
DEGERLENDİRME KURULU ÜYELERİ 

(Üpvanı, Adı. ve Soyadı) (İmza) 

Başkan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Üye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Üye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Üye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tez'in kabul edildiği tarih: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

\ 

ii 



TEŞEKKÜR 

Tezin hazırlanmasında olduğu kadar, bu çalışmanın 

benim bilgi ve düşünce düzeyime katkıda bulunmasında da 

yardımları büyük olan danışmanım Sayın Doç. Dr. I"'ehmet 

Özyürek'e teşekkürlerim sonsuzdur. 

Araştırma verilerinin toplanmasında her türlü 

yardımı esirgemeyen Eskişehir Sagırlar Okulu ve Anadolu 

Üniversitesi !şitme Engelli Çocuklar E~itim Merkezi 

(!ÇEM) yöneticilerine ve öğretmenlerine teşekkürü bir 

borç bilirim. 

Ayrıca, ön uygulama yapmamı sağlayan Anadolu Üni

versitesi Çocuk Yuvası ve Mustafa Kemal İlköğretim Okulu 

yöneticilerine ve öğretmenlerine de teşekkür eder~m. 

Araştırınayı okuyarak dil ve anlatım açısından de

ğerlendiren Sayın Öğr. Gör. Canan İleri'ye de teşekkür 

ederim. 

Gönül Kırcaali 

iii 



İÇİNDEKİLER 

TEŞEKKÜR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ÇİZELGELER LİSTESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •· . . . . . 
BÖLÜM 

I.GİRİŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A. PROBLElVI ••••• . . . . . . . . . . . . .... 
B. AIVIAÇLAR ••••• 
C. ÖNEIVf •••• 
D.SAYILTILAR •••• 
E.SINIRLILIKLAR •• 
F.TANIIVILAR •••••••• 

. . . . . 
. . . 

. . . . . . . . . . . . 
. . . . 

. . . . . 

. . . . . . . . . • •• 
... •· .. . . 

. . 
. . . . . ... 

II~ KAYNAK TARAl"lASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A.İŞITME ENGELLİLER 

EGİTİM ORTAIVILARI 
İÇİN SÖZ KONUSU 

l.Yönetsel düzenlemeler 
a.Yatılı özel okul •• 

. . . 
b.Gündüzlü özel okul •• 
c.Özel sınıf •••••••••• 

. . . 
. . . 

. . . . 

OLAN 
. . . . . . 

. . . . . . . . 
. . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . 
d .Kaynak oda ile desteklenen normal s.ınıf . . . 
e.Gezici ögretmen ile desteklenen normal 

s:ınıf •............. . . . . . . . . . . 
2.İletişim yaklaşımları ••••• 

a.İşaret yaklaşımı ••••.•.•.••• 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 

1) İşaret dili yöntemi ••.•••••.•••• 
2)Parmak alfabesi yöntemi ••••••.. 

b.Sözlü 

l)Arı 

iletişim yaklaşımı . . . . 
sözlü iletişim yöntemi •••• 

iv 

. . . . . 

. . . 
. . . . . . 

. . . 

Sayfa 

iii 

vii i 

ı 

ı 

3 

5 

5 

6 

6 

8 

8 

ı o 
ı o 
ı o 
ı o 
ll 

ll 
ll 
12 

12 

12 

12 

13 



2)Çok duyulu yöntem....................... 14 
3) Doğal sözlü iletişim yöntemi • • • • • • • • • • • • 14 

c .Karma yaklaşım • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 
l)Belgili konuşma......................... 15 
2)Rochester yöntemi • • • • • • • . • . • . • • • • • • • • • • • 16 
3)Türn iletişim yöntemi •••••••••••••••••••• 16 

B.ÜLKEI'~'lİZDE İŞİTJ.VlE ENGBLLİLER İÇİN SÖZ KONUSU 

OLAN EGİTİIYl ORTAlYILARI • • • • . • • • . • . • . . • • . • • • • • • . 16 
l.Türkiye~de işitme engelliler iÇin var olan 

yönetae1 düzenlerneler ve. kullanılan 

iletişim yöntemleri •••.••••.•.••.•••••••••• 16 
2.Sağırlar Okulu ve İÇEM ••••..•.•••.•..•••••• 18 

a.Eskişehir Sağırlar Okulu ••••••.•••••••••• 18 

b.Eskişehir Anadolu Universitesi işitme 
Engelli Çocuklar Egitim Merkezi (İÇEJ.Vl) ••• 19 

C. PIAGET' NİN ZİHİNSEL GELİŞ İIVI KURAlVII • • • • • • • • • • • 21 
l.Piaget'nin zihinsel ge1işirn kurarnının temel 

i1keleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

· a. Zihinsel yapılar ••••.•.••. • • • • • • • • • • • • • • • • 21 
b. Zihinsel işlevler • • • • • • • . . • • • . . • • • • • • • • • • 22 

l)Örgütle.me • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

2)Uyurn sağlama • • • • • • • • • • • •• .. • • • • • • • • • • • • • 23 
c.Zihinsel gelişimi etkileyen etmenler ••••• 24 

2.Zihinsel gelişim dönemleri ••••••••••••••••• 25 
a.Duyusal-devinim dönemi (0-2 yaş) ••••••••. 26 

b.İşlern-öncesi denem (2-7 yaş) ••••••••••••• 27 
c.Somut işlemler dönemi (7-11 yaş) ••••••••• 28 
d.Soyut işlemler dönemi (11-lb yaş) •••••••• 30 

D.KORUNUM KAYhAMI İLE İLGİLİ ARAŞTIRfv'lALAR • • • • • • 31 

l.Korunum kavramının gelişimi ile ilgili 
ülkemizde yapılmış olan araştırmalar ••••••• 31 
a.Korunum kavramının yaşla ilişkisini 

inceleyen araştırmalar ••••••••••••••••••• 31 
b.Sosyo-ekonomik düzey ile korunum kavramı 

arasındaki ilişkileri inceleyen 

araştırmal ar • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 32 

V 



c.Korunum kavramının öğretilebilirliğini 
inceleyen araştırmalar.................... 32 

2.İşitme engeliilerde korunuro kavramının 
gelişimine ilişkin yapılmış a~aştırmalar •••• 33 
a.İşitme engelli olan ve olmayan çocuklarda 

korunuro kavramını inceleyen araştırmalar •• 33 
b.Farklı egitim ortamlarında bulunan işitme 

e.ngelli çocuklarda korunuro kavramını 

inceleyen araştırmalar.................... 34 

III. YÖN.TEI"! • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 36 

A.EVREN VE ÖRNEKLEM •••••.•••••••.•••••••••.••••• 36 
l.Öğrencilerin yaşıarına göre eğitim 
ortamıarına dağılımı •••••••••••••••••••••••• 37 

2.Öğrencilerin sınıfıarına göre eğitim 

ortamıarına dağılımı •••••••••••••••••••••••• 38 
B.ARAŞTIRI"lA DESENİ • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 39 
C.VERİLER VE TOPLANMASI ••••••..••••••••••••••••• 39 
D. UYGULAMA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • 42 

E. VERİLERİN ÇÖZÜI"lÜ VE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL 
TEKNİKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .... 43 

IV. BULGULAR VE YORUM • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • . • • • • • • • 4 5 

A.SAYI, SIVI MİKTARI VE KATI JIIIİKTARI KORUNUJVIU 
KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BULGULAR VE YORUMLAR • • • • 45 
l.Sayı korunumu kavramı ile ilgili bulgular 

ve yorum . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . .. . . . . . . . . . . . 45 
2.Sıvı miktarı korunumu kavramı ile ilgili 

bulgular ve yorum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 4 7 
3.Katı miktarı korunumu kavramı ile ilgili 

bulgular ve yorum........................... 48 
B.SIVI VE KATI MİKTARI KORUNUMU TESTLERİNDE 
VERİLEN DOGRU CEVAPLARA İLİŞKİN YAPILAN 
AÇIKLAivıA· TÜRLERİ İLE İLGİLİ .BUL·-.rULAR V:tıi 

