301-400 arasi

69

19,54

2,44

13

25

401 ve ilstil

114

19,51

3,22 9

25

200 ve alti

76

10,12

3,20 4

18

201-300 arasi

97

9,63

3,32 4

20

301-400 arast

69

8,84

3,15 4

16

401 ve ilstil

114

10,76

3,34 4

23

Farkmdahk

Soyutlama

Okullardaki

1,15 0,33

5,38

0,00*

*p<0,05
Ogretmenlerin gorev yaptiklan okullarm ogrenci sayisma gore kekeme
ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol<;egi alt boyutlarmdan aldiklan puanlarm
karsilastmlmasma iliskin varyans analizi sonuclan Tabla 13.'te verilmistir.
Ogretmenlerin gorev yaptiklan

okullarm ogrenci sayrsma gore kekeme

ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan olceginde yer alan basansizhk ve farkmdahk
alt boyutlarmdan aldiklan puanlar arasmdaki farkm istatistiksel olarak anlamh
duzeyde olmadigr saptanrmstir (p>0,05).
Arastirmaya dahil edilen ogretmenlerin gorev yaptiklan okuldaki ogrenci
sayilanna gore olcekte yer alan soyutlama alt boyutundan aldiklan puanlar arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark oldugu tespit edilmistir (p<0,05). Bu fark gorev
yaptiklan

okullarda 301-400 arasr ve 401 ve ilstil sayida ogrenci bulunan
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ogretmenlerden

kaynaklanrnaktadir.

ogrenci bulunan

ogretmenler

Gorev yaptiklan

soyutlanma

alt boyutundan

301-400 arasi ogrenci bulunan ogretmenlerden

goriWere sahipken;farkmdahk

gorevli olduklan

gorev yaptiklan

basansizlik

ve farkmdahk

Tablo 14. Ogretmenlerin
Ogrencilere

Gorev Yaptiklarr

Iliskin Ogretmen

Basarrsizhk

Farkmdahk

Soyutlama

Ogretmen

ogrenci

alt boyutunda benzer

kekeme ogrencileri

gore;
diger

gerektigi bulgusunu ortaya koymaktadir.

Tutumlarr

Puanlarm

Alt Boyutlar

okullardaki

kaynaklanmaktadir.Buna

301-400 arast ogrenci sayisma sahip olan ogretmenlerin
soyutlamalan

okulda

alt boyutunda anlamh farkhhk gortllmektedir.Anlamlr

farkhhk ogrenci sayisi 301-400 olan ogretmenlerden

ogrencilerden

401 ve ilsti.i sayida

daha yuksek puan alrmstir.

Tablodan cikan sonuca gore;ogretmenlerin
sayilanna gore degerlendirdigimizde

okullarda

sayrsi

Okullardaki

Ogretmen

Sayilarma

Ol~egi Alt Boyutlarmdan

Aldiklarr

Karsrlastmlmasr

N

X

ss

20 ve altr

143 12,13

21-30 arasi

132 12,13 4,49

31 ve ilzeri

81

Min

4,24 5

Max

F

p

25

0,32

0,72

4,58

0,01 *

5

22

11,70

3,65 5

21

20 ve altr

143 19,07

3,17 7

25

21-30 arasi

132 20,08

2,68

25

31 ve ilzeri

81

20 ve.alti

19,07

11

3,37 9

25

143 9,84

3,36 4

20

21-30 arasi

132 9,22

3,26 4

23

31 ve ilzeri

81

3,01 4

20

11,31

10,53 . 0,00*

*p<0,05
Tabla 14. 'te arastrrma kapsamma alman ogretmenlerin gorev yaptiklan
okullardaki ogretmen sayisma gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan
ol9egi alt boyutlanndan aldiklan puanlarm karsilastmlmasma iliskin varyans analizi
sonuclan verilmistir,
Tabla 14. Incelendiginde ogretmenlerin gorev yaptiklan okuldaki ogretmen
sayisma gore olcekte yer alan basansizlik alt boyutunda aldiklan puanlar arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigi tespit edilmistir (p>0,05). Gorev yaptigi
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okulda 31 ve ilzeri ogretmen bulunan ogretmenlerin
diger ogretmenlere

bu alt boyuttan aldiklan puanlar

gore dttstlk olsa da, bu fark istatistiksel

olarak anlamh diizeyde

degildir.
Ogretmenlerin
bulunan farkmdahk
okulda

gorev yaptiklan
alt boyutundan

20 ve alti ogretmen

19,07±3,17,

Arastirma
ogretmen
farkm

bulunan

istatistiksel

ogretmenlerin

bulunanlarm

alman

gore farkmdalik
olarak

gore olcekte
gorevli oldugu

bu alt boyuttan

20,08±2,68

puan ve 31 ve ilzeri

anlamh

gorevli

olduklan

okuldaki

alt boyutundan

aldiklan

puanlar

arasmdaki

oldugu

saptanrmstir

(p<0,05).

Gorev

bulunanlarm
11,31±3,01
gorevli

gore daha yuksek bulunmustur.

alt boyutundan

ortalama

9,84±3,36

puan aldiklan
okuldaki

saptanrrustir,
ogretmen

Arastirma
sayilarma

aldiklan puanlar arasmdaki farkm istatistiksel
Bu fark

ogretmenlerden
ilzeri

olan

ogretmenlere

gore

gorev

yapngi

kaynaklanmaktadir.
olan

ogretmenlerin

okuldaki

kapsamma
gore

alman ogretmenlerin

soyutlama

alt boyutundan

ogretrnen

sayrsi

31

ve uzeri

Gorev yaptigi okuldaki ogretmen
soyutlama

ortalama

olarak anlarnh oldugu tespit edilmistir

boyuttan

cikan sonuca gore; ogretmenlerin
degerlendirdigimizde.basansizhk

sahipken;farkmdahk,soyutlama
gore

puan, 21-30 arasi ogretmen

aldiklan

olan

sayisr 31 ve

puanlar

diger

gore daha yuksek bulunmustur.

