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OKUL ÖNCESİ ÇOCUKLARDA ÖYKÜLEME VE YÜRÜTÜCÜ İŞLEV BECERİLERİNİN 

İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF NARRATIVE SKILLS AND EXECUTIVE FUNCTIONS IN PRESCHOOL 

CHILDREN 

Ahsen Erim1, Bertuğ Sakın2 

 

Çocukların dil becerilerini değerlendirebilmek için standardize dil testleri haricinde öykü anlatımı gibi 

dinamik değerlendirme yöntemlerinden de faydalanılabilmektedir (Işıtan ve Turan, 2014). Öykünün makro 

yapısı; giriş cümlesi, öykünün geçtiği ortam ve zaman, karakterler, plan, öyküyü başlatan olay, problem, 

eylem, karakterlerin hedeflerine ulaşmak için gösterdikleri düşünce ve duygular gibi unsurları içermektedir 

(Terry ve ark., 2013). Ayrıca öykü anlatma becerisi ile çeşitli yürütücü işlev becerileri arasındaki muhtemel 

ilişkilere de dikkat çekilmektedir (Friend ve Bates, 2014). Bu bilgiler doğrultusunda bu araştırmanın amacı, 

okul öncesi eğitime devam eden çocukların öykü makro analizleri ve yürütücü işlev performansları 

arasındaki muhtemel ilişkinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Çalışmaya 48-72 ay aralığında (Ortalama 

yaş = 58,93± 6,2 ay) 57 okul öncesi çocuk katılmıştır. Katılımcı çocukların %52,6’sı kız (n=30), %47,4’ü 

(n=27) ise erkektir. Verilerin toplanmasında, Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi (Topbaş ve Güven, 2013), 

Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlev Envanteri (Çiftçi ve ark., 2020) ve resimli bir hikaye kitabı kullanılmıştır. 

Çalışmada kullanılan resimli hikaye kitabı daha önce Bowles ve ark. (2020) tarafından geliştirilen 

öyküleme protokolünde kullanılan resimli kitaplar arasından seçilmiştir. Türkçe Erken Dil Gelişimi 

Testi’nden en az ortalama düzeyde sözel dil becerilerine sahip çocuklar ile çalışmaya devam edilmiştir. Bir 

başka deyişle, gelişimsel dil bozukluğu şüphesi olan çocuklar çalışmaya dahil edilmemiştir. Çocukların 

öykü makro-analizlerinin değerlendirilebilmesi için araştırmacılar tarafından bir ‘Öykü Makro-analizi 

Değerlendirme Formu’ oluşturulmuştur. Katılımcı çocukların yaşları ile Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlev 

Envanteri ve öykü makro-analiz puanları arasındaki ilişkilerin incelenmesinde Spearman veya Pearson 

korelasyon analizleri kullanılmıştır. Katılımcı çocukların cinsiyetlerine göre Çocukluk Dönemi Yürütücü 

İşlev Envanteri ve öykü makro-analiz puanlarındaki farklılaşma durumu ise Mann Whitney U veya 

bağımsız örneklemler için t testi kullanılarak hesaplanmıştır. Katılımcıların Çocukluk Dönemi Yürütücü 

İşlev Envanteri ve öykü makro-analizi puanları arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ise Spearman 

korelasyon analizi hesaplanmıştır. Türkçe Erken Dil Gelişimi Testi ile değerlendirilen sözel dil 

becerilerinin, katılımcı çocukların %54, 4’ünde, (n=31) ortalama; %24,6’sında (n=14), ortalama üstü; 

%17,5’inde, (n=10), iyi ve %3,5’inde (n=2) ise çok iyi olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcı çocukların 

alıcı dil standart puan ortalamaları, 105,67 ± 14; ifade edici dil standart puan ortalamaları, 110,39 ± 11,3 

ve sözel dil standart puan ortalamaları ise 109,56 ± 12,1 olarak bulunmuştur. Çalışma sonucunda katılımcı 

çocukların yaşları ile Çocukluk Dönemi Yürütücü İşlev Envanteri ve öykü makro-analiz puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Katılımcı çocukların cinsiyetlerine göre Çocukluk 

Dönemi Yürütücü İşlev Envanteri – Çalışan Bellek alt boyutu ve ölçek toplam puanları arasında (Mann 

Whitney U test; p>0,05) ve Ketleyici Kontrol alt boyutu (Bağımsız örneklemler için t testi; p>0,05) arasında 

da istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. Katılımcı çocukların cinsiyetlerine göre ortam-

zaman makro-analiz alt boyut puanları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (Mann 

                                                   
1 Arş. Gör., Sağlık Bilimleri Üniversitesi, ahsen.erim@sbu.edu.tr  
2 Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, bertug.sakin@sbu.edu.tr  

mailto:ahsen.erim@sbu.edu.tr
mailto:bertug.sakin@sbu.edu.tr
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Whitney U test; U=277,5; p=0,011<0,01). Ancak bunun dışında katılımcı çocukların cinsiyetlerine göre 

diğer makro-analiz alt boyut ve toplam puanları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

görülmemiştir (Mann Whitney U test; p>0,05). Bunlarla birlikte, katılımcı çocukların Çocukluk Dönemi 

Yürütücü İşlev Envanteri – Çalışan Bellek alt boyutu puanları ile öykü makro-analizi karakter alt boyut 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönlü ve düşük düzeyde bir ilişki bulunmuştur 

(Spearman Korelasyon Analizi; r=0,282; p=0,034<0,05). Bu değişkenler haricinde ise Çocukluk Dönemi 

Yürütücü İşlev Envanteri alt boyut ve toplam puanları ile öykü makro-analizi puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. Sonuç olarak, çalışmanın bulguları okul öncesi çocukların öykü 

anlatı becerileri ile yürütücü işlev becerileri arasındaki muhtemel ilişkilere yönelik ön veriler sunmaktadır. 

Çalışmanın sonuçlarından yola çıkarak daha geniş örneklemli ve yürütücü işlev becerilerinin görev temelli 

değerlendirildiği çalışmalara gereksinim duyulduğu söylenebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: okul öncesi eğitim, öyküleme becerisi, yürütücü işlevler 

Keywords: executive functions, narrative skill, preschool education 
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NÖROGELİŞİMSEL OLARAK HEM SAĞLIKLI HEM ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARA SAHİP 

EBEVEYNLERİN ÇOCUK YETİŞTİRMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

AS NEURODEVELOPMENTAL, INVESTIGATION OF ATTITUDES OF PARENTS WITH BOTH 

HEALTHY AND WITH SPECIAL NEEDS CHILDREN TO RAISING A CHILD 

Büşra Ülker Ekşi1, Şafak Yiğit2, Zeynep Hoşbay3 

 

Amaç: Ebeveynler için normal bir çocuğun doğumu bile aileye birçok yenilik ve alışılması zor olan 

koşullar yaratabilirken doğan çocuğun özel gereksinimli olması aile yaşantısında alışılmış durumların 

farklılaşmasına, eşler arasındaki evlilik ilişkilerinin değişmesine ve çocuklar arasındaki tutum 

farklılıklarına neden olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, nörogelişimsel olarak hem sağlıklı hem de özel 

gereksinimli çocuklara sahip ebeveynlerin çocuk yetiştirmeye ilişkin tutumlarının incelenmesi, sağlıklı ve 

özel gereksinimli çocuklarına tutum farklılıklarının olup olmadığı ve ebeveyn tutumlarının ailenin 

sosyodemografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğinin tespit etmektir.  

 

Yöntem: İstanbul ili Kadıköy ilçesinde bulunan özel eğitim merkezlerinde eğitim görmekte olan özel 

gereksinimli ve sağlıklı çocukları olan ebeveynlerden çalışmaya katılmayı kabul eden ve yaş aralığı 18-46 

yaş üstü olan 50 gönüllü bireyden oluşmaktadır.  Tüm katılımcılardan aydınlatılmış onam alınarak genel 

sosyodemografik bilgi formu ve Anne-Baba Tutum Belirleme Anketi’ni doldurmaları istendi. Demografik 

Bilgi toplama formunda, katılımcıların kendilerinin ve eşlerinin eğitim seviyeleri, meslekleri, yaşları, gelir 

durum, medeni durumları son olarak çocuk sayısı ve çocuğun/çocukların cinsiyetinin neler olduğuna, 

çocukların hangi sırayla doğduğuna, çocuk yetiştirme konusundaki bilgileri nereden aldıklarına dair 

sorulardan oluşmaktadır. Anne Baba Tutum Ölçeği dört ayrı anne baba tutumunu belirleyen soru gruplarına 

yer verilmiştir. Anketin alt başlıkları olarak belirlenen bu anne-baba tutumları şunlardır: Baskıcı-Otoriter 

Anne-Baba Tutumu, Koruyucu Anne-Baba Tutumu, İlgisiz-Kayıtsız Anne-Baba Tutumu, Demokratik 

Anne-Baba Tutumu. Her tutuma eşit 15’er madde olacak şekilde belirlenmiş olup madde sayısı 60’tır. 

Çalışmaya katılan ebeveynlerden bu anketi sağlıklı ve özel gereksinimli çocuklar için ayrı ayrı 

cevaplandırmaları istenmiştir ve anket sonunda toplamda 100 veri elde edildi. Grupların karşılaştırması 

Wilcoxon testi ile yapıldı. İkiden fazla bağımsız grup arasında niceliksel sürekli verilerin 

karşılaştırılmasında One Way Anova testi kullanıldı. Gruplar arası anlamlı farklılık tespit edildiğinde hangi 

ortalamalar arasında olduğunu belirlemek için çoklu karşılaştırma testlerinden “Tukey” testi uygulandı. 

Tüm analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.  