YORUM • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • 50 

vi 



l.Sıvı miktarı korunumu testinde verilen 

doğru cevaplara ilişkin yapılan açıklama 

türleri ile ilgili bulgular ve yorum....... 50 

2.Katı miktarı korunumu testinde verilen 

doğru cevaplara ilişkin yapılan açıklama 

türleri ile ilgili bulgular ve yorum....... 52 

V. ÖZET, YARGI VE ÖNERİLER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 54 

A. ÖZET • . . • • • • . • • • • • • . . . • . . • • . . • . . . . • . • • . . . • • • • • 5 4 

B. Y ARG I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5 5 
C. Öl\fERİLER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 5 7 

l.İleri araştırmalara yönelik öneriler....... 57 

~.Eğitim ortarnıarına ilişkin öneriler • • • . • • • • 57 

KAYNAKÇA ••••••••••••••.••••••••••••• ~ •••• ·•• • • • • • • • • • 59 

EKLER • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 6 5 

vii 



ÇİZELGBLER 

Sayfa 

l.ÖGRENCİLERİN YAŞLARINA GÖRE EGİTİM ORTMVILARINA 

DAGILII•1I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • 37 

2 .ÖGRENCİLERİN SINIFLARINA GÖRE EGİTİI'~'J ORTAi"'LARINA 

DAGILIMI •••••.....•..•...••...•.•• o.............. 38 

3. SAYI KORUNUMU KAVRAIVIINI KAZANMIŞ VE KAZANI'<'IAMIŞ 

OLAN ÖGRBNCİLERİN EGİTİM ORTAl'~lLARINA DAlaLilVII . . . . 
4 .SIVI MİKTARI KORUNUI"llJ KAVRAivJINI KAZANiVliŞ V~ 

KAZANMAMIŞ OLAN ÖGRENCİ~RİN EGİTİli'l ORTAIVILARINA 

46 

D AG I LI MI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4 7 

5 .KATI I"'İKTARI KORUNUMU ~AVRAMINI KAZANMIŞ VB 

KAZANMAMIŞ OLAN ÖGRENCİLıERİN EGİTİM ORTAMLARINA 

DAGILIMI • • • • • • • • . . • • . . • • • • • • . • • •. . • • • • . • • • . . • • • • • • 49 

6. ::>IVI IVIİKTARI KORUNUMU KAVRAIVIINI KAZANIVliŞ 

ÖGRBNC İLERİN Y APTIKLARI AÇIKLAMA TURLERİ NE GÖRE 

EGİTİI"l ORTAlvıLARINA DA.GILIIvli • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 51 

7.KATI MİKTARI KORUNUMU KAVRAIVIINI KAZANMIŞ 

ÖGRENCİLERİN YAPTIKLARI AÇIKLAMA TÜRLERiNE GÖRB 

EGİTİM ORTAMLARINA DAGILIMI •••••••••••••••••••••• 52 

V iii 



BÖLÜIVI I 

GİRİŞ 

A.PROBLEM 

Psikoloji ve özel eğitim alanlarının en çok ilgi 

duyulan ve incelenen konularından biri zihinsel gelişim

dir. Zihinsel gelişim, algılama, bellek, betimleme, kav

ram kazanma , problem çözme ve usa vurma gibi zihinsel 

özelliklerin tümünün gelişimini kapsayan karmaşık bir sü

reÇtir (Lugo ve Hershey, 1979; r•ıcconnell, 1986). Jean 

Piaget, oluşturduğu zihinsel gelişim kuramı ile bu karma

şık sürecin aydınlatılmasında büyük rol oynamıştır. 

Piaget'nin zihinsel gelişim kuramı etkileşirnci bir kurarn 

olup, zihinsel gelişirnde doğuştan edinilen zihinsel özel

liklerle Çevresel etmenlerin karşılıklı etkileşiminin 

önemli olduğunu vurgulamaktadır. Bu kurama göre zihinsel 

gelişim ardışık dört dönemde gerçekleşmektedir: duyusal

devinim dönemi, işlem-öncesi dönem, somut işlemler döne

mi ve soyut işlemler dönemi. Her zihinsel gelişim döne

minde yeni zihinsel yapılar oluşmakta ve bu yapılara bağ

lı olarak bireyin düşünme biÇimi değişmektedir (Phillips, 

1969; Joyce ve Weil, 1980; Seifert, 1983; Woolfolk ve 

Nicolich, 1984; Saunders ve Newman, i984; McConnell, 

1986). 

Zihinsel gelişim dönemlerinde kazanılan zihinsel 

ı 
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yapılardan biri de korunum kavramıdır. Korunuru kavramı, 

bir nesnenin görünümü değişse de sayı, miktar, ağırlık 

gibi belli özelliklerinin değişmediğine ilişkin düşünce

dir (Piaget ve Inhelder, l9b9; Biehler ve Snowman, 1982; 

Seifert, 1983; Saunders ve Newman, 1984). Korunuru kavramı~ 

büyük ölçüde somut işlemler döneminde gelişen bir zihin

sel yapıdır. Piaget, yaptığı gözlem ve deneylere dayana

rak pek çok korunuru özelliğinden her birinin belli yaş

larda kazanıldığını öne sürmektedir. örneğin önce sayı 

korunumu (5-6 yaş), daha sonra sıvı ve katı miktarı koru

numu (7-8 yaş), daha sonra ise ağırlık korunumu (9-10 

yaş) ve hacim korunumu (11-12 yaş) kazanılmaktadır 

(Piaget ve Inhelder, 196~; Biehler ve ~nowman, 1982; 

Seifert, 1983; Saunders ve Newman, 1984). Piaeet'ye göre 

korunum kavramının kazanılmasının.düşünce gelişimi süre

cinde önemli bir yeri vardır. Kendi içinde tutarlı ilke

lere dayalı ussal ve işlemsel dUşünce ancak korunuru kav

ramının kazanılmasıyla gerÇekleşmektedir (Zeytinoğlu, 

1980). 

Uzun yıllar, zihinsel gelişimin gerçekleşmesinde 

dil gelişiminin büyük rolü oldu~una inanılınıştır (Cromer, 

1976). Piaget bu görüşe karşı çıkarcık dil gelişiminin zi

hinsel gelişime temel oluşturmadığını öne sürmüştür 

(Piaget, 1951; Furth, 19b9, 1974). Furth (1961, 1966, 

1973), Piaget'nin ortaya attığı dUşüneeden yola Çıkarak, 

işitme engelli çocuklarda korunum kavramının kazanılması

nı incelemiştir ve elde ettiği bulgular işitme engelliler 

ile normal işitenler arasında korunum kavramının kazanıl-
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ması bakımından büyük bir'farklılık olmadıgı biÇiminde

dir. İşitme engeliilerde korunum kavramının kazanılması 

bakımından gerilik görülürse, bu gerilik tümüyle dil ge

lişimine ya da kalıtsal özelliklere değil, eğitim orta

mından kaynaklanan deneyim yetersizliğine de bağlanabil

mektedir (Cruickshank, 1980; Kirk ve Gallagher, 1983). 

Nitekim daha sonra yapılan bir araştırmada, gündüzlü ve 

yatılı okula devam eden işitme engelli öğrenciler arasın

da korunuro kavramının kazanılması bakımından gündüzlü 

okul lehine bir farklılık görülmüştür (Rittenhouse, 1977). 

Bu farklılık, korunuru kavramının kazanılmasında eğitim 

ortamının da önemli bir rol oynadığı biÇiminde yorumlan

mıştır. 

İşitme engelli çocuklar için söz konusu olan fark

lı eğitim ortamlarının farklı yaşantılara yol aÇması bek

lenebilir. Ülkemizde de,farklı eğitim ortamları olarak, 

örgün eğitime 7 yaşında başlayan yatılı sağırlar okulla

rının yanısıra, eğitime 2 yaşında başlayan İÇEf'll gibi gün

düzlü özel okullara da rastlanmaktadır. 

Eskişehir Sağ~rlar Okulu ve İÇEM'in eğitim yakla

şımları,·_ programlar ,ı ve örgün e ği time öğrenci almaları 

farklidır. O halde, Eskişehir Sağırlar Okulu v·e Anadolu 

Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi'ne 

(İÇEM) devam eden işitme engelli öğrencilerin korunum 

kavramını kazanmaları farklılık gösterebilir mi? 

B.AMAÇLAR 

Bu araştırmanın genel amacı, eğitimlerini yatılı 
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sağırlar okulu ve gündüzlü özel okulda sürdüren 8 yaşın

daki işitme engelli Çocuklar arasında sayı, sıvı miktarı 

ve katı miktarı korunumu kavramları ile, yapılan açıklama 

türleri bakımından farklılık olup olmadığını ortaya Çı

karmaktır. Bu durumu belirlemek içen aşağıdaki sorulara 

yer verilmiştir: 

l.Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işitme 

engelli öğrenciler ve İÇEM'e devam eden 8 yaşındaki işit

me engelli öğrenciler, sayı korunumu kavramının kazanıl

ması bakımından farklılaşmakta mıdır? 