Tablodan
sayisma

olcekte yer

9,22±3,26 puan ve 31 ve ilzeri sayida ogretmen bulunanlarm

olduklan

(p<0,05).

yaptigi

bu alt boyuttan aldiklan puanlar

Gorevli oldugu okulda 20 ve altr ogretmen bulunan ogretmenlerin
alan soyutlanma

ortalama

ogretmenlerin

okuldaki ogretmen sayist 21-30 olan ogretmenlerin
diger ogretmenlere

sayilanna

ortalama 19,07±3,37 puan aldiklan gorulmektedir.

kapsamma

sayilanna

ogretmen

aldiklan puanlar incelendiginde,

21-30 arasi ogretmen

sayida ogretmen bulunanlarm

okuldaki

farkmdahk

ogretrnenlerin,kekerne

alt

alt boyutunda

boyutunda
ogrencilere

21-30

bulunduklan
alt boyutunda

anlarnh farkhhk
arast

karsi farkmdahklan

ogretrneni
yuksek

boyutuna ise okullarda 31 ve ilzeri ogretrneni olan ogretmenlerin
diger ogreacilerden

soyutlamalan

gerektigi bulgusuna ulasilrmsnr.

okuldaki ogretmen
benzer

goruslere

gorulmektedir.Buna
olan

okullardaki

iken,Soyutlarna

alt

kekeme ogrencileri
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Tablo 15. Ogretmenlerin Daha Once Kekeme Ogrencileri Olma Durumuna

Gore Kekeme Ogrencilere Iliskin Ogretmen Tutumlarr Ol~egi Alt
Boyutlarmdan Aldiklarr Puanlarm Karsrlastmlmasr
Alt Boyutlar

Basarisizhk

Farkmdahk

Soyutlama

Kekeme ogrencisi
olmadurumu

N

Ei

ss

Min Max t

Olan

216 11,65 4,34 5

25

Olmayan

140 12,63 3,93 5

21

Olan

216 19,83 2,82 11

25

Olmayan

140 18,85 3,36 7

25

Olan

216 9,65

3,27 4

18

Olmayan

140 10,40 3,39 4

23

p

-2,16 0,03*

2,98

0,00*

-2,09 0,04*

*p<0,05
Tablo 15.'te arastirma kapsamma alman ogretmenlerin daha once kekeme
ogrencisi olma durumuna gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol9egi
alt boyutlarmdan aldiklan puanlarm karsilastmlmasina iliskin bagimsiz omeklem t
testi sonuclan verilmistir,
Daha once kekeme ogrencisi olan ogretmenlerin kekeme ogrencilere iliskin
ogretmen tutumlan ol9eginde yer alan basansizhk alt boyutundan ortalama
11,65±4,34puan, kekeme ogrencisi olmayan ogretmenlerin ise ortalama 12,63±3,93
puan aldiklan gorttlmektedir. Ogretmenlerin daha once kekeme ogrencisi olma
durumuna gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol9eginde yer alan
basansizhk alt boyutundan aldiklan puanlar arasmda istatistiksel olarak anlamh bir
fark oldugu tespit edilmistir (p<0,05). Daha once kekeme ogrencisi olmayan
ogretmenlerbu alt boyuttan daha yiiksek puan alrmstir.
Arastirmaya katilan daha ace kekeme ogrencisi olan ogretmenlerin olcekte
yer alan farkmdahk alt boyutundan ortalama 19,83±2,82puan aldiklan saptamrken,
daha once kekeme ogrencisi bulunmayan ogretmenler bu alt boyuttan ortalama
18,85±3,36puan alrmstir. Arastirmaya dahil edilen ogretmenlerin daha once kekeme
ogrencisi olma durumlarma gore farkmdahk alt boyutundan aldiklan puanlar
arasmdaki farkm istatistiksel olarak anlamh oldugu saptanrmstir (p<0,05). Daha once
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kekeme ogrencisi olan ogretmenler bu alt boyuttan, kekeme ogrencisi olmayan
ogretmenlere gore daha yiiksek puan alnustir.
Daha once kekeme ogrencisi olan ogretmenler soyutlama alt boyutundan
ortalama 9,65±3,27 puan, kekeme ogrencisi olmayan ogretmenler ise ortalama
10,40±3,39 puan almistir. Arastirmaya katilan ogretmenlerin daha once kekeme
ogrencisi olma durumlarma

gore soyutlama alt boyutundan aldiklan puanlar

arasmdaki farkm istatistiksel olarak anlamh dilzeyde oldugu tespit edilmistir
(p<0,05). S
Tablodan cikan sonuca gore; ogretmenlerin daha once kekeme ogrencileri
olma durumuna kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan alt boyutunda
basansrzhk.farkindahk

ve soyutlama

alt boyutunda

anlamh

farkhhk

ortaya

crkrmstir.Basansizhk alt boyutunda kekeme ogrenci ile karsilasmayan ogretmenler
kekeme ogrencileri diger ogrencilere gore daha basansiz bulmaktadir.Farkmdahk alt
boyutunda ise kekeme ogrenci ile karsilasan ogretmenlerin farkmdahklan
yuksek iken soyutlama alt boyutunda

daha

ise daha once kekeme ogrenci ile

karsilasmayan ogretmenlerin,kekeme ogrencileri diger ogrencilerden soyutlanmalan
gerektigi bulgusu ortaya cikrrnstir.
Tablo 16. Ogretmenlerin

Yilksek Ogrenimleri Srrasmda Konusma Bozukluklarr

I Kekemelik Konusunda Egitim Alma Durumlarma Gore Kekeme Ogrencilere
IIiskin Ogretmen Tutumlarr Ol~egi Alt Boyutlarmdan

Aldrklari Puanlarm

Karsrlastmlmasr
Yilksek Ogrenimde
Alt Boyutlar

Min

Max

240 12,17 4,37 5

25

Almayan

116 11,76 3,84 5

21

Alan

240 19,55 3,15 7

25

Almayan

116 19,22 2,92

25

Alan

240 10,22 3,33 4

23

Almayan

116 9,37

3,27 4

20

Farkmdahk

*p<0,05

ss

Alan
Basarisizhk

Soyutlama

n

t

p

Egitim alma

10

0,86 0,39

0,95 0,34

2,27 0,02*
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Tabla 16.'da arastirma kapsamma alman ogretmenlerin yi.iksek ogrenimleri
sirasmda konusma bozukluklan I kekemelik konusunda egitim alma durumlarma
gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan olc;egi alt boyutlarmdan aldiklan
puanlarm karsilastmlmasma iliskin bagimsiz omeklem t testi sonuclan verilmistir.
Tablo

16.