 

Bulgular: Anne-Baba Tutum Ölçeği alt boyutlarının puanları yaş değişkenine göre incelendiğinde sadece 

sağlıklı çocukta Baskıcı ve Otoriter Tutum alt ölçek boyutlarının puanlarında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılık olduğu (p<0.05), Koruyucu Tutum, İlgisiz-Kayıtsız Tutum ve Demokratik Tutum alt ölçeği 

boyutlarının puanlarının ise ebeveynlerin yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

yaratmadığı görülmektedir (p>0.05). 46 ve üstü yaş aralığındaki ebeveynlerin baskıcı-otoriter tutumlarının 

18-31 ve 32-45 yaş aralıklarındaki ebeveynlerin baskıcı otoriter tutumlarından anlamlı derecede 

                                                   
1 Öğr. Gör. Büşra Ülker Ekşi, İstanbul Galata Üniversitesi, bbusraulker@gmail.com 
2 Öğr. Gör. Şafak Yiğit, İstanbul Galata Üniversitesi, safakyigit90@gmail.com 
3 Zeynep Hoşbay, Biruni Üniversitesi, zhosbay@biruni.edu.tr 
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farklılaştığı bulunmuştur. Kırk altı (46) ve üstü yaş aralığındaki anne-babaların ortalamaları x=32.02 iken, 

18-31 yaş aralığındaki anne babaların ortalamaları x=26.07 ve 32-45 yaş aralığındaki anne-babaların 

ortalamaları x=24.11’dir. Buna göre, anne-babaların yaşları, baskıcı-otoriter tutumları üzerinde etkili bir 

faktör olarak değerlendirilebilir. Hem sağlıklı hem de özel gereksinimli çocuklarda, Anne Baba Tutum 

Ölçeği alt boyutlarının puanları çocuk yetiştirme konusundaki bilgi kaynağı değişkenine göre 

incelendiğinde One Way Anova Testi sonucunda Baskıcı ve Otoriter Tutum, Koruyucu Tutum, İlgisiz-

Kayıtsız Tutum alt ölçeği boyutlarının puanları çocuk yetiştirme konusundaki bilgi kaynağı değişkenine 

göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmezken, hem sağlıklı hem de özel gereksinimli çocukta 

Demokratik Tutum ile çocuk yetiştirme konusundaki bilgi kaynağı değişkenine göre istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık görülmektedir (F=0.61, F=1.47; p>0.05) (F=0.87, F=0.96; p>0.05) (F=2.06, F=2.44; 

p>0.05), (F=2.77, F=2.56; p=0.03, p=0.04). Hem sağlıklı hem özel gereksinimli çocuklarda Anne-Baba 

Tutum Ölçeği’ nin alt boyutlarının gruplar arası karşılaştırıldığında Baskıcı-Otoriter ve İlgisiz-Kayıtsız 

Tutum’ da sağlıklı ve özel gereksinimli çocuklar arasında istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmazken 

(p>0.05); Koruyucu ve Demokratik Tutum’ da sağlıklı çocuk ve özel gereksinimli çocuklar arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (p<0.05). 

 

Sonuç: Yapılan analizler sonucunda, yaş ilerledikçe ebeveynlerin sağlıklı çocuk üzerinde baskıcı otoriter 

tutumları daha fazla görülmektedir. Bunun nedeni olarak yaşı büyük anne ve babaların kendi 

çocukluklarındaki dönem özellikleri ve kültürel öğeler göz önünde bulundurulduğunda fiziksel ceza ve 

otoriter tutumlara maruz kalma ihtimallerinin daha yüksek olduğu tahmin edildiğinden daha otoriter 

olabilecekleri düşünülmektedir. Ayrıca bu durum ebeveynlerin özel gereksinimli çocuklarına karşı 

merhametli bir yaklaşım sergiledikleri şeklinde de algılanabilir. Araştırmanın sonucunda elde edilen 

bulgulara göre ebeveynlerin tutumlarının, çocuk yetiştirme konusundaki bilgi kaynakları (aile büyükleri, 

dergi ve kitaplar, çevre, uzman görüşleri, internet ve sosyal medya) değişkenine göre demokratik tutum 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonucunda ebeveynlerin daha demokratik 

tutuma sahip olduğu görülmüştür. Çocuk yetiştirmede farklı kaynaklardan bilgi almak ve alınan doğru 

bilgilerin ebeveynlerin tutumlarını olumlu yönde etkileyebileceğini düşünmekteyiz.  Hem sağlıklı hem özel 

gereksinimli çocuklarda Anne-Baba Tutum Ölçeği’ nin alt boyutlarının gruplar arası karşılaştırıldığında, 

ebeveynlerin koruyucu ve demokratik tutumları arasında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. 

Ebeveynlerin özel gereksinimli çocuklarına daha koruyucu ve demokratik bir tutum sergiledikleri 

görülmüştür. Sonuç olarak, nörogelişimsel olarak hem sağlıklı hem de özel gereksinimli çocuklara sahip 

ebeveynlerin çocuk yetiştirmeye ilişkin tutumları çocukların gelişim alanlarının tümünü şekillendirebilir. 

Ebeveynlere baskıcı, koruyucu ve ilgisiz ana-baba tutumlarının en aza indirgenebilmesi ve demokratik 

tutum yaklaşımının çocukların gelişimini olumlu yönde etkileyeceği düşünülerek bu tutumun sergilemesi 

önerilir.  

 

Anahtar kelimeler: Aile tutumu, sağlıklı çocuk, özel gereksinimli çocuk. 

Keywords: Family attitude, healthy child, special needs child. 
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERE YÖNELİK İHMAL VE İSTİSMAR: TÜRKİYE’DE YAPILAN 

ÇALIŞMALAR ÜZERİNDEN GENEL BİR BAKIŞ 

NEGLIGENCE AND ABUSE OF INDIVIDUALS WITH SPECIAL NEEDS: AN OVERVIEW OF 

STUDY IN TURKEY 

Sevdiye Teker1, Fidan Güneş Gürgör-Kılıç2 

 

Tipik gelişim gösteren akranlarına göre gelişimsel açısından anlamlı düzeyde farklılık gösteren bireylere 

özel gereksinimli birey denilmektedir (ÖEHY, 2018). İnsanların çoğu hayatının bir döneminde geçici veya 

kalıcı bir yetersizlik yaşayabilir ve yaşadıkları süre içerisinde fonksiyonlarında giderek artan zorluklarla 

karşılaşabilir (WHO, 2011). Tipik gelişim gösteren yaşıtlarına göre özel gereksinimli bireylerin, istismara 

uğrama olasılıklarının daha yüksek olduğuna dair güçlü kanıtlar vardır (Stalker, Taylor, Fry ve Stewart, 

2015). CDC (2016) raporunda çocuklara yönelik kötü muamelenin dört yaygın türü olduğu belirtilmiştir. 

Bunlar; vurma, yakma gibi fiziksel istismar, temaslı ve temassız olacak şekilde çocuğa yönelik cinsel 

eylemler olan cinsel istismar, çocuğun benlik saygısına ve duygusal gelişimine zarar veren davranışları 

kapsayan duygusal istismar ve çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanmaması durumu olan ihmaldir. Çalışma 

kapsamında Türkiye’de 2017-2022 yılları arasındaki özel gereksinimli bireylere yönelik ihmal ve istismar 

ile ilgili çalışmalar incelenmiştir. Buna ek olarak istismar türlerine de dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 

Derleme türü bu çalışmadaki amaç kapsamında “özel gereksinimli bireyler ve cinsel istismar”, “özel 

gereksinimli bireyler ve fiziksel istismar”, “özel gereksinimli bireyler ve duygusal istismar”, “özel 

gereksinimli bireyler ve ihmal” ve “ihmal ve istismar” anahtar kelimeleriyle ayrı ayrı olarak 

veritabanlarında tarama gerçekleştirilmiştir. Tam metnine ulaşılan ve konu ile ilgili olan tüm çalışmalar 

dahil edilmiştir. Doküman analizi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada tarama sonucunda 7 çalışmaya 

ulaşılmıştır. Çalışmalar incelendiğinde cinsel istismara yönelik çalışmaların daha fazla olduğu 

görülmektedir fakat cinsel istismar ile mücadelenin sıklıkla tartışıldığı bu dönemde ailelere ve özel 

gereksinimli bireylere yönelik cinsel istismarı önlemeye ilişkin daha fazla çalışmaya gereksinim duyulduğu 

düşünülmektedir. Çalışma kapsamında elde edilen bilgiler ışığında özel gereksinimli bireylere yönelik 

fiziksel ve duygusal istismara ilişkin çalışmalara bakıldığında sınırlı olduğu görülmektedir. Özel 

gereksinimli bireylere yönelik fiziksel ve duygusal istismara ilişkin daha fazla çalışmaya gereksinim 

duyulmaktadır. Duygusal istismarın etkilerinin kimi zaman kısa zamanda açığa çıkmaması veya 

toplumun/ailelerin/öğretmenlerin duygusal istismar konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması dolayısıyla 

bu istismar türüne yönelik çalışmalara daha az ağırlık verildiği düşünülmektedir. Buna ek olarak Cinsel 

Şiddetle Mücadele Derneği (2019) kavramlar sözlüğüne göre istismara yönelik kapsayıcı ve önleyici 

uygulamalara yer verilmesi gerektiği, istismarın bildiriminin önemli olduğu, sessizliği kırmak gerektiği 

belirtilmiştir. Ayrıca istismara maruz kalan özel gereksinimli bireylere ve ailelerine yönelik destek 

mekanizmalarının oluşturulması gerektiği üzerinde durulmuştur. Çalışmalar gözden geçirildiğinde ailelere 

ve özel gereksinimli bireylere yönelik daha fazla eğitim çalışmaları yapılması, bunun yanı sıra toplumun 

özel gereksinimli bireylere yönelik ihmal ve istismara ilişkin farkındalık düzeyini arttırıcı çalışmalara daha 

fazla yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Çalışmaların cinsel istismarın yanı sıra diğer istismar 

türlerini de kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

                                                   
1 Yüksek Lisans Öğrencisi, Haliç Üniversitesi, sevdiyeteker@hotmail.com  ORCID:0000-0002-1279-6101 
2 Dr. Öğretim Üyesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, f.kilic@iku.edu.tr  ORCID: 0000-0002-0568-5825 
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Anahtar Kelimeler: özel gereksinimli bireyler, cinsel istismar, duygusal istismar, fiziksel istismar, ihmal 

Keywords: individuals with special needs, sexual abuse, emotional abuse, physical abuse, negligence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyonda 

Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi 
 

14-15 Ekim 

2022 
 

ISBN  

978-605- 72012-0-1 

 

7 

BİLİNÇLİ FARKINDALIK TEMELLİ BİLİŞSEL TERAPİ PROGRAMININ OTİZM SPEKTRUM 

BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN YAŞAM DOYUMU VE MUTLULUK 

DÜZEYLERİNE ETKİSİ 

THE EFFECT OF MINDFULNESS BASED COGNITIVE THERAPY PROGRAM ON LIFE 

SATISFACTION AND HAPPINESS LEVELS OF MOTHERS OF CHILDREN WITH AUTISM 

SPECTRUM DISORDER 

Volkan Demir1 

 

Araştırmanın temel amacı, bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi programının otizm spektrum bozukluğu 

olan çocukların annelerinin yaşam doyumu ve mutluluk düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemektir. Bilinçli 

farkındalık kavramı, literatürde bir kuramsal yapıyı tasvir etmekle beraber farkındalığı arttırmaya yönelik 

yapılan bir pratik anlamında (örn., meditasyon) ve zihinsel, ruhsal  bir süreç olarak da (bilinçli farkında 

olma) kullanılmaktadır. Bilinçli farkındalık temelli terapiler bireyin bulunduğu o ana odaklanmasını 

sağlayan uygulamaları içerir. Bu uygulamalar ile birlikte birey sorunları ile başa çıkma, içsel ve dışsal 

deneyimleri kabul etme stratejilerini öğrenir. Bilinçli farkındalık istenmeyen duygu ve düşünceleri 

değiştirmeyi değil onları olduğu gibi kabul etmeyi sağlar. 

 

Çalışmaya katılan bireylerin yaşam doyumu düzeylerini belirlemek amacıyla Yaşam Doyumu Ölçeği 

(YDÖ), mutluluk düzeylerini belirlemek amacıyla ise Oxford Mutluluk Ölçeği (OMÖ-KF) kullanılmıştır. 