2.Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işitme 

engelli öğrenciler ve İÇEM'e devam eden 8 yaşındaki işit

m~ engelli öğrenciler, sıvı miktarı korunumu kavramının 

kazanılması bakımından farklılaşmakta mıdır? 

3.Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işitme 

engelli öğrenciler ve İÇ~M'e devam eden 8 yaşındaki işit

me engelli öğrenciler, katı miktarı korunumu kavramının 

kazanılması bakımından farklılaşmakta mıdır? 

4.a)Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işit

me engelli öğrenciler ve İÇElVI' e devam eden 8 yaşındaki 

işitme engelli öğrenciler, sıvı miktarı korunumu testinde 

verilen doğru cevaplara ilişkin yapılan açıklama türleri 

-tersine Çevrilebilirlik, özdeşlik, ödünleme- bakımından 

farklılaşmakta mıdır? 

b)Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işit

me engelli öğrenciler ve İÇEM'e devam eden 8 yaşındaki 

işitme engelli öğrenciler, katı miktarı korunumu testinde 

verilen doğru cevaplara ilişkin yapılan açıklama türleri 



-tersine Çevrilebilirlik, özdeşlik, ödünleme- bakımından 

farklılaşmakta mıdır? 

C .ÖNEM 

Bu araştırmada, düşünce gelişimi sürecinde önemli 

bir yeri olan korunum kavramı, Sağırlar Okulu ve İÇEM'e 

devam eden işitme engelli öğrencilerde değerlendirilmek

tedir. Bu Çalışma, işitme engelli çocuklara yönelik e~i

tim ortamlarının düşünce gelişiminde (zihinsel gelişimde) 

etkili olabilmesine ilişkin ne tür önlemler alınabilece

~ine ışık tutmasının beklenınesi bakımından önemlidir. 

Ülkemizde işitme engelli Çocuklar iÇin var olan 

de~işik eğitim ortamlarının zihinsel gelişim üzerindeki 

etkilerini inceleyen bir araştırmaya rastlanmamıştır. Ay

rıca, değişik e~itim ortamlarında bulunan işitme engelli 

ö~rencilerin durumları ile ilgili bir araştırma da görül

memiştir. Farklı e~itim ortamlarında bulunan işitme en

gelli Çocuklarda korunum kavramının kazc.ınılmasını konu 

alan bu araştırmanın, bu tür Çalışmalara öncülük edebile

ce~i umulmaktadır. 

D.SAYILTILAR 

l.Deneklerin. sosyo-ekonomik düzeyleri ve zeka dü

zeyleri arasında, araştırma sonuçlarını etkileyecek dere

cede farklar bulunmamaktadır. 

2.Sağırlar Okulu ve İÇEMişitme engelli çocuklar 

iÇin, iki farklı e~itim ortamı özelliği taşımaktadır. 

3.Piaget'nin zihinsel gelişim kuramında söz konusu 
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olan zihinsel gelişim dönemleri ve bu dönemlerde kazanı

lan özellikler evrensel olup, Türk çocukları iÇin de ge

Çerlidir. 

E.SINIRLILIKLAR 

Bu araştırma, Eskişehir Sağırlar Okulu'na ve Ana

dolu Üniversitesi İşitrne Engelli Çocuklar Egitim Merke

zi'ne devarn eden 8 yaşındaki işitme engelli Çocuklarla 

ve; sayı, sıvı miktarı ve katı miktarı korunumu kavrarnla

rının ölÇülmesiyle sınırlıdır. 

F.TANIMLAR 

Zihinsel gelişim: Algılama, bellek, betirnlerne, kavram ka

zanma, problem çözme ve usa vurma gibi zihinsel özellik

lerin gelişim sUrecidir (McConnell, 1986). 
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Korunurn kavramı: Bir nesnenin görUnümü değişse de sayı, 

mikta~ agırlık, hacim gibi belli özelliklerinin degişrnedi

gine ilişkin dUşüneedir (Biehler ve Snowrnan, 1982; 

Seifert, 1983; Saunders ve Newrnan, 1984). 

S ayı korunumu kavramı: Varlıkları sık ya da aralıklı diz

rnenin, varlıkların sayısını değiştirmediğine ilişkin dü

şüncedir (Piaget ve Inhelder, 1969; Biehler ve Snowman, 

1982). 

Sıvı miktarı korunumu kavramı: Sıvının konduğu kabın bi

Çiminin, sıvının miktarını değiştirmediğine ilişkin dü

şüncedir (Piaget ve Inhelder, 1969; Biehler ve Snowman, 

1982). 



Katı miktarı korunumu kavramı: Katının biÇiminin -yassı, 

uzun ya da top şeklinde oluşunun- katı miktarını değiş

tirmediğine ilişkin düşüncedir (Piaget ve Inhelder, 1969; 

Biehler ve Snowman, 1982). 

İşitme engelli: Gerekli düzeltmelere karşın özel eğitimi 

gerektirec.ek kadar işitme yetersizliği bulunan kişidir 

(Özsoy, 1981). 

Tersine Çevrilebilirlik: Korunum kavramını kazanmış olan 

çocuğun, aynı miktarda maddeden oluşan iki nesneden biri

nin görünümü değiştirildiği zaman nesnelerdeki madde mik

tarının değişmemesini, "Nesneyi eski haline getirirsek, 

iki nesne yine birbirine eşit olur." biÇiminde aÇıklama

sıdır (Günçe, 1973; Günalay, 1979). 

Özdeşlik: Korunuro kavramını kazanmış olan çocuğun, aynı 

miktarda maddeden oluşan iki nesneden birinin görünümü 

değiştirildiği zaman nesnelerdeki madde miktarının değiş

memesini, 11 Nesnenin şeklini değiştirdik ama her hangi bir 

ekleme ya da Çıkarma yapmadık. 11 biÇiminde aÇıklamasıdır 

(Günçe,,l~73; Günalay, 1979). 

Ödünleme: Korurtum kavramını kazanmış olan çocuğun, aynı 

miktarda maddeden oluşan iki nesneden birinin görünümü 

değiştirildiği zaman nesnelerdeki madde miktarının değiş

memesini, "Bir tanesinin. boyu uzun ama eni dar; diğerinin 

ise boyu kısa, eni geniş oldugu için ikisi birbirine 

eşittir. 11 biÇiminde açıklamasıdır (Günçe, 1973; Günalay, 

1979). 
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BÖLÜM II 

KAYNAK TARAMASI 

Eğitimlerini Sağırlar Okulu ve İÇEM'de sürdüren 

işitme engelli öğrencilerde korunuro kavramının kazanılma

sını inceleyen bu araştırmanın bu bölümUnde sırasıyla 

işitme engelliler iÇin söz konusu olan eğitim ortamları, 

ülkemizde işitme engelliler iÇin söz konusu olan eğitim 

ortamları, Piaget•nin zihinsel gelişim kuramı ve korunuro 

kavramı ile ilgili araştırmalar yer almaktadır. 

A.İŞİTME ENGELLİLER İÇİN SÖZ KONUSU OLAN EGİTİM ORTAMLAR! 

Günümüzde özel eğitime muhtaç Çocuklar iÇin deği

şik eğitim ortamları söz konusudur. 1970'li yıllara değin 

görme engelli, işitme engelli, zihinsel engelli olmak gi

bi tüm özel eğitime muhtaç olma durumlarının bireyden 

kaynaklandığına inanılmaktaydı ve engelli Çocuklar adeta 

hasta gibi görülmekteydi. Bu nedenle de özel eğitime muh

taç çocuklar akranlarından ve ailelerinden ayrılarak ken

dilerine özgü yatılı eğitim ortamlarında eğitilmekteydi. 