Incelendiginde

ogretmenlerin

yi.iksek ogrenimleri

sirasmda

konusma bozukluklan I kekemelik konusunda egitim alma durumlarma gore olcekte
yer alan basansizhk ve farkmdahk alt boyutlarmdan aldiklan puanlar arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark bulunmadrgi tespit edilmistir (p>0,05).
Yuksek ogrenimleri sirasmda konusrna bozukluklan/kekemelik

konusunda

egitim alan ogretmenler soyutlama alt boyutundan ortalama 10,22±3,33 puan, bu
konuda

egitim almayan

Ogretmenlerin

ogretmenler

yi.iksek ogrenimleri

ise ortalama

sirasmda

9,37±3,27 puan

konusma

alnustir.

bozukluklan/kekemelik

konusunda egitim alma durumlarma gore soyutlama alt boyutundan aldiklan puanlar
arasmdaki farkm istatistiksel olarak anlamh diizeyde oldugu tespit edilmistir
(p<0,05). Yuksek ogrenimleri sirasmda egitim alan ogretmenler bu alt boyuttan,
egitim almayanlara gore daha yi.iksek puan alrmstir.
Tablodan cikan sonuca gore.yuksekogrenimde

kekemelik ile ilgili egitim alan

ogretmenlerin basansizhk ve farkmdahk alt boyutunda benzer goruslere sahip iken,
Soyutlama alt boyutunda yi.iksek ogrenimde egitim alan ogretmenlerin kekeme
ogrencileri diger ogrencilerden soyutlamalan gerektigi bulgusuna ulasilmistrr.
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Tablo 17. Ogretmenlerin Okul Dismda Konusma Bozukluklari I Kekemelik
Konusunda Egitim Alma Durumlarma Gore Kekeme Ogrencilere Iliskin
Ogretmen Tutumlari Ol«;egi Alt Boyutlarmdan Aldrklari Puanlarm
Karsrlastmlmasr
Okul dismda

Alt Boyutlar

egitim alma

-

ss

Min

Max

Alan

132

11,70

4,15

5

22

Almayan

224

12,23

4,23

5

25

Alan

132

19,88

2,95

11

25

Almayan

224

19,19

3,13

7

25

Alan

132

9,30

3,01

4

18

Almayan

224

10,33

3,45

4

23

Basarisizhk

Farkmdahk

x

N

Soyutlama

t

p

-1,14

0,26

2,04

0,04*

-2,85

0,00*

*p<0,05

Arastirma
bozukluklan

kapsamma

alman

ogretmenlerin

I kekemelik konusunda

okul

dismda

egitim alma durumlarma

konusma

gore kekeme

ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol<;egi alt boyutlarmdan aldiklan puanlarm
karsilastmlmastna

iliskin bagnnsiz

orneklem

t testi sonuclan

Tabla

17.'de

verilmistir.
Arastirmaya dahil edilen ogrermenlerin okul dismda konusma bozukluklan I
kekemelik konusunda egitim alma durumlarma gore olcekte yer alan basansizhk
boyutundan

aldiklan

puanlar

arasmda

istatistiksel

olarak

anlamh

bir

fark

bulunmadigr tespit edilmistir (p>0,05).
Okul dismda konusma bozukluklan/kekemelik

konusunda

egitim alan

ogretmenler farkmdahk alt boyutundan ortalama 19,88±2,95 puan, bu konuda egitim
almayan ogretmenler ise ortalama 19,19±3,13 puan alrmstir. Ogretmenlerin okul
dismda konusma bozukluklan/kekemelik konusunda egitim alma durumlarma gore
soyutlama alt boyutundan aldiklan puanlar arasmdaki farkm istatistiksel olarak
anlamh duzeyde oldugu tespit edilmistir (p<0,05). Okul disinda egitim alan
ogretmenler bu alt boyuttan, egitim almayanlara gore daha yiiksek puan alrrnstir.
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Arastirmaya dahil edilen ve okul disinda konusma bozukluklan/kekemelik
konusunda egitim alan ogretrnenler soyutlama alt boyutundan ortalama 9,33±3,01
puan, bu konuda egitim almayan ogretmenler ise ortalama 10,33±3,45 puan alrrustir,
Arastirmaya katilan ogretmenlerin okul dismda konusma bozukluklan/kekemelik
konusunda egitim alma durumlanna gore soyutlama alt boyutundan aldiklan puanlar
arasmdaki farkm istatistiksel olarak anlamh dilzeyde oldugu tespit edilmistir
(p<0,05). Okul dismda egitim alan ogretmenler bu alt boyuttan, egitim almayanlara
gore daha dil~ilk puan alrmstir.
Tablodan cikan sonuca gore.basansizlik alt boyutunda okul dismda egitim
alan ve almayan ogretmenler benzer tutum sergilemektedir.Farkmdahk alt boyutunda
okul dismda egitim alan ogretmenlerin kekeme ogrencilere yonelik farkmdahklan
daha

yuksek

iken,soyutlama

alt

boyutunda

okul

dismda

ogretmenlerin kekeme ogrencileri digere ogrencilerden

egitim

almayan

soyutlamalan

gerektigi

bulgusu ortaya ctkrmstir,
Tablo 18. Ogretmenlerin

Konusma Bozukluklari I Kekemelik Konusunda Yaym

Takip Etme Durumlarma Gore Kekeme Ogrencilere Iliskin Ogretmen
Tutumlari 01':egi Alt Boyutlarmdan
Alt Boyutlar
Basarrsizhk

Farkmdahk

x

Yaym takip etme

n

Takip eden

70

12,07 4,64 5

22

Takip etmeyen

286 12,02 4,10 5

25

Takip eden

70

25

Takip etmeyen

286 19,40 3,09 7

25

Takip eden

70

17

Takip etmeyen

286 9,88

Soyutlama

Tab lo

Aldiklarr Puanlarm Karsilastmlmasr

18. 'de

arastirma

ss

Min

19,63 3,06 12

10,20 3,26 4

kapsamma

3,35 4

alman

Max

t

p

0,08 0,93

0,55 0,58

0,72 0,47
23

ogretmenlerin

konusma

bozukluklan I kekemelik konusunda yaym takip etme durumlarma gore kekeme
ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol9egi alt boyutlarmdan aldiklan puanlarm
karsilastmlmasma iliskin bagimsiz orneklem t testi sonuclan verilmistir,

71

Tabla

18. inceleridiginde

ogretmenlerin

konusma

bozukluklan

I kekemelik

konusunda yaym takip etme durumlarma gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen
tutumlan olceginde yer alan basansizhk, farkmdahk ve soyutlama alt boyutlarmdan
aldiklan puanlar arasmdaki farkm istatistiksel olarak anlamh duzeyde olmadigi
saptannnstir (p>0,05).
Tablodan cikan sonuca gore.; basansizhk.soyutlama

ve farkmdahk alt

boyutunda , kekemelik ve konusma bozuklugu ile ilgili herhangi bir yaym1 takip
eden ve etmeyen ogretmenlerin goruslerinin birbirine benzer oldugu bulgusuna
ulasilrmstir.
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BOLUMV
Bu bolumde arastrrrnarnn amaclan dogrultusunda elde edilen bulgularm
tartismasi karsihkli olarak incelenmistir,