Ölçekler, çalışma başlamadan önce ön-test ve sekiz haftanın sonunda ise son-test olarak uygulanmıştır. 

Çalışma grubunu katılım ölçütlerini karşılayan ve 27-42 yaş aralığında toplam 10 anneden oluşturmaktadır. 

Program haftada bir kez 90 dakika olacak şekilde çevrim içi ortamda gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

kapsamında hazırlanan program, bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi programı’dır. Çalışmada, bilinçli 

farkındalık çalışmalarıyla katılımcıların istenmeyen duygularını kabul etmeleri ve olumsuz duygulara karşı 

tolerans geliştirecekleri beklentisinden yola çıkılarak bir program oluşturulmuştur. İçsel deneyimlere 

yönelik farkındalık oluşturmak ve farkındalığın devamında da kabul, hazırlanan programın ana temasını 

oluşturmaktadır. Program yedi öğeden oluşmaktadır. Bunlar; 1) programa genel bakış ve katılım; 2) 

bedensel duyumları, düşünceleri ve duyguları anlamaya ilişkin beceri geliştirmek; 3) farkındalık 

egzersizleri, nefes ve beden farkındalığı 4) etkin farkındalık becerileri geliştirme; 5) zorlayıcı duyguların 

yönetimine ilişkin psiko-eğitim; 6) olumsuz düşünce, duygu ve belirtilerin yol açtığı yaşam zorluklarını 

kontrol etme ve en etkili problem çözme stratejilerini uygulama; 7) kabul ve öz-şefkat. 

 

Programının etkililiğini değerlendirmek için çalışma sonunda ulaşılan verilerin çözümlenmesinde 

Wilcoxon İşaretli Sıra Testi kullanılmıştır. Yapılan analizler, bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi 

programına katılan annelerin yaşam doyumu ve mutluluk düzeylerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu 

göstermektedir (yaşam doyumu; z=,-2.320 p<.05, mutluluk; z=,-2.101 p<.05). 

Bu çalışmada, bilinçli farkındalık temelli bilişsel terapi programının otizm spektrum bozukluğu olan 

çocukların annelerinin yaşam doyumu ve mutluluk düzeylerine etkisi araştırılmıştır. Bilinçli farkındalık, 

son yıllarda geniş bir araştırma ve uygulama alanı haline gelmiştir. Birçok çalışma bilinçli farkındalık 

                                                   
1 Dr.Öğr.Üyesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, demir.volkan@outlook.com 
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temelli terapilerin otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ebeveynlerinde umut verici olduğunu ortaya 

koymuştur. Bilinçli farkındalık müdahaleleri otizm spektrum bozukluğu olan çocukların ebeveynlerine 

herhangi bir düşünceyi (hoş ya da hoş olmayan) fark etmeyi öğretebilir, zorlayıcı düşünce, duygu ve 

deneyimleri değiştirmek yerine onları olduğu gibi kabul etmesini sağlayabilir.  Çalışmanın bulgularından 

elde edilen sonuçlar, uygulanan programın otizm spektrum bozukluğu olan çocukların annelerinin yaşam 

doyumu ve mutluluk üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Ülkemizde bu konuda daha önce yapılmış olan 

bir araştırmaya rastlanılmaması sebebiyle yapılan bu çalışmanın Türk alanyazını açısından önemli olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: bilinçli farkındalık, otizm spektrum bozukluğu, yaşam doyumu, mutluluk.  

Keywords: conscious awareness, autism spectrum disorder, life satisfaction, happiness 
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İKLİM KRİZİ YAŞANIRKEN ENGELLİLER NEREDE? 

WHERE ARE THE DISABLED PEOPLE IN THE CLIMATE CRISIS?  

Nilgün Küçükkaraca1, İsmail Orbay2 

 

Durmaksızın değişen günümüz koşulları, sosyal sorunların birbirlerine eklemlenerek yeni sorun alanlarının 

oluşmasına neden olmaktadır. Farklı ihtiyaç ve koşullara sahip bireylerin, grupların ve toplumların bu 

sosyal sorunlarla ilişkilenme biçimlerini keşfederken kesişen problemlerin farkında olmak ve bu sorun 

alanlarını kapsamlı bir şekilde ele almak önemlidir. Dünyanın içinde bulunduğu iklim krizini bu sorun 

alanlarından biri olarak değerlendirmek önemlidir. İnsanların çevreyi ve doğal kaynakları sürdürülemez 

şekilde kullanım biçiminin neden olduğu iklim krizi, esasında evrensel bir sorun olarak görünse de etkileri 

kişiselleşebilmektedir. Bu kişiselleşme; bireysel ve toplumsal var olma biçimlerine bağlı olarak sınıfçılık, 

cinsiyetçilik, ırkçılık, türcülük, sağlamcılık, yaşçılık gibi ayrımcılık kıvılcımları barındırmaktadır. 

“Hepimiz aynı gemideyiz.” cümlesinin derinliklerinde rastlanan örtük ayrımcı dinamiklerin sokratik 

sorgulamalarla gün ışığına çıkarılması iklim krizi etkilerinin çeşitliğe duyarlı olduğunu ortaya koymaktadır 

(Wolbring ve Leopatra, 2012).  

 

Engellilerin kamusal yaşamda var olabilmeleri ve yeterli destek mekanizmalarına erişebilmeleri 

günümüzde bir problem olmaya devam ederken iklim krizine yönelik yapılan çalışmalarda engellileri 

bulamamak tanımlanmamış bir probleme işaret eder. Engelli çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin günlük 

yaşamlarında ihtiyaç duydukları hareket kabiliyetini destekleyecek materyallerin, yaşamlarının 

devamlılığına etki edebilecek tıbbi cihazların ya da kullanmaları elzem ilaçların iklim krizine neden olan 

faktörlerle ve iklim krizinin neden olduğu sonuçlarla yeniden düşünülmesi, engellilerin yaşam hakkıyla 

yakından ilgilidir. İklim krizinin neden olduğu afetlerde uygulanacak acil durum planları, artan küresel 

sıcaklığın engeliler için biyopsikososyal anlamda ne ifade ettiği ve iklim krizini önleme çalışmalarında 

engellilerin katılım hakları gibi çeşitli parametreler gelecekte değil günümüzde dikkate alınması gereken 

konulardır. Buradan hareketle bu çalışmanın amacı, engellilerin ve psikiyatrik hastalığa sahip olan 

bireylerin iklim krizi ile nasıl ilişkilendiğini irdelemektir. Bu amaç doğrultusunda engellilerin ve psikiyatrik 

hastalığa sahip olan bireylerin olağan dışı iklim olaylarından etkilenme biçimleri ve acil eylem gerektiren 

olaylarda erişilebilirlik problemleri hakkında güncel literatür taraması gerçekleştirilmiştir.  

 

İklim krizi nedeniyle meydana gelen olaylar karşısında engellilerin etkilenme biçimine göre gerçekleştirilen 

literatür taramasının ardından bu çalışmanın bulgularını şu iki başlıkta ele almak mümkündür; 

Olağan dışı iklim olaylarına dayalı problemler, 

Acil eylem gerektiren olaylarda erişilebilirlik problemleri. 

 

Çalışmanın bulgularına bakıldığında artan hava sıcaklığı, ani sıcak hava dalgaları ve hava kirliliğinin tüm 

canlı yaşamını çeşitli risklere açık hale getirdiğine ancak engelliler ve psikiyatrik hastalığı olan bireylerin 

yaşam kalitelerini hali hazırda etkilediğine rastlanmıştır. Ulaşılan pek çok çalışma hava kirliliğinin 

çocuklarda otizmle birlikte farklı riskleri artırdığını ortaya koymaktadır (Lin, Chang, Lee, Chen, ve 
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Christiani, 2021). Otizmli bireylerin yarısından fazlasının sıcaklığa karşı yüksek hassasiyet düzeyine sahip 

olduğu bilinmektedir (Pinagé, 2021). Dolayısıyla artan hava sıcaklığının otizmli bireylerin yaşamında 

otizmden bağımsız yeni sorunlara neden olabileceği söz konusudur.  

Havanın aşırı ısınmasının özellikle zihinsel engellilerin kardiyorespiratuar dayanıklılıklarını düşürerek 

daha fazla acil servis ziyaretlerinde bulunmalarına neden olduğu ve yüksek ölüm oranları ile bağlantılı 

olduğu saptanmıştır (Stein ve Stein, 2022). Sıcak havanın epilepsi nöbetlerini artırma gibi önemli bir risk 

olduğu bilinmektedir (Rakers ve diğ., 2017). Hali hazırda travmatik bir süreç olan nöbetlerin sayıca artması 

hastaların yaşam kalitesi için ciddi bir risktir. Olağan dışı sıcak hava dalgaları meydana geldiğinde şizofreni 

hastaları genel nüfusa göre 50 kat daha yüksek bir ölüm oranına sahiptir. Ayrıca kullandıkları ilaçların 

neden olduğu aşırı hassasiyet, şizofreni hastalarının sıcaklık değişimlerinden daha yoğun etkilenmelerine 

ve dirençlerinin düşmesine neden olabilmektedir (Harvey, 2022). Bunun yanı sıra bahsi geçen ilaçlar belirli 

sıcaklıklarda depolandığı ve kullanıldığı takdirde işlevini yerine getirebilmektedir. 2018’de Montreal’de 

meydana gelen sıcak hava dalgasında ilaçlara erişimin zorlaşması ve ilaçların sıcaklık nedeniyle 

kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle şizofreni hastaları ilaçlarına ulaşamamıştır. Sıcak hava dalgası, 66 

kişinin ölümüne neden olmuştur ancak ölen kişilerin dörtte birinden fazlasının şizofreni hastası olduğu 

raporlanmıştır (Ha, 2021).  

 

Beklenmeyen kasırga, yangın ya da sel gibi iklim krizi temelli afetler engellilerin yaşamsal faaliyetleri için 

ciddi risk oluşturmaktadır. Bu tür afetlerde meydana gelen elektrik kesintileri, sürekli kullanılan ve yaşam 

desteği sunan cihazlara erişimin sekteye uğraması anlamına gelmektedir. Bu cihazlardan yaşam desteği 

alan engelliler için kısa süreli elektrik kesintileri dahi yaşamsal faaliyetlerin sürdürülememesi anlamına 

gelmektedir (DICARP, 2022).  

 

Acil eylem gerektiren olaylar karşısında erişilebilirlik problemleri incelendiğinde ise çok yönlü olası ve 

yaşanmış soruna rastlanmıştır. Olası afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla kullanılan erken uyarı 

sistemlerinin farklı türden engele sahip kişilerin kullanımı doğrultusunda yeterince kapsayıcı olmaması, bu 

tür olaylarda engellilerin genel nüfusa göre dört kat daha fazla ölüm oranına sahip olmasına neden 

olmaktadır (Stein ve Stein, 2022). Ayrıca bu tür olaylarda gerçekleştirilen tahliye operasyonlarında 

engelliler için uygun olmayan araçların kullanılması onlar için hayatta kalma problemi oluşturmaktadır. 