1970 1 li yıllarda ABD'de ve bazı Avrupa ülkelerinde engel

li öğrencilerin duygusaı, toplumsal ve zihinsel özellik

leri dikkate alınmaksızın tek tip özel eğitim ortamına 

yerleştirilmelerinin, her öğrenci iÇin uygun olamayacağı 
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düşüncesi belirdi. Her hangi bir engele sahip olan bir 

çocuğun diğer pek çok özelliği bakımından normal çocuk

lar gibi olduğu ve yaşamının büyük bir bölümünü normal 

bir dünyada geÇirmek zorunda olduğu görüşü yaygınlaşmaya 

başladı. Tüm bunların sonucunda, tek seÇeneğin yatılı 

özel okul olmadığı anlaşıldı ve engelli ö[',rencilerin tü

müyle akranlarından ve ailelerinden ayrılmalarını gerek

tirmeyen özel eğitim ortamları düzenlenmeye başlandı. Gü

nümüzde özel eğitimcilerin Çoğu, engelli Çocuklara, en az 

düzeyde kısıtlayıcı, normale en yakın eğitim ortamları 

sağlanmasının yararları konusunda birleşmektedir 

(Cruickshank, 1980; Kirk ve Gallagher, 1983; Özyürek, 

1983, 1985). 
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Özel eğitim alanında meydana gelen bu gelişmeler, 

işitme engelli çocukların eğitimi iÇin de geÇerlidir. 

İşitme engelli çocukların eğitimi de önceleri yalnızca 

yatılı sağırlar okullarında gerçekleştirilmekteydi. Ancak 

yatılı özel· okulların yanısıra gündüzlü özel okul, özel 

sınıf, kaynak oda ile desteklenen normal sınıf ve gezici 

öğretmen ile desteklenen normal sınıf uygulamaları da son 

yıllarda yaygınlaşmıştır (:E'rench, 1979; Kirk ve Gallagher, 

1983; Kneedler, 1984; Özsoy, 1985). Sözü edilen eğitim 

o~tamlarında yönetsel düzenlemeler farklı olduğu gibi, 

benimsenen iletişim yaklaşımları da farklı olmaktadır. Bu 

nedenle, günümuzde işitme engelli Çocuklar iÇin söz konu

su olan eğitim ortamlarındaki yönetsel düzenlemelere ve 

kullanılan iletişim yöntemlerine ayrı ayrı yer verilmiş-

tir. 



l.Yönetsel düzenlemeler 

a.Yatılı özel okul 
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Yatılı özel okul, işitme engelli öğrencilerin öğ

retim yılı süresince haftanın 5 ya da 7 gününü okulda ge

Çirdikleri ve öğretim dışı etkinliklerin de. tümüyle okul

da yapıldığı bir ortamdır. Yalnızca işitme engelli öğren

cilerden oluşan sınıflar 8-10 kişiliktir. Okulun benimse

miş olduğu iletiŞim yaklaşımına (işaret yaklaşımı ya da 

sözlü iletişim yaklaşımına) göre egitim yapılır (French, 

1979; Kneedler, 1984; Özsoy, 1981, 1985). 

b.Glindüzlü özel okul 

Gtindüzlli özel okul, işitme engelli öğrencilerin 

yarım gün ya da tam gün devam ettikleri bir özel eğitim 

kurumudur. Yatılı özel okulda olduğu gibi glindüzlü özel 

okulda da sınıflar 8-10 işitme engelli öğrenciden oluşur 

ve benimsenen iletişim yaklaşımına göre eğitim uygulanır 

(Kneedler, 1984; Özsoy, 1981, 1985). 

c.Özel sınıf 

Normal okullarda işitme engelli öğrenciler iÇin 

açılan sınıfıara özel sınıf denmektedir. Özel sınıf öğ

retmeni, işitme. engelli Çocukların eğitimi dalında uzman

laşmış bir öğretmendir. Öğretmen dersleri yUrtittir ve 

derslerin yanısıra işitme ve konuşma eğitimi yapar. Özel 

sınıfların çoğunda benimsenen yaklaşım sözlü iletişim 

yaklaşımıdır (French, 1979). Resim-iş, Beden-eğitimi gibi 

bazı dersler, işitme engelli olmayan öğrencilerle birlik

te yapılabilir (Kneedler, 1984). 
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d.Kaynak oda ile desteklenen normal sınıf 

Kaynak oda ile desteklenen normal sınıf, normal 

bir okula yerleştirilen işitme engelli ögrencinin her gün 

en az bir saat kaynak odada gereksinimi olduğu konu ve 

disiplinlerde, işitme engellilerin eğitimi alanında uzman 

bir öğretmen tarafından eğitildiği bir düzenlemedir. Kay

nak odada özel araç ve gereçlerle bireysel ya da kilçUk 

gruplar halinde işitme ve konuşma eğitimi yapılır 

(Kneedler, 1984; Eripek, 1985). 

e.Gezici öğretmen ile desteklenen normal sınıf 

Gezici öğretmen ile desteklenen normal sınıf, nor

mal bir okula devam eden işitme engelli öğrencinin hafta

nın belli günlerinde işitme engelli Çocuklardan oluşan 

küçük bir sınıfta, işitme engellilerin eğitimi dalında 

uzmanlaşmış bir öğretmen tarafından Bereksinimi olduğu 

konu ve disiplinlerde uygulanan özel eğitimden yararlan

dığı bir dlizenlemedir. Bu öğretmen genellikle birden faz

la okulda Çalıştığı iÇin "gezici öğretmen11 olarak adlan

dırılmaktadır (Kneedler, 1984). 

2.İletişim yaklaşımları 

İki yüzyıla yakın bir süredir, işitme engellllerin 

eğitiminde izlenecek yöntem konusunda tartışmalı görüşler 

söz konusudur. Kaynak taramasının bu bölümlinde işaret 

yaklaşımı, sözlü iletişim yaklaşımı ve karma yaklaşım ol

mak üzere üç tür yaklaşımdan ve bu yaklaşımlar kapsamın

daki belli başlı yöntemlerden söz edilecektir. 
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a.İşaret yaklaşımı 

İşaret yaklaşımına göre gerÇekleştirilen iletişim

de, eller ve parmaklarla yapılan işaretler yer almakta

dır. Bu yaklaşıma göre işaret, işitme engellilerin doğal 

iletişim biÇimidir. İşitme engelli Çocuk kendisini en iyi 

elleriyle ifade edebilmektedir Çünkü ne işitme cihazı ile 

güçlendirilmiş ses, ne de dudaktan okuma ona yeterli bir 

iletişim kazandırabilmektedir (French, 1979; Northern ve 

Downs, 1979). İşaret yaklaşımını temel alan iki önemli 

yöntem işaret dili ve parmak alfabesidir. 

l)İşaret dili yöntemi: İşaret. dilinde, her kav

ramı ifade eden bir işaret vardır ve bu işaretierin çoğu 

işitme engellllerin kendi aralarında kullandıkları işa

retlerden kaynaklanmıştır. Bu yönteme göre işitme engelli 

kişi, her biri belli bir anlam taşıyan işaretleri parmak

ları aracılığıyla birbirine ekleyerek kurduğu cümlelerle 

iletişimde bulunur (Northe.rn ve Downs, 1979; Özsoy, 1985). 

2)Parmak alfabesi yöntemi: Parmak alfabesi, bir 

dilde yer alan harflerin ve rakamıarın parmakla gösteri

minden oluşmaktadır. Bu yönteme göre işitme engellikişi 

parmaklarıyla havada yazı yazarak iletişim kurar (Quigley 

ve Paul, 1984). Bu,yöntem genellikle okuma yazma bilen 

işitme engelliler tarafından kullanılmaktadır (Northern 

ve Downs, 1979; Özsoy, 1985). 

b.Sözlü iletişim yaklaşımı 

Sözlü iletişim yaklaşımına göre iletişim, işitme 

ve konuşma düzenekleriyle gerÇekleştirilmektedir. Son 

yıllarda, işitme engelliler iÇin bireysel cihaz ve grup 
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cihazı yapımında meydana gelen ilerlemeler, sözlü ileti

şim yaklaşımının hızla y.aygınlaşrnasına yol açmıştır. 