5. TARTI~MA
Arastirmanm llkogretim okullarmda ve Ozel Egitim Merkezlerinde gorevli
ogretmenlerin kekeme ogrencilere iliskin bulgulan incelendiginde istatiksel olarak
anlamh bir fark olrnadigi tespit edilmistir.Bu baglamda ;ozel egitim.suuf ogretmeni
ve brans ogretmenlerinin kekemelige iliskin gorusleri benzer yondedir.Kekemelige
yonelik

tutumlarmda

anlamh

farkm

olmayisi.benzer

gectigini.alan ile ilgili bilgi sahibi olmadiklanm.ozel

egitim

sistemlerinden

egitim ogretmenlerinin ise

kendi alanma vakif olmadrgim ya da ozel egitim ogretmeni olarak nitelendirilen
ogretmenlerin

aslmda

bu

alandan

mezun

olan

ogretmenler

olmadigiru

dusundttrmektedir.
Atatlirk Ogretmen Akademisi'nin KKTC Milli Egitiminin genel amac ve
temel ilkeleri dogrultusunda, okul oncesi egitim kurumlarma, ilkokullara ihtiyaclan
karsilayacak niteliklerde ogretmen yetistirmek ve onlan akademik, kulturel, mesleki
bakimdan bilgi ve becerilerle donatarak ,bilgi ve becerileri uygulamada egitim yolu
ile pekistirmek, AOA'mn temel gorevleri arasmda yer almaktadir (Caglar ve
Reis,2007).
Arastirma bulgularmda ogretmenlerin kekeme ogrencilere iliskin ogretmen
tutumlan olcegine verdikleri yamtlarm dagihmma baktigrrmzda, arastirma kapsami
icinde olan"Akademik basan gosteren ogrenciler, kekemeligi de yenebilir." sorusuna
ogretmenlerin

genelinin

"katrhyorum'

seklinde cevap verdikleri

Pachigar ve arkadaslanmn

(2011) arastirmasmda

cocugun

olmadigmi

zekasiyla

ilgili

ve

gorulmustur.

da ogretmenler, kekemeligin

akademik

basanyi

etkilemedigini

belirtmislerdir. Ogretmenlere gore kekeme ogrenciler, diger dil becerilerinde basanh
olabilmektedirler.

Genel

akademik

durumlan

da

basansizhk

diye

nitelendirilememektedir (Pachigar et al. 2011 ). Bu bilgiler dogrultusunda .yapilan
arastirma

bulgularma

gore.ozel

egitim

ogretmenleri

ve

ilkogretim

okulu
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ogretmenlerinin

· kekemelik

gortilmtlsttlr.Mesleki

ile

ilgili

donammlanrn

bilgi

gelistirmeleri

Arastirma bulgulannda.ogretmenlerin
iliskin

tutumlan

arasmda

kekeme

ogrencilere

arasmda

istatiksel

gostermektedir.
ogretmenlerin

farkhhga

iliskin
olarak

Turkoz

fark

ogrenci

anlamh

literatiir

bir farkhhk

taramasmdaki

gozlenmistir.

tutumlan

kekemelige

elde

puanlan

da anlamh

edilen

birbirine

arastirmada

benzerlik

bir fark bulunmarmsnr,

cahsma

cahsmalarla.yapilan

puanlar

da bay ve bayan

iliskin tutum cahsmasmda

gorulmemistir.Yapilan

Buna gore, arada anlamh

gore kekeme ogrencilere

ol9eginden

oldugu

tutumlarmda

oldugu

kadm ve erkek ogretmenlerin

gorulmemekte.olcek

Erdem (2013)'iin yaprms oldugu
gore

cinsiyetlerine

yapmis

eksiklik

gerektigi gozlenmistir,

baktigirmzda,

ogretmen

(2004)'iin

kekeme

diizeylerinde

da cinsiyete

bulgularma

cahsmanm

parelellik

bir fark olmamasma

istinaden
gosterdigi

sebep.dgretmenlerin

almis olduklan egitimin aym diizeyde ve yeterli olmayisi olarak dtisundtlrrnektedir.
Arastirmada
tutumlan

ogretmenlerin

yas gruplarma

arasmda farka baktiginuzda,

kekeme ogrencilere
edilmistir,
arastirmaya

tum yas gruplarmda

iliskin ogretmen tutumlan

Ogretmenlerin

tamtici

katilan ogretmenlerin

41 yas arasnu kapsamaktadir.

gore kekeme

ogrencilere

iliskin

yer alan ogretmenlerin

ol9eginde benzer puanlar aldrgi tespit

ozelliklerine

gore ya§ dagihmma

bakngmuzda

%34,83 'ii 41-50 yas arasmda, % 31,74'ii ise 31Arastirmaya

katilan ogretmenlerin

gene veya yash

olmasi tutumlarm farkh olmasma etken olmamaktadir.
Arastirma
kurumlarmdaki
olarak

ogretmenlerin

bakrldigmda

fark olmadigi
birbirine

bulgularmda

okullarmdaki

ogretmenler

ile ozel egitim

kekeme ogrencilere iliskin tutumlan ol9egine karsrhkli
puanlar arasmda istatistiksel

tespit edilmistir.Kekerneligin

benzerlik

ogretmenlerine

aldiklan

ilkogretim

gosterirken,

gore basansizhk

farkmdahk

.simf

olarak anlamh diizeyde

boyutunda

ogretmenlerinin,bran§

ve soyutlama

alman puanlar
ve

ozel

egitim

alt boyutunun

daha yuksek oldugu

gorulmustur .. Erdem (2013 )'iin Turkce ve Smif ogretmenlerine

yapngi cahsmada dil

becerileri ve akademik basansizhk
farkhhk

gorulmemis

bakngmuzda
diizeylerinin

Turkce

diizeyi ile soyutlama alt boyutlarmda

olup aym cahsmada
ogretmenlerinin

daha yuksek

oldugu

smif

bulgusunu

kekemeligin

farkmdahk

ogretmenlerine
ortaya

koymustur.