Örneğin 2005 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) ortaya çıkan Katrina Kasırgası’nda kurtarma 

ve tahliye uygulamalarında engelliler için bir plan olmaması nedeniyle engellilerin tahliyesinde pek çok 

sorun yaşandığı ve bu nedenle engellilerin mahsur kaldığı bilinmektedir (Powell ve Gilbert, 2006). Bu 

kasırganın ardından %20.6 olan engelli nüfusunun %24.6'ya yükseldiği tespit edilmiştir. Bu artışın 

karşılığında ise zihinsel ve fiziksel engellilerin bulunduğu ve siyahi kadınların strese bağlı zihinsel sorunlar 

yaşadığı öğrenilmiştir. 2012 yılında yine ABD’de meydana gelen Sandy Kasırgası’nda görme engelliler ve 

tekerlekli sandalye kullanan insanların bulundukları binaları terk edemeyerek mahsur kaldıkları 

bilinmektedir (Santora ve Weiser, 2013).  

 

Sonuç olarak iklim krizi kaynaklı meydana gelen olaylarda engellilerin orantısız bir biçimde etkilendiğine 

tarih boyunca tanık olunmuştur. Engellilerin ve psikiyatrik hastalığı olan kişilerin kullandığı ilaçların sıcak 

hava dalgaları nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi, dış faktörlere daha duyarlı olmaları sonucunda sıcak 

havalardan daha hızlı ve ciddi oranda etkilenmeleri söz konusudur. Ayrıca beklenmeyen olaylar karşısında 
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meydana gelen elektrik kesintileri yaşamsal faaliyetleri bakımdan önemli bir tehdit oluşturmaktadır. 

Beklenmedik olaylar karşısında uygulanan acil durum planlarında engelliler için uygulamalara rastlamak 

zor olmakla birlikte kullanılan araçların erişilebilir olmaması da engelliler için yaşamsal risk 

oluşturmaktadır. Bu nedenle geleceğin değil, şimdinin problemi olan iklim krizine karşı ekolojik sosyal 

hizmet perspektifinde kalıcı ve işlevsel koruyucu ve önleyici müdahaleler geliştirilmeli ve bu eylemler tüm 

toplumu kapsayacak bir şekilde hayata geçirilmelidir. Olağan dışı iklim olaylarına karşı alınan önlemler 

hak temelli bir biçimde planlanmalı ve engellilerin katılım haklarına riayet edilerek geliştirilmelidir.  Sel, 

yangın, kasırga gibi afetlerde kullanılacak tahliye araçlarının ve planlarının engellilerin erişebileceği ve 

kullanabileceği şekilde yenilenmesi ve engelliler tarafından test edilerek etkililiğinden emin olunması 

gereklidir.  

 

Anahtar Kelimeler: engellilik, iklim değişikliği, iklim krizi.  

Keywords: disability climate change, climate crisis. 
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ENGELLİLİK VE GENÇ İNTİHARLARI 

DISABILITY AND YOUTH SUICIDE 

Nilgün Küçükkaraca1, Yasemin Ertan Koçak2 

 

Bu çalışmanın amacı, engellik ve genç intiharları konusuna dikkat çekmektir. Bu amaç doğrultusunda; 

intihar, genç intiharları ve engellik konularına değinilmiştir. Literatür taraması yöntemiyle, engellik ve genç 

intiharları konusunu ele alan çalışmalar incelenmiştir. 

 

İntihar, günümüzde mortalite üzerinde önemli bir yük oluşturmasından dolayı ciddi bir sağlık sorunudur. 

Dünyada her yıl yaklaşık 1 milyon kişinin intihar ederek öldüğü bilinmektedir (Nock vd., 2008.) İntihar, 

özellikle gençlerde önde gelen ölüm sebeplerindendir. Genç intiharları için tanımlanan çeşitli risk 

faktörleri/ nedenler mevcuttur. Depresyon ve diğer psikiyatrik hastalıklar önde gelen nedenlerdir (Brent, 

1995). Bunlar dışında, stres ve olumsuz çocukluk yaşantısı ile sağlıksız aile ilişkileri de genç intiharları ile 

yakından ilişkilidir (Cohen-Sandler, Berman ve King, 1982). Ancak bu alanda kabul edilebilir 

standartlaştırılmış bir tanı stratejisi yoktur (Nagraj ve Omar, 2015). Bu durum intiharın doğası ile ilişkilidir; 

intihar biyo-psiko-sosyal bağlamı olan karmaşık bir davranıştır.  

 

İntihar riski nüfus grupları arasında eşit olarak dağılmamaktadır. İntihar davranışı için sosyo-demografik 

ve sosyo-ekonomik risk faktörleri, birçok araştırmada kapsamlı bir şekilde incelenmiş (Borges vd., 2010), 

bu konuda cinsiyet, yaş, yoksulluk, sınıf gibi birçok faktör tanımlanmıştır. Örneğin, cinsiyet ve intihar 

ilişkisine bakıldığında, engelli kadınların engelli erkeklere göre daha fazla dışlandıkları ve hatta engelli 

kadın olmaktan dolayı haklarından mahrum kaldıkları ve şiddete uğradıkları bilinmektedir (Küçükkaraca, 

2005).  

 

İntihar için tanımlanan risk faktörlerinden biri de engelliktir. Engellilik, en genel anlamıyla zihinsel ve/veya 

bedensel işlevlerin kaybından kaynaklanan bir sınırlanma durumudur. Engellilik, bir insan için normal 

kabul edilen şekilde veya sınırlar içinde, çoğunlukla bozulmadan kaynaklanan (Barbotte, Guillemin ve 

Chau, 2001) veya belirli bir çevrede bağımsız olarak belirli rolleri veya faaliyetleri yerine getirememe, (bir 

insan için normal kabul edilen şekilde veya aralıkta) bir kısıtlama veya yetersizlik durumudur (Freedman, 

Martin ve Schoeni, 2002). Engelli birey, genellikle rehabilite edilebilir ancak tamamen tedavi edilemez. 

Dünya Bankasının 2011 tarihli Dünya Engellilik Raporu Yönetici Özeti’ne göre; dünyada bir milyardan 

fazla insanın, başka bir deyişle dünya nüfusunun yaklaşık %15’inin bir tür engellilik ile yaşadığı tahmin 

edilmektedir. Türkiye Özürlüler Araştırması (2002) sonucuna göre ise Türkiye’de engelli nüfusun toplam 

nüfus içindeki oranı %12.29'dur. 

 

Engellilik; yoksulluk, dışlanma ve eşit haklara sahip olmak adına verilen sürekli mücadeleler ve toplumda 

marjinal gruplardan biri olma ile de yakından ilişkilidir (Stainton, Chenoweth, Christine, 2010). Taylor'a 

(1999) göre ise engelli olmak, diğer insanların tepkileriyle ilişkilidir ve engellilerin karşı karşıya kaldıkları 
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sosyal ve kültürel değerler sosyolojik olarak önemlidir (Gannotti vd., 2001). Sosyal ve kültürel açıdan 

engellilere yönelik sosyal tepkiler ve bu tepkilerin sonuçları engelli birey için önemlidir (Whyte ve Ingstad, 

1995). Goffman, engellilerin genellikle “toplumda layık olmayan veya değer verilmeyen”, “saygın 

olmayan”, “önem verilmeyen” ve “ikinci sınıf vatandaş” olarak etiketlendiğini belirtmektedir. Bu 

etiketlerin etkisi, engellilerin sosyal gruplara ve sosyal faaliyetlere katılmaktan kaçınmalarına neden 

olmaktadır. Bu açıdan engellilik, Goffman'ın vurguladığı gibi, bireyin içinde yaşadığı topluma katılımın 

önündeki bir engeldir (Murphy, 1995). Engellilik; önyargı, ayrımcılık ve sosyal dışlanmaya maruz kalmayı 

içermektedir. Engellilik, ırkçılık veya cinsiyetçilik gibi, bir tür ayrımcılık ve toplumsal baskıdır (Morris, 

2001). Dolayısıyla engellilik, engelli bir kişinin, toplumun o kişiyi tanımladığı tutum ve normlar aracılığıyla 

engelli olduğu “toplum içinde yaşayarak” dönüştürülen bir bedendir (Edwards ve Imrie, 2003).  

 

Anderson'un (1973) belirttiği gibi, engelliliğe bağlı olarak sosyal izolasyonunun artması, öz saygıyı 

azaltmakta ve dolayısıyla sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme konusunda kopukluk yaşatmaktadır (Burcu, 

2002). Engelli bireyler maruz kaldıkları sosyal baskılar nedeniyle, kendilerini yalnız hissetmekte, 

başkalarıyla ilişki kurmamakta veya başkalarının kendisiyle bir ilişki kurmasını istememektedir. Bu 

durumda engelliler, aile, arkadaş ve yakın çevresi ile istikrarlı ilişkiler sürdürme fırsatını kaybedebilir ve 

bu da sosyal izolasyona yol açabilir. Buna bağlı olarak da intihara dek uzanan başta depresyon olmak üzere 

çeşitli ruhsal sorunlar yaşanabilmektedir (Arıkan, 2002; Barter, Swaback ve Todd, 1968; Wenz, 1979).  

Sosyal yalnızlık ve izolasyonun hayata devam etme isteğini azalttığı ve intihar etme eğilimini arttırdığı 

bilinmektedir. Bu durum, aynı zamanda engelli gencin içinde yaşadığı toplumla bütünleşmesini 

engellemekte, kendi yaşamına ve geleceğine yönelik olumsuz bir tutum benimsemesine neden 

olabilmektedir. Tüm bu faktörler gençte intihar etme düşüncesinin gelişmesine katkıda bulunabilir. Bunlara 

ek olarak, engelli bireylerin yetiştirilmeleri sırasında kötü muameleye maruz kalmaları, ekonomik 

zorluklar, topluma aidiyet eksikliği ve psikiyatrik morbidite yaşamaları da daha olasıdır (Nock vd., 2008). 

Bu durumlar da intihar için önemli risk faktörleridir. Bir başka deyişle, engelli bireyler intihar düşüncesine 

karşı özellikle savunmasızdır.  

 

Engellilik ve intihar konusunda, fiziksel engelli genç bireylerin intiharları üzerine yoğunlaşma olmakla 

birlikte bu konuda da bir sınırlılık mevcuttur. Fiziksel engelli bireylerin, engelliliğin doğasından 

kaynaklanan birçok zor problemle karşı karşıya olduğu bilinmektedir. Örneğin, fiziksel engeli olan 

bireylerin fiziksel engeli olmayanlara göre madde kullanım sorunları, ruhsal bozuklukları ve intihar riski 

daha fazladır (Hristoffersen, Poulsen ve Nielsen, 2003; Epstein ve Spirito, 2009). Zihinsel engellilik ile 

intihar ilişkisine bakıldığında, zihinsel engeli bulunan bireylerin, zihinsel engeli bulunmayan bireylere göre 

yine daha fazla intihar düşüncesi vardır. Zihinsel engeli olanların, zihinsel engeli olmayanlara kıyasla 

intihar girişiminde bulunma olasılıkları daha yüksektir (Hardan ve Sahl, 1999; Pack, Wallander ve Browne, 

1997). Öğrenme güçlüğü olan ergenlerin, olmayanlara kıyasla daha fazla intihar düşüncesi olduğu da 

bilinmektedir (Daniel vd., 2006; Kjelsberg, Neegaard ve Dahl, 1994; Svetaz, Ireland ve Blum, 2000). 