İşitaei-sözel yaklaşım olarak da bilinen sözlü iletişim 

yaklaşımının dayandığı temel ilke, işitme engellikişinin 

işitenlerin dünyasında yaşarnını sürdüreceği ve bu nedenle 

de işitenlerin kullandığı birincil iletişim biÇimi olan 

sözel dili öğrenmesi gerektiğidir (French, 1979; Ling, 

1984). Braybrook'a göre (1976), sözlü iletişim yöntemleri, 

çoğu işitme engelliye uygulanabilir niteliktedir. İşare

tin konuşmaya kıyasla daha kolay olması ve bu nedenle de 

sözel dil gelişimini engellemesi nedeniyle, sözlü ileti

şim yaklaşımında işarete hiç yer verilmez (Kirk ve 

Gallagher, +983). Günümüzde sözlü iletişim yaklaşımını 

temel alan yöntemlerden yaygın olarak kullanılanlar arı 

sözlü iletişim· yöntemi, Çok-duyulu yöntem ve doğal sözlü 

iletişim yöntemidir (Denrnark, 1976; Northern ve Downs, 

1979; Kretschmer ve Kretschrner, 1984; Özsoy, 1985). 

l)Arı sözlü iletişim yöntemi: Bu yöntem 19. yüz

yılın sonlarında ABD'de Clarke Sağırlar Okulu'nda geliş

tirilmiştir. Arı sözlü iletişim yöntemi, işitme cihazı 

yardımıyla işi trne kal.ıntısından en üst düzeyde yararlana

rak ve dudaktan okumayı geliştirerek işitme engelli Çocu

ğa konuşma öğretiıebileceği esasına dayanmaktadır 

(Northern ve Downs, 1979 •. Bu amaÇla çocuğa, sözel uya

ranlar !Çeren ortarnlar sağlanmaktadır (Reeves, 1976). Arı 

sözlü il.etişirn yönteminde sırasıyla se~erin, hecelerin, 

sözcüklerin ve son aşamada da konuşmanın üretilmesini 

sağlayacak ses ve konuşma eğitimi yer almaktadır (Northern 
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ve Downs, 1979). 

2)Çok-duyulu yöntem: Hece birimi yöntemi olarak 

da bilinen çok-duyulu yöntem genellikle, arı sözlü ileti

şim yönteminde yer alanişitsel uyarma ve dudaktan okuma 

teknikleri işitme engelli Çocukta sözel dil gelişimi iÇin 

yeterli o]madığı zaman başvurulan bir yöntemdir. Bu yön

teme göre gerÇekleştirilen egitimde okuma ve yazma bece

rilerine yer verilmekte ve; alıcı ve ifade edici dil, 

okuma ve yazmaya dayandırılmaktadır (Northern ve Downs, 

1979; Özsoy, 1985). Ayrıca işitsel uyaranların yanısıra 

görsel ve dokunsal uyaranlardan da yararlanılmaktadır. 

İşitme engelli Çocuğun Çeşitli seslerin Çıkışı sırasında 

meydana gelen mimiklere, so]uk alış-verişlere ve titre

şimiere dikkat ederek konuşmasını iyileştirmesi sağlan

maktadır. Çok-duyulu yöntem en yaygın olarak kullanılan 

sözlü iletişim yöntemi olarak bilinmektedir (Northern ve 

Downs, 1979). 

3)Doğal sözlü iletişim yöntemi: 1958 yılında New 

York'daki Lexington Sağırlar Okulu'nda Mildred Groht'un 

öncülüğünqe geliştirilmeye başlanan bu yöntemin temeli, 

işitme engelli çocuğa yaşantılar aracı1.ığıyla konuşma öğ

retmektir. Groht• a göre sözel dil bir amaç, olarak değil, 

kavram geliştirmede bir araç olarak görülmeJLidir 

(Kretschmer ve Kretschmer, 1984). Doğal sözlü iletişim 

yöntemi işitme engelli çocuğun tıpkı işitme engeli olma

yan çocuk gib.i dogaı dil ortamına gereksinimi olduğunu 

öne sürmektedir. Bu yönteme göre, işitme engelli çocuğa 

oyunlar, öyküler, resimler, karşılıklı konuşmalar; kısaca 

--------------------
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yaşantılar yoluyla dil öğrenebileceği doğal dil ortamları 

sağlanır. Böyle bir ortamda çocuk işitme cihazı ile des

tekli işitsel uyaranlar ve yüz ifadelerinden aldığı gör

sel uyaranlar aracılığıyla konuşmayı anlar ve konuşur. 

Doğal sözlü iletişim yönteminde yaşantılar dışında özel 

bir ses ve konuşma eğitimine gerek görülmez. Bu yöntemin 

hedefi, çocuğun düzeyine uygun nitelikte sözlü iletişim 

yeterliği kazandırmaktır tReed, 1976; Northern ve Downs, 

1979; Kretschmer ve Kretschmer, 1984). Bu amacın gerÇek

leştirilmesi büyük ölçüde (1) erken tanılama v.e buna bağ

lı .olarak uygun işitme cihazı ile donatma; (2) uygun müf

red·at programı düz.~nleme;. ( 3) aile eğitimi ve sınıf ge

reksinimleri ne uygun nitelikte personel yetiştirmeye bağ

lıdir (Tüfekçioğlu, 1985). 

c.Karma yaklaşım 

Yukarıda sözü edilen işaret yöntemlerinin ya da 

sözlü iletişim yöntemlerinin yalnızca birinin yeterli 

olamayacağı görüşlinden hareketle, birkaç yöntemin bir 

arada kullanımına dayanan ve karma yaklaşım adı altında 

toplanan bazı iletişim yöntemleri geliştirilmiştir. Bel

gili konuşma, Rochester yöntemi ve tüm iletişim yöntemi 

günümüzde en sık kullanılan karma yöntemlerdir. 

l)Belgili konuşma: Cornett (1967) tarafından ge

liştirilen belgili konuşma yönteminde, bazı seslerin du

daktan okunarak ayırdedilmesinin çok güç olduğu düşünce

siyle, birbiriyle karışan sesleri ayırdedebilmek iÇin el 

işaretlerinden yaralanılmaktadır. Konuşma 8 ayrı el işa

reti ve 4 ayrı el pozisyonu ile desteklenmektedir. Bu 12 
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gösterim Çene, yanaklar ya da boyun çevresinde yer almak

ta, böylece dikkat konuşmacının ytiztinde ve dudaklarında 

yoğunlaşmaktadır. ( Cornett, 1976; :F'rench, 1979; Northern 

ve Downs, 1979; Quigley ve Paul, 1984). 

2 )Roche•ster yöntemi: 1878 yılında New York' da 

Rochester Okulu'nda geliştirilen bu yöntem, sözlü ileti

şim yöntemi ve parmak alfabesinin birlikte kullanımı te

meline dayanmaktadır. Bu yönteme göre eğitilen işitme en

geli~ çocuk d1ldaktan okuma, amplifikasyon ve parmak alfa

besi yoluyla mesajı almakta; konuşma ve parmak alfabesi 

yoluyla tepkide bulunmaktadır (Hallahan ve Kauffman, 

1982; Kirk ve Gallagher, 1983). 

3)Tüm iletişim yöntemi: Bu yönte~e göre, işitme 

engelli kişinin işaret, parmak alfabesi, dudaktan okuma, 

konuşma ve işitsel amplifikasyondan; kısaca iÇinde bulun

duğu toplumda geÇerli olan iletişim biçimlerinin tUrnUnden 

yaralanabileceği öne stirtilmektedir (Kneedler, 1984; 

Özsoy, 1985). 

B.ÜLKEMİZDE İŞİTME ENGELLİLER İÇ1N SÖZ KONUSU OLAN EGİTİM 

ORTAMiıARI 

l.Ttirkiye'de işitme engelliler iÇin var olan yönetsel 
düzenlemeler 

Ülkemizde işitme engeliilere yönelik eğitim ortam

larına bakıldığında, sayıca en yaygın yönetsel düzenlernele

rin Milli Eğitim Gençlik ve Spor Eaka~lığı'na bağlı yatılı 

özel okullar ve özel sınıflar olduğu görülmektedir.Yatılı 

özel okulların ülkemizdeki adı Sağırlar Okulu ve Yetiştirme 
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Yurdu olup,~len 21 sağırlar okulu faaliyet yapmaktadır.Sa

ğırlar okullarında ilkokul düzeyinde.eğitim yapılmaktadır 

ve her okulda bir ya da iki yıllık hazırlık sınıfı var

dır. Sağırlar okullarının dördünde, orta öğretim düzeyin

de mesleksel eğitim ağırliklı bölümler de yer almaktadır 

(Özsoy, 1981, 1985). İlkokullarda işitme engelli çocuklar 

için aÇılan özel sınıfların sayısı da giderek artmakta

dır. 