gore

anlamh bir
boyutlanna
farkmdahk

Aynca,

Turkoz
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(2004)'de I. kademe ile II. kademe ogretmenlerinin kekeme ogrenci tutumlan ile
ilgili yaprms oldugu cahsmada anlamh bir fark bulmarrusnr.Literatnr arastirmalarma
ve yapilan cahsmaya bakngumzda istatiksel olarak fark olmadrgi ortaya
konulmustur, Arastirmaya katilan ogretmenlerin,lisans veya lisans ilstil egitimde
konusma egitimi ve konusma bozukluklanyla ilgili fazla ders almamalan, ol9egin
basansizlik ve soyutlama alt boyutunu ytiksek cikardignu soyleyebiliriz.
Arastirmaya dahil edilen ogretmenlerin mezun olduklan fakultelere gore
kekeme ogrencilere iliskin tutumlan olceginde basansizhk alt boyutundan aldiklan
puanlar arasmdaki farkm istatistiksel olarak anlamh duzeyde oldugu tespit edilmistir.
Bu fark lisansilstil mezunu olan ogretmenlerden kaynaklanmakta,olup, lisansustu
mezunu ogretmenler diger ogretmenlere gore bu alt boyuttan daha ytiksek puan
almistir.Farkmdahk ve soyutlama alt boyutlarmdan aldiklan puanlar arasmda
istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadigr tespit edilmistir,
Arastirmaya dahil edilen ogretmenlerin mesleki kidemlerine gore kekeme
ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol9eginde, aldiklan puanlar arasmdaki farkm
istatistiksel olarak anlamh duzeyde olmadigi tespit edilmistir, 21 yil ve uzeri suredir
gorev yapan ogretmenlerin puanlan yuksek olsa da, bu fark istatistiksel olarak
anlamh duzeyde degildir, Erdem (2013)'iln kekemelik uzerine yaptrgi cahsmada ve
mesleki kidem degiskenleri arasmda istatistiksel olarak anlamh negatif yonde ve orta
duzeyde bir fark oldugu gorulmustur.Erdem (2013)'e gore ogretmenlerin mesleki
kidemleri arttikca kekemelik konusundaki farkmdahk duzeylerinin azaldigim dile
getirmistir.Yapilan arastirma kapsammda ele alman bulgular dogrultusunda
Ogretmenlerin mesleki kidemlerinin artmast ya da azalmasi farkmdahk duzeylerini
etkilememektedir.Buna bagh olarak hem meslek kiderm az olan ogretmenlerin hem
de meslek kidemi fazla olan ogretmenlerin tutumlan arasmda fark olmadigr
gorulmustur. Arastirmaya katilan.her kidemdeki ogretmenin kekemelikle ilgili
egitime katilmadiklan ve kekemelikle ile ilgili herhangi bir yaym organma ya da
kaynaga ulasip ilgilenmediklerini gosterir diyebiliriz. Arastirmada ogretmenlerin
.degisen.yenilenen egitimi takip etmedikleri,bu durumun egitim becerilerini
gelistirmekte

engel

oldugu

dtistlndtlrmektedir. Ele

alman

Erdem(2013)'in calismasma farkh yonde bulgular ortaya anlmistrr.

arastirmada,
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Arastirmada

ogretmenlerin

gore kekeme ogrencilere

karsilastmlmasina

aldiklan

puanlar

cahsma

iliskin

arasmdaki
bagh

kidern bulgusundaki
Arastirma

varyans

farkm

bulgusunu

analizi

istatistiksel

olarak.ogretmenlerin

silreleri kekeme ogrencilere

olarak fark olrnadigi

okulda gorev yapma silrelerine

iliskin ogretmen tutumlan ol<;egi alt boyutlanndan

puanlarm

saptanrmsttr.Buna

suan cahstiklan

sonuclanna
olarak

bulunduklan

aldiklan

bakildigmda,

anlamh

olmadigi

okul ve kurumlardaki

yonelik gorii~lerini iceren puanlarda

ortaya

koyrnustur.Arastirmada

istatiksel

yer alan mesleki

sonuclarla benzerlik gostermektedir.
kapsamma

ahnan

ogretmenlerin

gorev yaptiklan

okullarm

· bulundugu bolgeye gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tuturrrlarr ol9eginde
degerlendirildiginde

farkm

istatistiksel

olarak

anlamh

duzeyde

olmadigi

saptanrmstir.Arada anlamh bir fark olmamasmm sebebi, KKTC'de bolgeler arasi
sosyo ve kiiltilrel yonden cok biiyiik aynmlann olmamasi seklinde dusunulebilir.
Arastirmaya dahil edilen ogretmenlerin gorev yaptiklan okuldaki ogrenci
sayilanna gore olcekte istatistiksel olarak anlamh bir fark oldugu tespit edilmistir. Bu
farkhhk .gorev yaptiklan okullarda 301-400 arasi, 401 ve ilstil sayida ogrenci
bulunan ogretmenlerden kaynaklanmaktadir.Bu
ogrenci

tipolojileri

ile karsilasmalanndan

farkhhk.ogretmenlerin
kaynaklandigi

90k sayida

dtistlntllmektedir.Bu

baglamda 301-400 arasi, 401 ve ilstil sayida ogrenci bulunan ogretmenlerin
basansizhk ve

soyutlama

alt

gruplarma

gore kekeme

ogrencilere

yonelik

gortlslerinde olumlu yonde fark oldugu bulgular sonucunda ortaya cikmistrr.
Aile, arkadas, ogretmen tutumlarmm kekemeleri etkileyen boyutunu arastiran
(Pachigar et al. 2011; Ozdemir 201 O; Dumanoglu 2006; Turkoz, 2004; Baydik 1996;
Irak, 1996) pek 90k arastirma yaptlmistir. Ogretmen hem model olma hem de dil ve
iletisim kusurlanm diizeltmekle yiikilmlil oldugundan ogretmenlerin tutumlan daha
fazla onemsenmelidir.
Arastirma kapsamma alman ogretmenlerin

gorev yaptiklan

okullardaki

ogretmen sayisma gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol<;eginde
aldiklan puanlar arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark olmadrgi tespit
edilmistir, Arastirmada ogretmenlerin gorev yaptrgi okulda 31 ve ilzeri ogretmen
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bulunan ogretmenlerin bu alt boyuttan aldiklan puanlar diger ogretmenlere gore
dtisuk olsa da, bu fark istatistiksel olarak anlamh diizeyde degildir. Bu baglamda
Ogretmenlerin