Öğrenme güçlüğü olan ergenleri inceleyen diğer araştırmalar da öğrenme güçlüğü olan ergenlerde, 

olmayanlara kıyasla intihar riskinin önemli ölçüde arttığını göstermiştir. 

 

İhmal edilen engelli popülasyonda riskli davranışları, özellikle intiharı ele almak önemlidir. Bu veriler, 

engellilik ile genç intiharları arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmakta ve savunmasız 



 
Özel Eğitim ve Rehabilitasyonda 

Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi 
 

14-15 Ekim 

2022 
 

ISBN  

978-605- 72012-0-1 

 

15 

grup olan engelliler için etkili, hedefli risk azaltma stratejilerinin geliştirilmesine acil ve özel dikkat 

gösterilmesine işaret etmektedir. Bu konuda, çevresi içinde birey yaklaşımı doğrultusunda engelli gençlerin 

arkadaşları, aileleri, okul arkadaşları ve tanıdıkları ile olan sosyal ilişkileri de birincil öneme sahiptir. 

Engelli gençlerin olumsuz duygu ve düşüncelerinin pekiştirilmesi ya da önlenmesi büyük ölçüde aile 

üyeleri, akran grupları ve kendileri için önem taşıyan diğer sosyal çevrelerle olan ilişkilerine bağlıdır.  

 

Bu gözden geçirme çalışması ile engelli gençler arasındaki intihar riskine dikkat çekilmek istenmiştir. Bu 

risk, konunun tüm boyutları ile araştırılması ve koruyucu-önleyici çalışmaların gerekliliğini 

göstermektedir. Bu çalışmalar, gençlerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanabilecek müdahalelerin 

gerekliliğini de desteklemelidir. Bu tür müdahaleler, engelli gençlerde risk faktörlerinin erken dönemde 

tanımlanmasını içerebilir ve engelli gençlerin gelişimsel ihtiyaçlarına dayalı olacak şekilde geliştirilmelidir.  

 

Anahtar Kelimeler: engellilik, intihar, genç intiharları, sosyal hizmet. 

Keywords: disability, suicide, youth suicide, social work.  
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SOSYAL HİZMET BAĞLAMINDA ÖZEL EĞİTİMDE AKRAN DESTEĞİ 

PEER SUPPORT IN SPECIAL EDUCATION IN THE CONTEXT OF SOCIAL WORK 

Nilgün Küçükkaraca1 Ramazan Kocakaya2 

 

Sosyal destek kavramı insanın psikolojik sağlığı açısından önemlidir. Alanyazın incelendiğinde sosyal 

desteğin on yıllar boyunca psikolojik sağlığa işaret eden birçok değişken ile ilişkisinin araştırıldığı 

görülebilir. Örneğin stres ve türleri ile (Ganster ve ark., 1986; Lam vd., 2021), depresyon ve türleri ile (Chi 

ve Chou, 2001; Gao vd., 2009), tükenmişlik ile (Greenglass vd., 1994), hastalık ile (Schwarzer ve Leppin, 

1991) ilişkisi incelenmiştir. Sosyal destek yalnızca olumsuz durum ve koşullarla ilişkisi incelenen bir 

kavram değil aynı zamanda olumlu pek çok şeyle de ilişkisi incelenen bir kavramdır. Örneğin iyi oluş 

(Asante, 2012), dayanıklılık (Sippel vd., 2015), mutluluk (Dominguez-Fuentes ve Hombrados-Mendieta, 

2012) ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmalarda genel olarak tüm sosyal destek türleri bir arada araştırılmakla 

birlikte bazı araştırmalarda yalnızca belirli sosyal destek türlerinin birtakım ruh sağlığı göstergeleriyle 

ilişkisi incelenmiştir (örnek olarak: Suwinyattichaiporn ve Johnson, 2022). Sosyal desteği bu kadar çok 

araştırmaya değer kılan şey, insanların sosyal bir varlık olması sebebiyle sosyal desteğe muhtaç olmaları, 

birçok insanın resmi destek kaynaklarından önce doğal destek arayışında olmasıdır. Sosyal desteğin 

psikolojik ve fizyolojik sağlık üzerinde olumlu etkisi yaptığı kabul edilmekle birlikte, sosyal desteğin sağlık 

üzerindeki etkisinin karmaşık olduğunu da vurgulamak gerekir (Gleason ve Bornstein, 2020). Ayrıca 

literatür incelendiğinde sosyal destek kavramının tanımı ile ilgili bir konsensusun olmadığı, sosyal desteğin 

bileşenlerinden bahsedilebileceği söylenebilir (Tardy, 1985).  Sosyal destek, sosyal hizmet açısından da 

önemli bir kavramdır. Sosyal hizmet, müracaatçıların sosyal işlevsellik düzeylerini artırmaya, toplumu 

birey için işlevsel kılmaya, bireyi de toplum için işlevsel kılmaya çalışan ve bu açıdan birçok meslekten 

ayrışan bir yapıdadır (Segal vd., 2019). Dolayısıyla sosyal hizmet insanları yalnızca sosyal destek alan 

olarak değil aynı zamanda sosyal destek vericileri olarak da kabul eder. Sosyal hizmetin uygulama 

alanlarından birisi engelliliktir. Engellilikle ilgili sosyal hizmetin kabul ettiği en temel şey, toplumsal 

yaşama tam katılımdır. Toplumsal yaşama tam katılım için ise başka birçok şeyin yanında engelli bireylerin 

özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetinden yararlandırılması gerekir. “Özel eğitim ve rehabilitasyon” terimi 

her ne kadar tıbbi/medikal modeli çağrıştırsa bile engelin insan yaşamı üzerindeki etkilerinin kısmen de 

olsa ortadan kaldırabilmek için ihtiyaç duyulan bir hizmettir. Shakespeare (2018)’in belirttiği üzere eğitim 

herkes için, özellikle de engelli çocuklar için kritik önemi haizdir. Zira eğitim nitelikli bir insan yaratır ki 

bu durum istihdama ve topluma katılma hususunda avantaj oluşturur; eğitim, benlik saygısı gelişimine 

destek olur ve sosyal sermaye konusunda olumlu bir etki yapar.   Bununla birlikte engelli çocukların özel 

eğitim ihtiyaçları olabilir, bu da öğretme ve öğrenmeyi daha karmaşık hale getirebilir. Bu gerçekle ilgili 

olarak engellilerin eğitimine yönelik tartışmalar devam etmektedir. Üç farklı eğitim modeli mevcut 

tartışmanın bir yansımasıdır: ayrılmış/özel eğitim, kaynaştırma eğitimi, entegre eğitim. İlk eğitim 

modelinde öğrenci özel okullarda ya da evde eğitim görür. İkinci modelde özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci, 

normal bir okulda engelli olmayan öğrencilerle vaktini geçirir. Üçüncü modelde ise çocuklar normal 

okullardaki özel sınıflara/birimlere dahil olurlar. Türkiye’de her üç modelde eğitim veriliyor olsa dahi en 

yaygın özel eğitim türü kaynaştırma eğitimidir. 2020-2021 Örgün Eğitim İstatistiklerine göre Türkiye’de 

                                                   
1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, nilgunkucukkaraca@gmail.com  
2 Arş. Gör., Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, rmzn_kcky@hotmail.com  
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zorunlu eğitim çağında olup eğitimlerine devam eden toplam 426 815 özel eğitim öğrencisi vardır ve 

öğrencilerin yaklaşık yüzde yetmiş beşini kaynaştırma öğrencileri oluşturmaktadır.1 Özel eğitim ve 

rehabilitasyon sürecinde hem öğrenciler hem ebeveynler hem de öğretmenler sosyal desteğe ihtiyaç 

duyabilmektedirler. Bu çalışmada ise özel eğitim öğrencilerinin sosyal destek ihtiyaçları, özelde akran 

desteği ihtiyacı sosyal hizmet bakış açısından ele alınacaktır. Eğitim sürecinde öğrenciler için (özel eğitim 

ihtiyacı olsun veya olmasın) sosyal destek çok farklı kaynaklardan, ebeveynlerinden, öğretmenlerinden, 

sınıf arkadaşlarından, yakın arkadaşlarından, okuldan gelebilir ve sosyal desteğin varlığı öğrencinin olumlu 

sonuçlar elde etmesi adına önemlidir. Demaray ve Malecki (2002) ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 

öğrencilerle gerçekleştirdiği çalışmalarında sosyal destek düzeyi ile sosyal, davranışsal ve akademik 

beceriler arasındaki ilişkiyi incelemişler, düşük algılanan desteğe sahip öğrencilerin, ortalama veya yüksek 

algılanan desteğe sahip öğrencilere nispeten sorunlu davranış göstergelerinde önemli ölçüde daha yüksek 

puanlar aldıklarını ve olumlu davranış göstergelerinde önemli ölçüde daha düşük puanlar elde ettiklerini 

bulgulamışlardır. Sosyal destek türleri arasında okul çağındaki öğrenciler için akran desteği önemli bir yer 

tutmaktadır. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin (EHİS) habitasyon ve rehabilitasyon ile ilgili 

maddesinde (26.madde) akran desteğine özellikle dikkat çekilmiştir.2 Ancak akran desteğinden istifade 

etmeyi zorlaştıran birtakım etmenler söz konusudur. Engelli öğrencilere akran desteğinin sağlanması için 

akranlarının engelliliğe yönelik tutumunun olumlu olması gerekir. Bunun için ise engelli olmayan 

akranların ailelerinin de olumlu tutuma sahip olması gerekmektedir ki literatürdeki bazı çalışmalar söz 

konusu olumlu tutum noktasında sorunlar olduğunu ortaya koymaktadır (Yaralılar, 2010).  Başka bir önemli 

etmen faydalanılan özel eğitimin türüdür. Özel eğitim okuluna gitmek (ayrışık eğitim) engelli bireyler için 

sosyal çevrenin daralması anlamına gelebilir. Kişi sosyal çevresini mecburi olarak engelli akranları ile inşa 

edebilecektir. Engelli akran/arkadaş desteği engelliler için sosyal desteğin önemli bir boyutu olsa da engelli 

olmayanların da sosyal ağlarında yer almaması engelli bireyler açısından bir dezavantaj olabilir (Niemi ve 

Mietola, 2017). Akran desteğinden yararlanma konusundaki bir diğer engel, iletişim geliştirme yollarının 

kısıtlılığıdır. İletişim olmaksızın ilişki söz konusu olmayacaktır. Örneğin, işitme engelli öğrenciler, işaret 

dili bilmeyen öğrencilerle iletişim noktasında sorunlar yaşayabilir, bu durum da sosyal destekten 

mahrumiyete yol açabilir. Anlaşıldığı üzere akran desteğinden mahrumiyetin yapısal, ailevi ve kişisel 

boyutları söz konusudur ki hem mikro hem makro düzeyde mesleki müdahalede bulunan sosyal hizmetin 

bakış açısından istifade etmek bu durumda önemlidir. Akran etkileşimini artırmak, oyunlar ve diğer 

faaliyetler ile akranların olumlu sosyal etkileşime girebilmesini sağlamak, akran etkileşimini olumsuz 

etkileyebilecek olumsuz tutumla ya da dışlanmayla mücadele etmek, öğrenciler arasında yardım/destek 

grupları oluşturmak, öğrenci velileri ile çalışmalar yapmak vb. mikro düzey müdahale çeşitleri arasındadır. 