İstanbul'da Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlı

ğı'na bağlı Vezneciler ve Halıcıoğlu Ağır İşitenler Okul

ları ile; Eskişehir Anadolu Üniversitesi işitme Engelli 

Çocuklar Eğitim Merkezi (İÇEM) halihazırdaki gündüzlü 

özel okullardır. 

Bunların dışında, Eskişehir Rehberlik ve Araştırma 

Merkezi, normal bir ilkokula devam eden işitme engelli 

öğrencilere haftada bir saat bireysel cihazlı işitme ve 

konuşma eğitimi uygulayarak kaynaştırma Çalışmaları yap

maktadır. Bu uygulama, kaynak oda ile desteklenen normal 

sınıf uygulaması olarak nitelendirilebilir. 

İstanbul Fatih Sağırlar Okulu'nda, Ege Üniversite

si Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümü'nde ve İÇEM'de 

işitme engelli Çocuklar iÇin okul öncesi eğitim yer al

maktadır (Özsoy, 1985). 

Ülkemizde Milli Eğitim GenÇlik ve Spor Bakanlığı'na 

bağlı kurumlarda kullanılan sağırlar okulları yönetmeli

ğinde sözlü iletişim biÇimi yer almaktadır. Ancak uygula

maya bakıldığında sözlü iletişim biÇiminin yanısıra işa

retle iletişimin de yaygın olduğu gözlenmektedir (Özsoy, 



1985). Özel sınıflarda kullanılan iletişim yöntemi arı 

sözlü iletişim yöntemi ve işaret dili iken, İÇEM'de do

ğal sözlü iletişim yöntemine göre eğitim yapılmaktadır. 

2.Sağırlar Okulu ve İÇEM 

a.Eskişehir Sağırlar Okulu 
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Eskişehir Sağırlar Okulu, Milli Eğitim GenÇlik ve 

Spor Bakanlığı'na bağlı bir yatılı özel eğitim kurumudur. 

1986-87 öğretim yılına kadar, bir işitme engelli 

Çocuğun Eskişehir Sağırlar Okulu'na başvurabilmesi iÇin 5 

yaşından büyük olması gerekmekteydi. 1986-87 öğretim yı

lının başında başvuru yaşı 3'e indirilmiştir. Başvuru 

sonrasında sırası gelen ve 6 yaşından gün almış olan öğ

renciler Eskişehir Sağırlar Okulu'na kaydolarak bir yıl

lık hazırlık sını,fına başlamaktadır. Hazırlık sınıfına 3 

ay devam eden işitme engelli öğrencilerden okul yönetim 

kurulunca bir üst sınıfa devam edebilecek nitelikte görü

lenler birinci sınıfa geÇirilmektedir. Diğer öğrenciler 

bir yıl hazırlık okuduktan sonra birinci sınıfa başlamalc

tadır. 

Eskişehir Sağırlar Okulu'nda Milli Eğitim GenÇlik 

ve Spor Bakanlığı sağırlar okulları ilkokul özel programı 

izlenmektedir. Sınıflar ortalama 15 kişilik olup dersler 

sınıf öğretmeni tarafından yurütülmektedir. Ayrıca her 

sınıfın gereksinimine göre, haftada 2 ya da 4 saat işitme 

öğretmeni tarafından grup cihazı ile işitme eğitimi uygu

lanmaktadır. Eskişehir Sağırlar Okulu'nda evci Çıkan öğ

renci sayısı çok az olup öğrencilerin Çoğu öğretim yılı 

süres.ince haftanın 7 gününü okulda geçirmekte ve öğretim 
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dışı etkinlikleri de okulda gerÇekleştirmektedir. 

Diğer sağırlar okullarında olduğu gibi Eskişehir 

Sağırlar Okulu'nda da iletişim biÇimi olarak sözlü ileti

şim yaklaşımı yer almaktadır. Ancak uygulamada işaret di

linin ağırlıklı olduğu gözlenmektedir. Okul rehberlik 

servisinden edinilen bilgiye gÖ"re, Eskişehir Sağırlar 

Okulu'ndaki öğrencilerin üçte ikisi işitme cihazı kullan

mamakta.dır. Öznel gözlemlerime göre Çoğu öğrenci konuşu

lanı anlama ve konuşma becerilerinde yetersizlik göster-

mektedir. 

b.Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli 
Çocuklar Eğitim IVJerke zi ( İÇEM) 

Kısa. adı İÇEM olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi 

İşitme Engelli Çocuklar Eğitim Merkezi, işitme engelli 

öğrenciler iÇin bir gündüzlü özel eğitim kurumudur. 

Bir işitme engelli Çocuğun IÇEM'e başvurabilmesi 

iÇin 2 yaşından gün almamış olma~ı gerekmektedir. Başvu

rusu kabul edilen işitme engelli çocugun odyolojik tanı-

laması yapılmakta ve uygun işitme cihazı ile donatılmak

tadır. Daha sonra Çocuk İÇEM'deki eğitimin birinci evresi 

olan aile eğitimine alınmaktadır. Aile eğitimi ile, belli 

günlerde çocuklarıyla birlikte İÇEM'e gelen anababalar 

işitme kaybı, işitme cihazının kullanımı, Çocuğa iyi bir 

işitsel çevre sağlanması, çocukla konuşma gibi konularda 

aydınlatılmaktadır. 

Her yıl, en az 6 ay aile eğitimi almış olan işitme 

engelli Çocuklardan, okul öncesi eğitime başlayabilmek 

iÇin gerekli dinleme becerisi, sosyal ilişkiler, vb. gibi 



20 

konularda yeterlik gösteren 12 öğrenci okul öncesi eğiti

me kabul edilmektedir. Okul öncesi eğitim yarım gün olup 

iki yıl sürmekte, bu arada haftada bir ya da iki haftada 

bir ailelerle de görüşülmektedir. Okul öncesi eğitim 

iÇinde, işitme engeli olmayan Çocuklardan oluşan yuva 

sınıflarıyla, dÜzenlenmiş Çevrede ve ögretmenlerin dene

timinde kaynaştırma Çalışması da yer almaktadır. Ayrıca 

her gün bireysel cihazlı Çalışma ve grup cihazlı Çalışma 

da yapı.lmaktadır. 

Okul öncesi eğitimi tamamlayan işitme engelli öğ

renciler ilkokula başlamaktadır. İÇEM'de ilkokul eğitimi 

tam gün olarak 5 yıl sürmekte ve Milli Eğitim GenÇlik ve 

Spor Bakanlığı'nın ilkokul programı izlenmektedir. Ayrı

ca, işitme engeli olmayan öğrencilerden oluşan ilkokul 

sınıflarıyla kaynaştırma programı uygulanmakta ve; birey

sel ve grup cihazlı Çalışma yapılmaktadır. 

1985-86 öğretim yılında ilkokulu bitiren işitme 

engelli öğrenciler iÇin İÇEM'de 1986-87 öğretim yılında 

orta birinci sınıf açılmıştır. 

İÇEM'de kullanılan iletişim yöntemi, doğal sözlü 

iletişim yöntemidir. İşitme engelli ögrencilere, yaşantı

lar yoluyla kavram öğrenebilecekleri Çok zengin bir eği

tim ortamı sağlanmaktadır. Bu eğitim ortamında oyun, 

spor, müzik, güzel sanatlar, çevreyi tanıma gezileri gibi 

çok Çe.şi tli etkinlikler yer almaktadır. Böyle bir ortamda 

bulunan işitme engelli öğrenci işitme cihazının desteğiy

le işitme kalıntısından en iyi şekilde yararlanarak ve 

yüz ifadelerine de dikkat ederek konuşulanı anlamayı ve 
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konuşmayı öğrenmektedir (TüfekÇioğlu, 1985). 