9ah~t1g1 okullardaki ogretmen sayismm durumu, ogretmenlerin

kekemelige yonelik goruslerini iceren puanlarda istatiksel olarak fark olmadigi
bulgusunu ortaya koymustur.
Arastirma kapsamma alman ogretmenlerin daha once kekeme ogrencisi olma
durumuna gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan olc;egi sonuclanna
baktiguruzda ogretmenlerin daha once kekeme ogrencisi olma durumuna gore
kekeme ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan olceginde yer alan basansizhk alt
boyutundan aldiklan puanlar arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark oldugu
tespit edilmistir.Arastirma bulgularma baktigmuzda daha once kekeme ogrencisi
olmayan ogretmenler,olan ogretmenlere gore farkmdahk alt boyutundan daha dii~iik
puan almislardir. Soyutlama alt grubunda ise, daha once kekeme ogrencisi olan
ogretmenler bu alt boyuttan, daha once kekeme ogrencisi olmayan ogretmenlere gore
daha dusuk puan almrstir.Bu baglamda kekeme ogrencisi olan ogretmenlerin
,olmayan ogretmenlere gore kekemelige yonelik goruslerinde deneyim ve tecriibeye
dayah olumlu yonde fark oldugu dusunulmektedir.
Kekemelik diinyanm her yerinde gorulen bir konusma bozuklugudur.Yaygmlik
durumuna bakildigmda diinyada 55 milyon kiside gorulen bu durumun sikligi
yaklasik %3 iken yaygmhgi ise %1 dir. Ozturk (1994)'iin Ankarada yaptigr
calismada okullarda gorulen kekeme ogrencilerin yaygmhguu % 1.6 ve % 3.1
arasmda bulmustur.
Arastirma kapsamma alman ogretmenlerin yiiksek ogrenimleri sirasmda
konusma bozukluklan I kekemelik konusunda egitim alma durumlarma gore kekeme
ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan

olc;egine verdikleri cevaplar sonucunda

basansizhk ve farkmdahk alt boyutunda istatiksel olarak anlamh diizeyde fark
bulunmadigin;
istatistiksel

Soyutlama

olarak

yuksekogrenimlerinde

alt boyutundan

anlamh

diizeyde

aldiklan

oldugu

tespit

puanlar arasmdaki
edilmistir.Bu

farkm

baglamda

kekemelik ve konusma bozuklugu ile ilgili egitim alan

ogretmenlerin kekeme ogrencilere yonelik tutumlan .egitim almayanlara gore daha
olumludur. Bu baglamda yiiksek ogrenimde

kekemelikle ile ilgili verilen egitim

77

dismda, okullarda da ogretmenlere yonelik kekemelikle ile ilgili mesleki yasami
boyunca hizmet ici seminerler verilmesi,

devamhhguun

saglanmasi gerektigi

scylenilebilir.
Arastirma

kapsamma

bozukluklan/kekemelik

alman

konusunda

ogretmenlerin
egitim

alma

okul

disinda

durumlarma

gore

konusma
kekeme

ogrencilere iliskin ogretmen tutumlan ol9egi alt boyutlarmdan aldiklan puanlarm
karsilastmlmasmda, istatiksel olarak anlamh duzeyde fark oldugu tespit edilmistir.
Farkmdahk alt boyutunda

okul dismda kekemelikle ilgili egitim alan ogretmenler

almayan ogretmenlere gore daha yuksek puan alrrustir, Arastirmaya dahil edilen ve
okul dismda konusma bozukluklan/kekemelik

konusunda egitim alan ogretmenler

soyutlama alt boyutunda daha dusuk puan ahrken .basansizhk boyutunda anlamh bir
fark bulunmanustir, Y apilan arastirma bulgusuna gore , ogretmenlerin .gontilltl
olarak okul d1~1 kekemelik alam ile ilgili herhangi bir egitime katilrms oldugunu
dustmdurmektedir.
Arastirma kapsamma alman ogretmenlerin konusma bozukluklan I kekemelik
konusunda yaym takip etme durumlarma gore kekeme ogrencilere iliskin ogretmen
tutumlan ol9eginde alt boyutlarmdan aldiklan puanlarm karsilastmlmasmda

anlamh

bir farkhhk gorulmemistir. Ozel egitim ogretmenlerinin brans ogretmenlerine gore
daha 90k bilgi sahibi olmasi gerekirken, farkmdaligm aym boyutta cikmasi, ozel
egitim olarak gorev yapan ogretmenlerin aslmda bu alandan mezunu olmamalanndan
kaynaklandiguu sdyleyebiliriz.Bu baglamda .gerek brans ogretmenlerinin gerek ozel
egitim

ogretmenlerinin

iliskin egitim almalan

kekemelige ve diger konusma ve ogrenme kusurlarma
gerekmektedir.Bu

olmamasmm sebepleri de arastmlmaktadir.

asamada da anlamh bir farkhhgm
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BOLUMVI
Bu bolumde arastirmarnn sonuc ve oneri bolumune yer verilmistir,

6. SONU<; VE ONERiLER
6.1. SONU<;
KKTC'de

ilkogretim okullan ve oze! egiti kurumlarmda devam eden

ogretmenlerin kekeme ogrencilere yonelik tutumlan incelendigi bu cahsmada

§U

sonuclara ulasilmistir.
1. Ilkogretim okullarmda ve Ozel Egitim Merkezlerinde gorevli ogretmenlerin
kekeme ogrencilere iliskin gori.i§leri arasmda,istatiksel olarak anlamh bir fark
olmadrgi tespit edilmistir.Buna gore.brans ogretmeni,ozel egitim ogretmeni
ve smif ogretmenlerinin

kekeme

ogrencilere

iliskin gortlsleri benzer

di.izeydedir denilebilir.
2. llkogretim okullarmda ve Ozel Egitim Merkezlerinde gorevli ogretmenlerin
cinsiyetlerine

gore

gori.i§leri arasmda

degerlendirdigimizde
istatiksel

olarak

anlamh

,kekeme

ogrencilere

bir fark olmadigi

iliskin
tespit

edilmistir.Buna bagh olarak,erkek ve kadm ogretmenlerinin olceklerinden
elde edilen puanlar arasmda fark olmamasi ,konu ile ilgili gortislerinin benzer
oldugunu gosterir.
3. ilkogretim okullarmda ve Ozel Egitim Merkezlerinde gorevli ogretmenlerin
yaslanna gore degerlendirdigimizde

,kekeme ogrencilere iliskin gorusleri

arasmda istatiksel olarak anlamh bir fark olmadrgi tespit edilmistir.Buna gore
ogretmenlerin aralarmda anlamh yas farkmm olmamasi konu ile ilgili
gortlslerinin benzer oldugunu gosterir.

4. llkogretim okullarmda ve Ozel Egitim Merkezlerinde gorevli ogretmenlerin
kekeme ogrencilere iliskin tutumlanm karsihkh olarak degerlendirdigimizde
kekeme ogrencilere iliskin gorusleri arasmda istatiksel olarak anlamh bir fark
olmadrgi tespit

edilmistir.Buna

dayah

olarak ogretmenleri

branslanna
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karsihkh olarak degerlendirdigimizde konu ile gorusleri benzer diizeydedir
denilebilir.
5. llkogretim okullarmda ve Ozel Egitim Merkezlerinde gorevli ogretmenlerin
mezun

olduklan

fakiilteye

gore degerlendirdigimizde,

farkmdahk

ve

soyutlama alt boyutlarmdaki gorii§lerinin benzer diizeyde oldugu.basansizhk
boyutunda

ise Lisans

iistii ogretmenlerin

kekeme

ogrencilerin

diger

ogrencilerden daha basansiz oldugu gorii§ii ortaya cikrmsnr.