Makro düzeyde yapılabilecekler arasında ise kaynaştırma eğitiminden yararlanan öğrenci sayısını artırmak, 

toplumda engelli bireylere yönelik tutumu olumluya çevirmek, öğrenci sayısına bakılmaksızın her okula 

psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik veya sosyal hizmet eğitimi almış en az bir 

uzmanın görevlendirilmesi vb. sayılabilir. Sonuç olarak yalnızca akran desteğine daha uygun özel eğitim 

türlerinin yaygınlaştırılması yeterli olmayıp öğrencilerin hem psiko-sosyal hem de akademik gelişimi için 

akran desteğinden faydalanmayı sağlayabilecek birtakım önlemlerin alınması, çalışmalar yapılması 

gerekmektedir.   
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ENGELLİ ÇOCUKLARDA BİR GÜÇLENDİRME ARACI OLARAK FİZİKSEL AKTİVİTE 

PHYSICAL ACTIVITY AS A TOOL OF EMPOWERMENT IN CHILDREN WITH DISABILITIES 

Canan Aydoğan Tor1, Nilgün Küçükkaraca2 

 

Sosyal hizmet disiplini birlikte çalıştığı grupların sahip oldukları gücü fark etmelerini ve onu artırmayı 

hedeflemektedir. Bu amaçla yaygın olarak kullanılan yaklaşımlardan biri güçlendirme yaklaşımıdır. Bu 

çalışma bir güçlendirme aracı olarak engelli çocuklarda fiziksel aktivitenin yerini ilgili alan yazından 

edinilen bilgiler ışığında tartışmayı amaçlamaktadır. 

 

Engelli çocuklar, bireysel ve çevresel sebeplerden dolayı hareketsiz kalma riski altındadır. Bu durum 

Covid-19 pandemisiyle daha da artmıştır. (Smith ve arkadaşları, 2022; Bloemen ve ark., 2019; Shields ve 

Synnot, 2016; Jung ve ark., 2018). Bilindiği gibi fiziksel aktivite insanları hayatın içinde ve daha canlı 

tutmaktadır. Aynı durum çocuklar için de geçerlidir. Hareket ettiklerinde bağlantıda oldukları alanlar ve 

insanlar artar. Bu nedenle engelli çocukların sahip oldukları güçleri fark ederek hayatlarını kolaylaştırmak 

ve daha çok istedikleri hale getirmelerini sağlamak için kullanılabilecek yöntemlerden biri fiziksel 

aktivitelerdir.  

 

Farklı engel grupları ve fiziksel aktiviteye ilişkin çok sayıda çalışma yapılmıştır. Herhangi bir fiziksel 

aktiviteye katılım kişinin farklı kimlik ve rollerini keşfetmesini sağlamakta, kendini algılayışını değiştirme 

fırsatı sunmaktadır (Yılmaz ve ark, 2014). Aynı şekilde engelli çocukların fiziksel aktivitelere katılması; 

yeni insanlarla tanışma olanağı sağlamakta, ruh sağlığına iyi gelmekte, kas ve motor becerilerini 

geliştirmekte, özgüven ve konsantrasyonu artırmakta, daha az stres, daha huzurlu olmayı sağlamakta ve 

denge ve koordinasyonu geliştirme konusunda faydalıdır (Smith ve arkadaşları, 2022; Söğüt, 2006; Wilson 

ve Clayton, 2010). Engelli çocuklarla yapılmış çeşitli çalışmalarda spor yapanların yapmayanlara göre 

yaşam kalitelerinin daha iyi olduğu, hayata bakış açılarını olumlu yönde etkilediği, dikkat becerilerini 

geliştirdiği ve akademik başarılarının daha yüksek olduğu görülmüştür (Heath ve Fentem, 1997; Yazıcıoğlu 

ve ark., 2020; Kumcağız ve Avcı Çayır, 2018; Gür ve ark., 2017). Serebral palsiye sahip çocuklarda fiziksel 

aktivitenin sosyal ve fiziksel yaşam kalitesi ve mutluluk düzeylerinde olumlu etkisi olduğu görülmüştür 

(Maher ve ark., 2015). Başka bir çalışmada zihinsel engelli çocuklarda grup faaliyetlerine katılma, 

başkalarıyla etkileşim ve paylaşımcılık başlıklarında gelişme olduğu görülmüştür (İlhan, 2008). Farklı 

engele sahip 195 çocuk ve gençlerle yapılan bir çalışmada ise spor yapanların psikososyal sağlık açısından 

fayda gördüğü, ayrıca spor yapan çocukların daha fazla sosyal kabul deneyimlediği görülmüştür (Te Velde 

ve ark., 2018).  

 

Bu genel faydaların yanı sıra aktif olmak ve aktif kalmak engelli çocukların eşitlik ve dahil olma 

ihtiyaçlarına destek olmaktadır. Onları eğlendiren şeyleri bulmaya ve hangi aktivitelerin onları iyi 

hissettirdiğini keşfetmesine yardımcı olmaktadır. Engelli çocuk ve gençler için oluşturulan İngiltere 

Fiziksel Aktivite Rehberi’nde ne kadar ve nasıl fiziksel hareket yapılması gerektiğiyle ilgili bir plan 

                                                   
1 Arş. Gör., Hacettepe Üniversitesi, cananaydogantor@gmail.com  
2 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, nilgunkucukkaraca@gmail.com  
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oluşturulmuştur. Ancak bu şekilde bir plan yapılamayacaksa biraz fiziksel aktivitenin hiç yapılmamış bir 

fiziksel aktiviteden daha iyi olacağını hatırlatmaktadır (Smith ve arkadaşları, 2022). 

 

Çocukların fiziksel aktivitelerle teması oyun parklarında başlar. Onların sosyal hayata katılımları ve diğer 

çocuklarla sosyalleşme imkanları çoğunlukla oyun alanlarında gerçekleşir (Pouya ve ark., 2016).  Parklar 

çocukların rahatlıkla ulaşabildikleri fiziksel aktivite alanlarıdır. Bununla birlikte ülkemizde engelli çocuklar 

için erişilebilir olan sınırlı sayıda park vardır. Diğer ülkelerde oyun parklarıyla ilgili yapılan çalışmalara 

bakıldığında da erişilebilir ve dahil edici oyun alanlarının eksik olduğu belirtilmiştir. Bu eksikler ebeveynler 

tarafından bildirildiğinde yerel yönetimler çoğunlukla oyun alanlarında gerekli düzenlemeleri 

yapmaktadırlar (Van Melik ve Althuizen, 2020; Wenger ve ark., 2021). Ülkemizde bu ihtiyaçlara dair geri 

dönüşlerle ilgili yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

 

Fiziksel aktivitelerle belki de gerçek tanışma yeri beden eğitimi dersleridir.  Çünkü beden eğitimi dersleri 

eğitim öğretim sistemi kapsamındadır. Engelliler için bir beden eğitimi öğretmenliği programı bulunmadığı 

ve engellilerle çalışma konusunda dersler olmadığı için uzun bir dönem engelli öğrenciler beden eğitimi 

derslerinde problemlerle karşılaşmışlardır. Günümüzde Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümlerinde 

engelliler için beden eğitimi ve spor derslerinin olduğu görülmektedir. Ancak bu eğitimler sonrasında 

yapılmış bir çalışma yoktur. Yapılan çalışmalar çoğunlukla beden eğitimi öğretmenleri ve öğrencilerinin 

engellilere yönelik tutumlarına ilişkindir (Akbuğa ve Gürsel, 2007; Karademir ve ark., 2018). İngiltere’de 

yapılan bir çalışmada ise  okullarda beden eğitimi derslerine katılmak konusunda engelli çocukların halen 

birçok bariyerle karşılaştığı görülmüştür. Ayrıca beden eğitimi öğretmenlerinin engelli çocukları derse 

dahil etme konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları anlaşılmıştır. Öğretmenlere ve ebeveynlere engelli 

çocukları derse anlamlı bir şekilde dahil etme konusunda teknikler öğretilmelidir (Dixon ve ark., 2021). 

Ülkemizde engelli öğrencilerin beden eğitimi derslerinde sınıfta yalnız kalarak beklediği veya sadece 

arkadaşlarını izlediği örnekler bulunmaktadır. Oysaki öğretmenler beden eğitimi derslerinde engelli 

öğrenciler için eğlenceli fiziksel aktivite seçenekleri sağlamalıdırlar (Jin ve ark., 2018).  

 

Okul dışı fiziksel aktivitelerde ise oyun parkları dışında alternatifler çok azdır. Fiziksel aktivitelere katılmak 

için gerekli olan merkez ve program yetersizlikleri ve eğitmenlerin beceri eksikliği bulunmaktadır. Bu 

koşullarda yalnızca belirli bir ekonomik gücü olan aileler okul dışında fiziksel aktiviteye erişim 

sağlayabilmektedir (Özer ve ark, 2008; Shields ve Synnot, 2016). Ayrıca gidilecek yere ulaşım ve ihtiyaç 

duyduklarında onlara eşlik edecek kişilerle ilgili problemler de göz ardı edilmemelidir. 