C. PIAGET' NİN ZİHİNSEL G~LİŞİl\'1 KURAI"'I 

l.Piaget'nin zihinsel gelişim kuramının temel ilkeleri 

Piaget gelişim sürecindeki insanın dünyayı nasıl 

anladığı ile; diğer bir değişle bireyin yetişkin düşünce

sine sahip oluncaya değin geÇirdiği zihinsel değişiklik

lerle ilgilenmiştir (Morgan, 1977; l'~IcConnell, 1986). Bu 

konuda yapmış olduğu deney ve gözlemler sonucunda Piaget 

bir zihinsel gelişim kuramı oluşturmuştur. Piaget'nin zi

hinsel gelişim kuramı etkileşirnci bilişsel yaklaşım özel

liği göstermektedir. Piaget'nin kuramı, doğuştan getiri

len özelliklerin yanısıra organizmanın çevresiyle etkile

şiminin de zihinsel gelişim sürecini etkilediğini vurgu

laması nedeniyle etkileşimcidir; davranışı değil davranı

şı belirleyen zihinsel süreÇleri ve düşünce gelişimini 

incelediği iÇin de bilişseldir \Phillips, 1969; Piaget ve 

Inhelder, 1969; Saunders ve Newman, 1984; Woolfolk ve 

Nicolich, 1984; Zeytinoğlu, 1985; McConnell, 1986). 

a.Zihinsel yapılar 

Piaget'ye göre Çocuk dUnyaya, yaşamını sürdürebil

mesini sağlayacak refleksler, duyumlama ve algılama gibi 

özelliklerle birlikte gelir. Bu özelliklere Piaget "zi

hinsel yapı" adını vermektedir. Refleksler davranışsal 

yapılardır, duyumlama ve algılama ise iÇsel yapılardır. 

Çocuk çevresiyle etkileşirnde bulundukça, doğuştan getir- . 

miş olduğu refleksler dışındaki zihinsel yapılarda deği

~iklikler olur ve yeni zihinsel yapılar gelişir 
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(McConnell, 1986). Diğer bir değişle çocuk Çevresindeki 

nesne ve. olaylara ilişkin yeni eylem ve düşünce bi Çimleri 

-zihinsel yapılar- edinir (Biehler ve Snowman, 1982; 

Woolfolk ve Nicolich, 1984). Piaget'nin zihinsel gelişim 

kuramında, her kazanılan zihinsel yapının bir öncekinden 

daha karmaşık ve daha üst düzeyde olduğu öne sürülmekte

dir (Phillips, 1969; Günçe, 1973; Zeytinoğlu, 1985; 

McConnell, 1986). 

b.Zihinsel işlevler 

Piagettye gore yeni zihinsel yapılar, zihinsel iş

levler aracılığıyla kazanılmaktadır. "Zihinsel işlevler" 

çevreyle etkileşirnde bulunmak iÇin doğuştan getirilmiş 

olan ve zihinsel gelişim boyunca değişmeden kalan özellik

lerdir (Phillips, 1969; Günçe, 1973; Zeytinoğlu, 1985). 

Zihinsel işlevler örgütleme ve uyum sağlama olarak ikiye 

ayrılmaktadır. 

!)Örgütleme: Zihinsel işlevlerden "örgütleme", 

bebeğin topu yana iterek topun arkasındaki oyuncağı eline 

almasında olduğu gibi, bakma, itme, uzanma, alma gibi ba

sit zihinsel yapıların bir araya gelmesiyle karmaşık bir 

zihinsel yapı oluşmasıdır. Birbirinden bağımsız zihinsel 

yapıların örgütlenmesiy.le daha üst düzeyde yeni bir zihin

sel yapı oluşur (Phillips, 1969; Biehler ve Snowman, 1982; 

Woolfolk ve Nicolich, 1984; McConnell, 198b). Küçük bir 

bebek eliyle topu yana itebilir. "İtme" bebeğin sahip ol

duğu zihinsel yapılardan biridir. Ayrıca bebek uzanarak 

oyuncağı eline alabilir. "Uzanmaır bebeğin sahip olduğu zi

hinsel yapılardan diğeridir. Ancak bebekte bu iki zihinsel 
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yapı örgütlenmemiş olduğu iÇin oyuncak topun arkasında ol

duğu zaman bebek topu yana itip oyuncağa uzanamaz. Zaman

la, olgun::t.aşma ve yaşantılara bağlı ola.r·ak, itme ve uzan

mayı iÇeren daha. üst düzeyde bir zihinsel yapıya sahip 

olur ve topu yana iterek oyuncaga uzanıp eline alabilir. 

(McConnell, 1986). 

2)Uyum sağlama: Zihinsel işlevlerden "uyum sağla

ma" ise organizmanın nesne ve olaylara ilişkin edindiği 

bilgileri işlemleyerek dış dünyaya uyum sağlamasıdır. Uyum 

sağlama, özürolerne ve uyuşma adı verilen iki özellik ara

sında kurulan denge sonucu gerÇekleşir (Biehler ve Snowman, 

1982; Bootzin, 1986; McConnell, 1986). 

"Özümleme", Çocuğun daha. önce kazanmış olduğu bir 

zihinsel yapıyı -eylem ya da düşünceyi- Çevresindeki yeni 

nesne ve olaylara uygulamasıdır. Çocuk Çevreden gelen uya

ranları kendisindeki zihinsel yapılara uydurarak Çevre ile 

ilişki kurar. "Uyuşman, daha önce kazanılriıış olan zihinsel 

yapıların bir nesne ya da olay karşısında yetersiz kalması 

durumunda, organizmanın yapılarında yeni karşılaşılan du

rumun gerektirdiği değişikliklerin yapılması ya da yeni 

zihinsel yapıların gelişmesidir. Başka bir değişle uyuşma, 

org:anizmanın kendisini değişen Çevresel özelliklere uydur

masıdır (Phillips, 1969; Furth, 1970; Woolfolk ve Nicolich, 

1984; Saunders ve Newman, 1984; Zeytinoglu, 1985; Bootzin, 

1986). 

Çocuğun önceden kazanmış olduğu zihinsel yapıları 

yeni durumlara uydurmasında çoğu zaman hem özümleme, hem 

de uyuşma söz konusudur. Köpegin hayvan oldugunu bilen ve 
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hayvanı yürüyen, tüylü, büyük bir canlı olarak kavramlaş

tıran bir çocuğu ele alalım. Bu çocuk kuşla ilk kez karşı

laştığında, kuşun da köpek gibi tüylü bir canlı olduğuna 

ilişkin bilgiyi özümler. Ancak kuşun hayvan olduğunu kabul 

edebilmesi iÇin özürolerne yeterli değildir çünkü kuş köpek 

gibi büyük değildir, üstelik de uçmaktadır. Bu durumda 

ortaya Çıkan zihinsel ç,elişki, Piaget' nin deyimiyle ;;den

gesizliğe11 yol açar. Çocuk bu zihinsel çelişkiden kurtula

bilmek iÇin uyuşmadan yararlanarak hayvan kavramını hare

ket edebilen canlı varlıklar olarak değiştirir. Böylece 

kuşun da hayvan olduğunu kabul eder ve zihinsel Çelişkiden 

kurtularak dengeye ulaşır (Bootzin, 1986). Özümleme ve 

uyuşma arasında sağlanan denge sonucunda yeni zihinsel ya

pılar kazanılır. Piaget• nin zihinsel {'·elişim kuramında bu 

sürece "dengelenme" adı verilmektedir ve her yeni kurulan 

dengenin bir öncekinden daha üst düzeyde olduğu öne sürüi

mektedir (Piaget ve Inhelder, 1969; Phillips, 1969; 

Zeytinoğlu, 1985). 

c.Zihinsel gelişimi etkileyen etmenler 

Piaget'ye· göre zihinsel gelişim olgunlaşmadan oldu

ğu kadar çevresel etmenlerden de etkilenmektedir. Olgun

laşma, organizmanın genetik olarak programlandığı biÇimde 

değişerek belli görevleri yapmak iÇin hazır hale gelmesi

dir (Phillips, 1969; Woolfolk ve N~colich, 1984). Zihinsel 

gelişim sürecinde yeni zihinsel yapıların kazanılmasında 

olgunlaşma temel sağlamaktadır. Çevresel etmenleri ise 

Piaget deneyim, toplumsal aktarma ve dengelenme olarak or

taya koymaktadır. Deneyim, Çocuğun Çevre üzerinde eylernde 



bulunması, keşfetmesi, gözlem ve deney yapması ya da bir 

problem üzerinde etkin biÇimde düşünmesidir (Woolfolk ve 

Nicolich, 1984; Saunders ve Newman, 1984). Çocuğun yeni 
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zihinsel yapılar edinebiimesi iÇin, kendisine deneyim ka

zandıracak ortamlarda bulunması gerekmektedir. Piaget'ye 

göre zihinsel gelişimi etkileyen bir diğer etmen toplumsal 

aktarmadır. Toplumsal aktarma, çocuğun çevresindeki kişi

lerden dil aracılığıyla bir şeyler öğrenmesidir (Phillips, 

1969; woolfolk ve Nicolich, 1984). Zihinsel yapıların ge-

lişimini etkileyen dördüncü ve Piaget'ye göre en önemli 

etmen ise dengelenmed ir (IvlcConnell, 1986). Dengelenme, yu

karıda da değinildigi gibi, dış dünyaya ilişkin yapılan 

soyutlamalarla dış dünyada gözlenenler arasında meydana 

gelen zihinsel Çelişkinin ortadan kalkması ve yeni bir 

dengenin kurulmasıdır (Lugo ve Hershey, 1979; Woolfolk ve 

Nicolich, 1984; McConnell, 1986). 