6. Ilkogretim okullarmda ve Ozel Egitim Merkezlerinde gorevli ogretmenlerin
mesleki kidemlerine

gore ele aldigmuzda

,kekeme ogrencilere iliskin

gorusleri arasmda anlamh bir fark olmadrgi tespit edilmistir. Buna dayah
olarak ogretmenlerin

mesleki kidemlerinin

kekeme ogrencilere yonelik

tutumlan iizerinde hicbir etkisi olmadigi icin konu ile ilgili gortisleri benzer
diizeydedir.
7. llkogretim okullarmda ve Ozel Egitim Merkezlerinde gorevli ogretmenlerin
cahstiklan

okullarda

degerlendirdigimizde.kekeme
gortilmemistir.Buna

bagh

gorev

yapma

ogrencilere

siirelerine

iliskin

olarak.ogretrnenlerin

anlamh

olceklerden

gore
bir

fark

elde edilen

puanlar arasmda fark olmamasi konu ile ilgili goruslerinin benzer diizeyde
oldugunu gosterir.
8. Ilkogretim okullarmda ve Ozel Egitim Merkezlerinde gorevli ogretmenleri
bulunduklan bolgeye gore degerlendirdigirnizde olcekten elde edilen puanlan
arasmda istatistiksel olarak anlamh bir fark olmamasi konu ile ilgili
goruslerin benzer oldugunu gosterir. Anlamh bir fark bulunmamasma sebep
olarak, KKTC'de

bolgeler arasi sosyo ve kiiltiirel yonden 90k biiyiik

aynmlann olmamasi seklinde dusunulebilir.

9. Ilkogretim okullarmda ve Ozel Egitim Merkezlerinde gorevli ogretmenlerin
gorev yaptiklan

okuldaki

ogrenci

sayilanna

gore degerlendirildiginde

olcekte soyutlama alt boyutunda istatistiksel olarak anlamh bir fark oldugu
tespit edilmistir.Elde edilen puanlarda anlamh bir fark olmasmm sebebi
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olarak, ogretmenlerin

90k sayida ogrenci tipolojileri

ile karsilasmalarmdan

ve Ozel Egitim Merkezlerinde

gorevli ogretmenlerin

kaynaklanabilir.

10. Ilkogretim
gorev

okullarmda

yaptiklan

okullardaki

olcekte sadece soyutlama
oldugu

tespit

ogretmen

sayisma

alt boyutunda

istatistiksel

edilmistir.Ogretmenlerin

ogretmenler,kekeme

ogrencileri

gore degerlendirildiginde
olarak anlamh bir fark

cogunlukta

diger

oldugu

ogrencilerden

okullardaki

soyutlanmalan

gerektigini dustlnrnektedir.
11.ilkogretim okullarmda

ve Ozel Egitim Merkezlerinde

gorevli ogretmenlerin

daha once kekeme ogrencisi olma durumuna gore kekeme ogrencilere
degerlendirildiginde

olcekte istatistiksel

edilmistir.

fark olmasmm

Anlamh

ogretmenlerin

deneyim ve tecriibeye

12. llkogretim

olarak;

kekeme

gore kekemelige

ogrencisi

olan

yonelik goruslerinde

dayah oldugu soylenebilir.

okullarmda

yuksek ogrenimleri

olarak anlamh bir fark oldugu tespit

sebebi

olmayan ogretmenlere

iliskin

ve Ozel Egitim Merkezlerinde

sirasmda konusma

bozukluklan

gorevli ogretmenlerin

I kekemelik konusunda

egitim alma durumlarma gore degerlendirildiginde, basansizlik ve farkmdahk
alt boyutunda istatiksel olarak anlamh duzeyde fark gorulmezken.olcegin son
alt boyutunda (soyutlama) anlarnh duzeyde fark bulunmaktadir.Buna bagh
olarak, ytiksekogrenimlerinde kekemelik ve konusma bozuklugu ile ilgili
egitim alan ogretmenlerin kekeme ogrencilere yonelik tutumlarmm ,egitim
almayanlara gore daha olumlu oldugu sdylenebilir.

13. llkogretim okullarmda ve Ozel Egitim Merkezlerinde gorevli ogretmenlerin
okul dismda konusma bozukluklan I kekemelik konusunda egitim alma
durumlarma gore degerlendirildiginde, olcekte istatistiksel olarak anlamh bir
fark

oldugu

tespit

edilmistir.Anlamh

fark

olmasmm

sebebi

olarak

ogretmenlerin,goniillil olarak okul d1~1 kekemelik alam ile ilgili herhangi bir
egitime katilmis oldugu soylenebilir.
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14. llkogretim

okullarmda

konusma bozukluklan

ve Ozel Egitim Merkezlerinde

gorevli ogretmenlerin

I kekemelik konusunda yaym takip etme durumlarma

gore degerlendirildiginde,

olcekte istatistiksel

olarak anlamh bir fark

olmadigi tespit edilmistir.Anlamh fark olmamasmm sebebi olarak ozel egitim
ogretmenlerinin,bran~ ogretmenleri ile karsilastmldigmda

konu ile ilgili

goruslerinin benzer dnzeyde oldugunu gosterir.

6.2 ONERiLER

Arastirmanm neticesinde asagrdaki oneriler gelistirilmistir.

•

Arastirma

bulgularma

gore

ogretmenlerin

kekemelige

yonelik

tutumlarmda anlamh farkm olmayrsi.benzer egitim sistemlerinden
gectigini ya da alan d1~1 ogretmenlerin ozel egitim ogretmeni olarak
gorev yaptiguu gosterir .. Bu nedenle ozel egitim ogretmenleri, kendi
alanlarmdan mezun olan egitimcilerden secilmelidir.

•

Ogretmenlerin kekeme ogrenciyle karsilastiklannda onlara daha etkili
bir egitim verebilmeleri

icin kekemelikle

ile ilgili kaynaklar

okumah.ogrencileri dogru yonlendirmelidirler.

•

Mesleki kidemi az olan ogretmenler ile mesleki kidemi fazla olan
ogretmenler

arasmda

fark bulunmamasi

sebebiyle.ogretmenlerin

hizmet oncesi ve hizmet ici egitimlerinde kekemelik konusunda
bilgilendirilmelidir.