Thompson (2016) güçlendirmeyi insanlara kendi hayatları ve koşulları üzerinde daha büyük bir kontrol 

kazanmaları için yardım etmek olarak tanımlamıştır. Literatüre bakıldığında fiziksel aktivite hayatın birçok 

yönünde güç elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Çocukların daha aktif ve daha bağımsız olmaları fiziksel 

aktivitenin hayata dahil edilmesiyle mümkün olacaktır. Engellilik çalışan profesyonellerin fiziksel 

aktiviteyi artırıcı müdahaleler ve fiziksel aktiviteye katılım için uygun koşulların sağlanması noktasında 

mikrodan makroya planlama yapmaları gerekmektedir. Özellikle tıbbi sosyal hizmet ve engellilerle sosyal 

hizmet alanında çalışan profesyonellerin fiziksel aktiviteyi bir güçlendirme aracı olarak kullanmaları 

önerilmektedir.  
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Öncelikle çocukların bulundukları noktadan hareket ederek fiziksel aktivite çerçevesinde neler 

yapabilecekleri birlikte belirlenmelidir. Meraklarının daha çok nerede olduğu, kullanabilecekleri 

kaynakların neler olduğu anlaşılmalıdır. Ailelerin desteği ise önemli bir konumdadır. Aileler çocuğun diğer 

ihtiyaçlarının önceliklenmesi, yorgunluk ve zamanın darlığı gibi sebeplerle fiziksel aktiviteyi geri planda 

tutabilir. Ayrıca engelli çocuğa sahip ailelerde koruma davranışı çocukların sosyal etkinliklerinin 

azalmasına yol açabilir. Fiziksel aktiviteler sırasında karşılaşılabilecek olumsuz durumlardan (dışlanma, 

yaralanma vb.) dolayı isteksiz olabilirler. Ailelerin fiziksel aktivitenin önemini fark etmeleri için çalışılmalı 

ve neler yapabilecekleri ile ilgili onlarla bir plan oluşturulmalıdır. Fiziksel aktiviteyi daha erişilebilir ve 

daha etkin bir güçlendirme aracı olarak kullanmak için toplum bazında da çalışmalara ihtiyaç vardır. Oyun 

parkları engelli çocuklar düşünülerek düzenlenmelidir. Spor eğitmenlerinin lisans eğitimi sürecinde 

engellilerin eğitimine yönelik farkındalıkları ve bilgileri geliştirilmelidir. Özel eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde fiziksel aktivitelere daha çok yer verilmelidir. Ayrıca spor merkezleri engelli çocuklarla nasıl 

çalışılması gerektiği hakkında bilgiye sahip olmalıdır.   

Sosyal hizmet müdahalesi yalnızca müracaatçı grubunun başvurduğu konu ile sınırlandırılamaz. Müdahale 

yaparken bütüncül bir yaklaşım belirlenmelidir. Fiziksel aktivite ise biyo-psiko-sosyal iyilik halini 

destekleyen güçlü bir araçtır. Bu nedenle engelli çocuklarla çalışılırken fiziksel aktiviteden faydalanılması 

önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: engellilik, fiziksel aktivite, güçlendirme 

Keywords: disability, physical activity, empowerment 
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ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUĞU OLAN ANNELERİN EBEVEYNLİK TUTUMLARI VE 

DESTEĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN KEŞFEDİLMESİ 

EXPLORING MOTHERS' VIEWS OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS ON PARENTING 

ATTITUDES AND SUPPORT 

Demet Akarçay Ulutaş1, Dilara Ustabaşı Gündüz2, Ayşe Nur Boz Ünaloğlu3, Büşra Gürbüz4 

 

Özel gereksinim, engeli bulunan çocuğun toplumdaki fırsatlara erişimini kolaylaştırarak toplumda 

fonksiyonel bir birey olması yönünden sağlık, rehabilitasyon, eğitim, çevresel düzenleme gibi hak ve 

hizmetlere ihtiyacının olduğunu gösterir. Özel gereksinimli çocuklar, söz konusu hak ve hizmetlere erişim 

sağlama noktasında özel eğitimlere tabi tutulmaktadırlar. Özel gereksinimli çocuğa sahip ailelerde 

ebeveynlerin tutum ve davranışları çocuğun iyilik halinin sağlanması noktasında kritik bir öneme sahiptir. 

Zira özel gereksinimli çocuklar özelinde ortaya çıkacak spesifik ihtiyaç ve gereklilikler ebeveynler arasında 

yeni rol tanımlamalarını ve sorumlulukları beraberinde getirmektedir. Buna karşın literatürde söz konusu 

alana ilişkin mevcut boşluk, bu alanda derinlemesine incelemelerin yapılmasını gerekli kılmaktadır. 

Buradan hareketle bu çalışma; özel gereksinimli çocuğu olan annelerin ebeveynlik tutumlarına ilişkin 

görüşlerini keşfetmeyi amaçlamıştır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere çalışmanın yöntemi nitel araştırma 

olarak belirlenmiş olup veriler nitel veri toplama teknikleri arasında görüşme tekniğiyle toplanmıştır. 

Çalışmanın örneklem grubunu, özel eğitim kurumlarına devam eden çocukların evlilik birliği içerisindeki 

anneler oluşturmaktadır. Sağlıklı aile modeli içerisinde ebeveynlik tutumuna odaklanıldığı için bu 

çalışmada çocuğun yaşı ve gereksinim türüne ilişkin bir dışlama kriteri belirtilmemiştir. Yarı 

yapılandırılmış görüşme soruları, Lecoy ve arkadaşları (2008) tarafından 1992'de Çocuk İstismarını 

Önleme Ulusal Komitesi tarafından kabul edilen bir ev ziyareti programı olan Sağlıklı Aile modelinin beş 

alt boyutundan (şiddet içeren ebeveynlik davranışı, ebeveynlik tutumları ve uygulamaları, ebeveynlik 

desteği, ruh sağlığı ve başa çıkma ile annelik sonuçları) ebeveynlik tutumları ve desteği alt boyutlarına 

odaklanılarak hazırlanmıştır. Araştırma sorularında; ebeveynlerin ilk etapta engeli bulunan çocuğa 

yaklaşımlarının nasıl olduğu, bu süreç içerisinde nasıl değişikliğe uğradığı ve ebeveynlik tutumlarına ilişkin 

görüşlerinin yanı sıra, hane içindeki engelli bireyin aile ve evlilik yaşamına etkilerinin nasıl olduğu, engelli 

çocuğa bakım verme konusundaki görüşleri, çocuklarının sorumluluklarına ilişkin eşleriyle görev 

paylaşımlarına ilişkin sorular yer almaktadır. Bunun yanı sıra engelli bireyin bakımında geniş aile, akraba, 

yakın çevre ve komşu desteğinin nasıl işlediği ve annenin, çocuğunun özel gereksinimine ilişkin kaynaklara 

erişim ve destek ağının keşfedilmesine ilişkin sorular yer almaktadır.  

 

İçerik analiziyle elde edilen ön bulgularda katılımcıların aile içinde bir problem yaşadıklarında daha çok 

sakinleştirici bir tutumla yaklaştıkları, fakat bu sorunlarla karşılaştıklarında sosyal destek açısından 

kendilerini yanız hissettikleri duygusu ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte katılımcıların genellikle 

ebeveynler olarak çocuklarının engel durumlarını çok zor kabullenen bir yaklaşım sergiledikleri, aile ve 

evlilik yaşamları üzerinde de zorlayıcı etkileri olduğu vurgulanmıştır. Tüm zorluklara karşın katılımcıların 
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çoğu engelli bireyin bakımının en iyi anne ve babalar tarafından verildiğine inandığını belirtmiş ve eşleriyle 

aralarında görev dağılımı yapılan çiftlerin süreçle daha kolay baş ettikleri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın 

bulguları göz önünde bulundurulduğunda toplumsal cinsiyet rolleri gereği annelerin özel gereksinimli 

çocuklarının ihtiyaçlarını karşılama ve bakım verme noktasında sorumluluklarının eşlerine göre daha fazla 

olduğu görülmektedir. Bu bağlamda çocuğu özelinde spesifik problemlerle karşılaşan annelerin en başta 

kendi psikososyal iyilik halinin korunmasında sosyal destek mekanizmasının önemi göz ardı edilemez bir 

nitelik taşımaktadır. Çocuğu özelinde evlilik ve aile dinamikleri değişen kadınların sosyalleşmeleri 

önündeki engellerin kaldırılması bir sosyal hizmet sorumluluğu olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanı 

sıra annelerin çocuğuna yönelik ebeveynlik tutum ve davranışı özelinde desteklenebilmesi için sosyal ve 

ekonomik kaynaklarla buluşturmada sosyal hizmet mesleğinin bu alan özelindeki uygulamaları değerli 

görülmektedir. Bu çalışmada spesifik olarak bir gereksinime odaklanılmamış olup, gelecek çalışmalarda 

farklı gereksinim türlerinin de dikkate alınarak ebeveynlik tutumlarının gereksinim türüne göre nasıl 

değiştiğinin keşfedilmesi önerilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: özel gereksinimli çocuk, ebeveynlik tutumları, ebeveynlik desteği 
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İLKOKUL ÇAĞI ÇOCUKLARININ KONUŞMA AKICISIZLIKLARININ TÜRLERİ VE 

SIKLIKLARININ İNCELENMESİ  

EXAMINING SPEECH DISFLUENCY TYPES AND FREQUENCIES OF PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN 

Ayşenur Kabasakal1, Mehmet Emrah Cangi2 

 

Tüm dil ve konuşma bozukluklarındaki gibi, akıcılık bozukluklarının değerlendirilmesi, tanılanmasında ve 

tanının dışlanmasında konuşulan dile özgü normların referans alınması önemli görülmektedir. Dolayısıyla, 

bu araştırmanın başlıca amacı, anadili Türkçe olan ve tipik gelişim gösteren ilkokul çağı çocuklarının 

konuşmalarındaki tüm akıcısızlık tiplerine ilişkin (tipik-normal akıcısızlıklar ve kekemeliğe benzer 

akıcısızlıklar) normatif nitelikte ön bulgular sunmaktır. Araştırmaya 6.0 ile 8.11 yaş arasında anadili Türkçe 

olan, tipik gelişim gösteren, Ankara Artikülasyon Testi'ne (AAT) göre sesletim bozukluğu olmayan ve 

Türkçe Okul Çağı Dil Gelişim Testi (TODİL) dilbilgisi bileşke puanı 90-120 arasında olan 60 çocuk dâhil 

edilmiştir. Her bir yaş grubuna 20 katılımcı atanmıştır ve gruplar cinsiyet açısından eşleştirilmiştir. Açık 

uçlu sorular sorularak spontan konuşma örnekleri alınmıştır. Spontan konuşma örneklerinin analizi 

öncesinde yazarlar videolar üstünde çalışmıştır. Ardından araştırmacılar, her bir örnekteki akıcısızlık 

tiplerini alanyazın doğrultusunda hesaplamıştır. Güvenirlik analizi kapsamında örneklerin rastgele seçilmiş 

%20'si başka bir dil ve konuşma terapisi alanındaki bir yüksek lisans öğrencisi tarafından da incelenmiş ve 

iki değerlendirici arasında yüksek derecede (κ>0,061-1,00) uyum olduğu görülmüştür. Araştırmanın 

sonuçlarına göre, katılımcı çocuklar ortalama %4,20 düzeyinde toplam akıcısızlık sergilemektedirler. 

Bunun %3,92'sini tipik akıcısızlıklar, %0,27'sini kekemelik benzeri akıcısızlıklar oluşturmaktadır. En fazla 

görülen akıcısızlık tipleri 'sesli (doldurulmuş) duraklama', 'revizyon ve yarıda kesilmiş cümleler' ve 

'tereddüttür'. En az ise 'uzatma', 'tek heceli kelime tekrarı' ve 'sözcük öbeği tekrarı' görülmüştür. Akıcısızlık 

tipleri cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklı değildir, ancak 8 yaşındaki çocuklar, 6 yaşındaki çocuklara 

göre anlamlı düzeyde düşük akıcısızlık sergilemiştir. Çalışmamızdaki akıcısızlık yüzdeleri alanyazında 

farklı dillerde yapılan çalışmalara göre düşük bulunmuştur. Bunun nedeni gelişimsel dönemlerin ve 

sınıflandırma sistemlerinin farklı olmasından kaynaklanabilmektedir. Akıcısızlık tipleri açısından ise 

alanyazındaki çalışmalar ile benzer sonuçlar elde edilmiştir. Sonuç olarak, tipik gelişim gösteren okul çağı 

her çocukta tipik (normal) akıcısızlıklarla birlikte, düşük bir yüzdede de olsa uzatma ve hece tekrarlarının 

olabileceği görülmüştür. Akıcısızlıkların yaşla beraber düşmesi gelişimsel faktörler, çocuğun içsel-dışsal 

taleplerle baş etme becerisinin artması ve düşen psikososyal taleplerle ilişkilendirilebilir.  
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OLGU SUNUMU: ATİPİK OTİZMDE PSİKOEĞİTİMİN VE TERAPİNİN ROLÜ 

CASE STUDY: THE ROLE OF PSYCHOEDUCATION AND THERAPY IN ATYPICAL AUTISM 

Şehriban İşlek1, Emel Aner Aktan2 

 

Atipik otizm, Yaygın Gelişimsel Bozukluk adı altında toplanan ve diğer gruplara ait belirtileri taşımayan 

bireyler için kullanılan tanımdır (Arslan & İnce, 2015). DSM V’e (APA; 2013) göre “Otizm Açılımı 

Kapsamında Bozukluk” hastalığın tüm semptomlarını kapsarken, klinik pratikte, hastalığın şiddetine göre 

“Atipik Otizm”, “Tipik Otizm”, “Hafif Şiddetli Otizm”, “Geniş Otizm Fenotipi”, “Yaygın Gelişimsel 

Bozukluk” gibi tanımları kullanabilmektedir. Olgu: 30 aylık F.T., %20 hipotoni tanısı nedeniyle fizik tedavi 

almaya başlamıştır. Fizik tedavi seanslarında kendisine seslendiğinde tepki vermemesi ve göz teması 

kurmaması dikkat çekmiş, aile bilgilendirilmiş ve F.T. çocuk psikiyatrisine yönlendirilmiştir. Çocuk 

psikiyatristi tarafından uygulanan DENVER II ve M-CHAT testi ve muayene sonuçlarına göre F.T.’ye  

%40 Atipik Otizm Tanısı konulmuştur. Otizm de farmakolojik ilaçlar; çocukta uyku sorunu, hareketlilik, 

öfke gibi sorunlar varsa kullanılır ancak hem çocukla, hem de ebeveynlerle psikoeğitim bahsi geçen 

bozuklukta yüz güldürücü sonuçlar vermektedir (Mukaddes, 2017). F.T.’ye 32 ay boyunca, haftada bir kez 

bireysel (BDT), bir kez grup terapisi yanında aileye de psikoeğitim verilmiştir. Bu süreç boyunca F.T.de 

davranışsal fonksiyon değişimleri ve işlevsellik elde edilmiştir. Sonuç olarak Atipik otizmde terapi ve 

aileyle psikoeğitimin işlevsellik kazandırılmasında büyük katkısı vardır. 
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ERKEN ÇOCUKLUKTA OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLARA OLUMLU 

DAVRANIŞ̧ DESTEĞİ SUNARAK ETKİNLİK KATILIMI ARTIRMA 

INCREASING ACTIVITY PARTICIPATION BY OFFERING POSITIVE BEHAVIOR SUPPORT TO 

CHILDREN WITH EARLY CHILDHOOD AUTISM SPECTRUM DISORDER 

Mukaddes Sakallı DEMİROK1, Tarık AKAY2 

 

Erken çocuklukta otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin öğretimde motivasyonların arttırılması, 

öğretimin sürdürülmesi ve niteliği açısından önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı erken çocuklukta 

otizm spektrum bozukluğu olan çocuklara olumlu davranış desteği sunarak etkinlik katılımı artırmasıdır. 

 

ODD, öğrencinin olumlu davranışlarını geliştirmek ve yeni davranışlar öğretmek için uygulamalı davranış 

analizi (UDA) ilkelerini kullanan ve bireyin yaşam kalitesini artırmak ve problem davranışlarını azaltmak 

için bireyin yaşadığı çevreyi desenleyen ya da değiştiren bir yaklaşımdır (Horner vd., 2004; Sailor vd, 

2007).  

 

ODD’in temel ve birincil amacı, hedef bireyin yaşam biçimini değiştirmek ve yaşam kalitesini artırmak 

için ona yardımcı olmaktır. Birincil amacı kadar önemli ancak ikincil amacı da, bireyin problem 

davranışları azaltmak ya da ortadan kaldırmaktır (Erbaş ve Yücesoy Özkan, 2008). 

 

Çalışmada tek denekli araştırma modellerinden davranışlar arası çoklu yoklama modeli kullanılacaktır. 

Deneysel kontrol, öğretim yapılan deneğin öğretimden sonra başlama düzeyi oturumundaki performansına 

göre performansında artış görülmesi, öğretim yapılmayan davranışların başlama düzeyi oturumlarındaki 

performanslarına yakın performans sergilemeleri; aynı şekilde diğer davranışlarda da uygulama 

gerçekleştirildikçe davranışların performanslarında artış görülmesi ve benzer değişikliğin ard zamanlı 

olarak tüm davranışta gerçekleşmesi ile kurulmuştur. Bu kapsamda araştırmaya İstanbul ili Pendik İlçesinde 

bulunan Özel Tarık Akay Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören 4 yaşında otizm 

spektrum bozukluğuna sahip vaka dahil edilmiştir. Olumlu davranışsal destek eğitimi her davranış için 

farklı başlangıç zamanlarında uygulanacak ve seanslar video kaydına alınacaktır. Seansların 

tamamlanmasının ardından kayıtlar değerlendirilecek ve çocuğun olumlu davranışlarındaki gelişim analiz 

edilecektir. Verilerin süre kaydı tekniği ile toplanacak ve grafiksel analiz yapılacaktır. Çalışmadan elde 

edilen veriler kongre sunumu sırasında paylaşılacaktır. 
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DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ ÖĞRENCİLERİNDE AKADEMİK ORTALAMALARI İLE MESLEKİ 

BENLİK SAYGISININ İNCELENMESİ 

INVESTIGATION OF ACADEMIC AVERAGES AND PROFESSIONAL SELF-ESTEEM OF SPEECH 

AND LANGUAGE THERAPY STUDENTS 

Esra Erol1 

 

Amaç: Uygun meslek tercihi, kişilerin birçok meslek arasından kendi kişiliğine, özelliklerine ve 

yeteneklerine en uygun olduğunu düşündüğü işe yönelmesidir (1). Bu yüzden bu kişilerin akademik olarak 

kendilerini ileriye taşıması beklenmektedir. Bizler bu çalışmada dil ve konuşma terapisi lisans 

öğrencilerinin akademik ortalamaları ile mesleki benlik saygıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

 

Yöntem: Çalışmaya dil ve konuşma terapisi lisans programında öğrenim görmekte olan toplam 100 kişi 

katılmıştır (Kadın:80 kişi, Erkek:20 kişi; Yaş ortalaması=:20,811,253’tür). Çalışmaya Biruni 

Üniversitesi’nde okuyan 76 öğrenci ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde okuyan 24 öğrenci dahil edildi. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin 14’ü 1. Sınıf öğrencisi, 29’u 2. Sınıf öğrencisi 45’i 3. Sınıf öğrencisi ve 

12’si 4. Sınıf öğrencisidir. Çalışmada mesleki benlik saygısını değerlendirmek için “Mesleki Benlik Saygısı 

Ölçeği” kullanıldı. Öğrencilerin akademik ortalamaları alındı. Veriler Google Form ile toplandı. Verilerin 

analizinde, ilgili parametrelerin arasındaki ilişki, Kolmogorov dizilimi ile bakıldı, Student-t testi ile analizi 

ile hesaplandı. 

 

Bulgular: Çalışmaya katılan dil ve konuşma terapisti öğrencilerinin 21 kişinin akademik ortalaması 2.00-

3.00 arasında, 79’unu ise 3.00-4.00 arasında olduğu görülmüştür. Çalışmaya katılan dil ve konuşma 

terapisti öğrencilerinin mesleki benlik saygıları puanları ile akademik ortalamaları arasındaki ilişki 

bulunamadı (r=,256). 

 

Sonuç: Dil ve konuşma terapisti lisans öğrencilerinin akademik ortalamaları ile mesleki benlik arasında 

negatif ilişki bulunudu. Ela Varol ve ark.’nın hemşireler üzerinde yaptığı çalışmada hemşirelerin benlik ve 

mesleki benlik saygısı arasında negatif bir ilişki olduğu bulunmuş (2). Pandemi döneminde öğrencilerin 

akademik ortalamalarını yükseltmesi sonucu akademik ortalama ile mesleki benlik saygısının arasında 

ilişki bulunamaması olduğu düşünülmektedir. Çalışmayı daha geniş öğrenci grupları ile yapılması tavsiye 

edilmektedir. 
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ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİNDE EĞİTİM GÖREN BİREYLERİN 

AİLELERİNİN ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYİNİN İNCELENMESİ 

EXAMINATION OF THE ANXIETY AND DEPRESSION LEVEL OF THE FAMILIES OF 

INDIVIDUALS EDUCATED IN A SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION CENTER 

Hatice ÖNKOL1, Yağmur Ecem SU2, Ömer Faruk KINA3 

 

Yapılan bilimsel araştırmanın amacı özel gereksinimli bireylere sahip ailelerin anksiyete ve depresyon 

düzeylerini incelemek, otizm, öğrenme güçlüğü, dil konuşma ve zihin gereksinimi öğrencileri ile ilgili 

ilişkiyi araştırmaktır.  Çalışmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Antalya 

ilinde bulunan Özel Melekler Özel Eğitim Kurumlarının üç şubesinde eğitim almaya devam eden 102 

ebeveyn oluşturmaktadır. Araştırmada Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri 

(BAE) ve araştırmacı tarafından hazırlanan sosyodemografik bilgi formu ve özel gereksinim alanları tarama 

testleri kullanılmıştır. Toplanan verilerden, ilişki ve fark testleri yapılmış, istatistiksel açıdan anlamlı ilişki 

ya da farklılık durumları ele alınmıştır. Bu bilimsel araştırma, özel eğitime devam eden ailelerin stres, kaygı 

düzeyleri, depresyon durumları ve diğer psikolojik etkileri üzerine özel gereksinim alanlarına ne tür 

düzeyde olduğunu ortaya çıkarmak ve bu tip durumların özel gereksinimli bireyleri etkilemeden, ailelerde 

de bilinç ve farkındalık oluşturulma amacıyla yapılmıştır. 
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