•

Ogretmenler kekemelik ile ilgili verilen seminer ve egitimlere gonullu
katilmahdtr.

•

Ozel egitim ogretmenleri ve ilkogretim okullarmdaki ogretmenler
kekemelik ile ilgili yeterli calismalara ve egitime vakif olmadigmdan
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ilniversitelerden, uzmanlardan ve kekeme cocuklar icin izlenecek
yontem.egitim konulannda destek almahdrr,

•

Ogretmenlerin bolgelere gore goruslerinin farkhhk gostermernesi
nedeniyle.ilcelerde

uzman

egitimciler

tarafmdan

seminerler

verilmeli,belli donemlerde bu egitimcilerle bir araya gelerek (deneyim
ve tecrubelerden faydalarularak) goril~ ahsverisinde bulunulmahdir.

•

Bu arastirma ilkogretim okullarmdaki ve ozel egitim kurumlarmda
gorev yapan ogretmenlere yapilrmstrr.Aym konu ilniversitelerin ozel
egitim ve simf ogretmenleri bolumtinde okuyan ogrencilere yonelik
de uygulanmahdir.
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EK 1. Demografik Bilgi Formu

Bu cahsma, ogretmenlerin kekemelige iliskintutumlannm
saptanmasi amaciyla
hazirlanrmsttr. Vereceginiz bilgiler sadece bilimsel arastirma amach kullamlacaktir.
Bu cahsma sonucunda olusturulacak belgelerde sizin ve okulunuzun ismi dogrudan
veya dolayh olarak kullamlmayacaktir. Degerli katkilanruz icin tesekkur ederiz
Sonay TURKMEN
Y akm Dogu Universitesi
Yuksek Lisans Ogrencisi
BOLUM I. TANITICI ve MESLEKi OZELLiKLER

1. Cinsiyetiniz:

( ) 1. Kadm

2.Ya!:aniz:

( )2. Erkek

.

3. En son mezun oldugunuz okul?
( )3. Lisansilstil

( )2. Lisans (Egt. Fak. Dismda)

( )1. Egitim Fakilltesi

4. Hangi bransta ogretmenlik

yapiyorsunuz

? :

( ) 1. Ozel Egitim

( )2. Smif Ogretmeni

( )3. Sosyal Bilimler

( )4. Fen Bilimleri

( )5. Turkce/Edebiyat

( )6. Y abanci Dil

( ) 7. Resim-Milzik-Beden egitimi
( ) 8. Diger:

.

5. Kae yrldir ogretmenlik

yapiyorsunuz ?:

.

6. Su an eahsmakta oldugunuz okulda, kae yildir eahsiyorsunuz ?:

7. Go rev yapt1gmiz okul hangi bdlgede yer almaktadir?
( ) 1. Lefkosa
( )5. lskele

( )2. Gime

( )3. Guzelyurt

( )4. Magusa

.
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8. Gorev yapngimz

okuldaki

toplam ogrenci sayisr ? :

9. Go rev yaptigmiz

okuldaki

toplam ogretmen

10.Daha once kekeme bir ogrenciniz

.

sayrsi ? :

oldu mu ?: ( )1. Evet, oldu

.

( )2. Hayir,

olmadi

11.Daha once kekemelik dismda konusa bozuklugu olan ogrenciniz oldu mu ?:
( )1. Evet, oldu

( )2. Haytr, olmadi

Liitfell -.arka say/ aya gecini:
12.Yiiksek ogreniminizdekonu~ma
( )1. Evet, oldu

bozuklarr ile ilgili egitim aldmz mi ?:

( )2. Hayir, olmadi

13.0kul dismda konusma bozukluklari/ kekemelik tleegitim aldimz mi (hizmet
ici, seminer, konferans)?
( )1. Evet, aldim

( )2. Hayir, almadim.

14. Konusma bozukluklarr/kekemelik
( )1. Evet, ederim

ile yaymlari takip eder misiniz?

( )2. Hayir, etmem.
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EK 2. KEKEME OGRENCiLERE iLi~KiN OGRETMEN TUTUMLARI
OL<;EGi
Asagidaki ankette her biri 5 secenekten olusan l Sonerme bulunmaktadir, Lutfen size
uygun secenegi, ilgili ifadenin karsjsmda bulunan kutucuga X isareti koyarak
belirtiniz

=~ e= ei.,= e.• e=i., ~~ ei.,=
~
e~ ~>,
& -= .~e.
~ ~
~ e ...
r,J-

=~.•...

~
~~

••• 0

0

-=.•...~

i.,

~

~

( )
( )
()
( )

(
(
(
(

)
)
)
)

!

(
(
(
(

)
)
)
)

~

;:
~

(
(
(
(

)
)
)
)

1. Kekeme cocuklar, okuma yazmayi daha gee ogrenirler.
2. Kekeme ogrencilerin okudugunu anlama becerileri daha dii.§ilktiir.
3. Kekeme ogrencilerin yazih anlatim becerileri daha dil§ilktiir.
4. Kekeme ogrencilerin dinledigini anlama becerileri daha dil§ilktilr.
5. Kekeme ogrencilerin akademik basanlan diger ogrencilere gore
daha dusuktur,
6. Kekeme ogrenciler diksiyon egitimi almahdir.

( )
()
()
()

7. Ogretmenler, diger ogrencilere kekemelerin zorluklarma iliskin
farkmdahk olusturmahdirlar,

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

8. Akademik basan gosteren ogrenciler, kekemeligi de yenebilir.
9.<;ocugun okuldaki cevresi kekemeliginin artmasmda ya da
azalmasmda
onemli bir faktordur,
10. Diger ogrenciler kekemeHk.hususunda bilgilendirilmelidir.
11. Kel<:eme ogrencil<:!r, digeJ,'qgrencilerden ayn simflarda egitim
gormelidir.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

12. Ogretmenler 1,,-,.1,-,.•.•.• ,. q0"11
olduklarmm
farkma vardmlmahdir.

cc=

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

diger ogrencilerden farkh

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

13.0gretmen kekeleyen bir 9o~µgu, simf onunde konusmayi
gerektiren
etkinliklerden muaf tutmahdir.
14. Kekeme ogrenciyi ayn bir egitime tabi tutmak gerekir.

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

Anket bitmistir.tesekkur ederiz
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EK 3. KKTC, Milli Egitim Bakanhgi, ilkogretim Dairesi Miidiirliigii Izin Yazisr
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EK 4.01';ek izin Yazisr

Gelen Kutu.su IMI
Y1la12l1
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