2.Zihinsel gelişim dönemleri 

Piaget olgunlaşma, deneyim, t'oplumsal aktarma ve 

dengeleurneye bağlı olarak gerÇekleşen zihinsel gelişimi, 

dört döneme ayırrnaktadır. Bu dönemler duyusal-devinim dö-

nemi, işlem-öncesi dönem, somut işlemler'dönemi ve soyut 
' 

işlemler dönemidir. Bir zihinsel gelişim dönemi diğerin-

den, iÇerdiği zihinsel yapıların niteliklerine göre fark-

lılaŞmaktadır. Dolayısıyla da, yetişkin düşüncesi Çocuk 

düşüncesinden niteliksel olarak farklı olmaktadır, nice

liksel olarak değil. Diğer bir değişle yetişkin çocuğa kı

yasla daha fazla değil, daha farkalı biçimde düşünmektedir 

(Phillips, 1969; GünÇe, 1973; Biehler ve Snowman, 1982; 
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Zeytinoglu, 1985). 

Her çocuk sırasıyla her zihinsel gelişim döneminden 

geÇer: bir dönemi atlayarak diğerine ulaşamaz ya da bu dö

nemleri farklı bir sıra izleyerek tamalayamaz. Ancak bir 

dönemden diğerine geçiş hızında çocuklar arasında bireysel 

farklılıklara rastlanabilir (Phillips, 1969; Biehler ve 

Snowman, 1982). 

Zihinsel gelişim dönemleri birbirinden kesin sınır

larla ayrılmaz; her dönem bir sonrakinin iÇine uzanır. Bir 

önceki dönemde kazanılmış olan zihinsel yapılar varlıkla

rını sürdürürken, bir sonraki dönemde kazanılacak olan zi

hinsel yapılara ilişkin özellikler de belirmeye başlar 

(Phillips, 1969). Aşağıda, zihinsel geliŞim dönemlerine ve 

bu dönemlerde kazanılan zihinsel yapılardan korunuro kavra

mına yer verilmiştir. 

a.Duyusal-devinim dönemi (0-2 yaş) 

Zihinsel gelişimin birinci dönemi olan duyusal-de

vinim dönemi, çocuğun eylemlerle düşünerek çevresiyle et

kileşimde bulunduğu dönemdir (Saunders ve Newman, 1984). 

Yaşamının yaklaşık olarak ilk iki yılında çocuk kendisine 

duyuları aracılığıyla ulaşan uyaranlara devinsel tepkiler 

gösterir (Woolfolk ve Nicolich, 1984; Zeytinoglu, 1985). 

"Sürekli-nesne11 kavramı bu dönemde kazanılan zihinsel ya

pıların en önemlilerindeh biridir. 

Çocuk duyusal-devinim döneminin başında, bir nesne

nin o gördüğü zaman var olduğunu, gözünün önünden ayrıldı

ğı zaman ise yok olduğunu sanır. Bu dönemin sonuna doğru, 

sürekli-nesne kavramını kazanarak nesnelerin o görmediği 
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zaman da var olmaya devam ettiklerinin farkına varır 

(Phillips, 1969; Piaget ve Inhelder, 1969; Fantino ve 

Reynolds, 1975). Sürekli-nesne kavramı, işlem-öncesi dö

nemde kazanılan niteliksel özdeşlik kavramına, niteliksel 

özdeşlik kavramı da korunum kavramına temel oluşturmakta

dır (Zeytinoğlu, 1985). 

b.İşlem-öncesi dönem (2-7 yaş) 

.İşlem-öncesi dönem, genel aleırak Çocuğun konuşmaya 

başlamasından okul çağına kadar sliren dönem olarak betim

lenebilir. Bu dönemde dil doğrudan davranışların yerini 

almaya başlar. Böylece işlemler -düşüncede sembolik olarak 

yürütülen eylemler- görülmeye başlanır. Ancak çocuk yaptı

ğı davranışları henüz betimleyemez. Bu nedenle de işlem

öncesi dönemde görülen işlemler, sezgisel işlem olarak ni

telendirilir {Phillips, 1969; Fantino ve Reynolds, 1975; 

Biehler. ve Sriowman, 1982; Zeytinoglu, 198?) .. Yine bu dö

nemde, çocuğun düşüncesi benmerkezlidir; çocuk herkesin 

dünyayı kendisinin algıladığı gibi algıladığını sanır 

(Phillips, 1969; Fantino ve Reynolds, 197~). İşlem-öncesi 

dönemde kazanılan iki önemli özellik niteliksel özdeşlik 

ve sayı korunumu kavramıdır. 

"Niteliksel özdeşlik", işlem-öncesi dönemde kazanı

lan ve somut işlemler düşüncesi, özellikle de korunuro kav

ramı iÇin temel oluşturduğu öne sürülen bir zihinsel yapı

dır. Niteliksel özdeşlik kavramını edinmiş olan Çocuk, bir 

nesnenin yeri ya da biÇimi değişse de nesnenin özdeşiiği

nin (aynılığının) değişmediğini düşünür. Örneğin bir bar

daktaki su, değişik biÇimlerdeki bardaklara boşaltıldığı 
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zaman çocuk, suyun aynı su oldugunu söyler. (Ancak suyun 

miktarının degiştiğini öne sürer.) ( Zeytino~ı;ıu, 1985). 

İşlem-öncesi dönemin bir diğer önemli özelliği, ilk 

kazanılan korunum ilkesi olan "sayı korunumu" kavramının 

bu dönemin sonuna doğru gelişmesidir. Beşer beşer dizilmiş 

iki sıra boncuktan birinci sıradaki boncuklar birbirine 

yaklaştırılıp, ikinci sıradaki boncukların arası aÇıldığı 

zaman sayı korunumu kavramını kazanmamış olan çocuk bu iki 

sıradaki boncukların aynı sayıda olmadığını söyler. Hangi 

sırada daha çok boncuk olduğu sorulduğunda Çocuk "Bj,rinci 

sırada daha Çok boncuk var çünkü hepsi bir arada." ya da 

"İkinci sırada daha çok boncuk var çünkü daha uzun." gibi 

bir cevap verebilir. Sayı korunumu kavramını kazanmış olan 

Çocuk ise "Birinci sırada ve ikinci sırada aynı sayıda · 

boncuk var." der. 

c.Somut işlemler dönemi (7-11 yaş) 

Yaklaşık olarak ilkokul dönemini kapsayan somut 

işlemler dönemi, tersine-Çevrilebilirlik ve korunum kav

ramlarının kazanılmasıyla gerÇek zihinsel işlemlerin kul

lanılmaya başlandığı dönem olarak kabul edilmektedir. An

cak bu dönemdeki işlemler fiziksel eerÇeğe Çok fazla ba

gımlıdır. Somut olarak var olmayan durumlar üzerinde akıl 

yürütmek henüz olanaklı değildir (Phillips, 1969; 

Zeytinoğlu, 1985). Bu dönemde sıvı miktarı, katı miktarı 

ve ağırlık korunumu kavramları kazanılmaktadır. 

Çocuğun 11 sıvı miktarı korunumu 11 kavramını kazanıp 

kazanmadığını ortaya çıkarmak amacıyla, aynı miktarda su 

iÇeren iki kaptan birindeki su daha geniş ve kısa bir kaba 
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boşaltılır. Sıvı miktarı korunumu kavramını kazanmamış 

olan çocuk uzun kaptaki su miktarı ile kısa kaptaki su 

miktarının eşit olmadığını öne sürer. Hangi kapta daha çok 

su olduğu sorulduğunda "Birinci kapta daha Çok su var çün

kü daha uzun. 11 ya da "İkinci kapta daha Çok su var çünkü 

daha geniş." gibi bir cevap verebilir. Sıvı miktarı koru

numu kavramını kazanmış olan Çocuk ise "İki bardaktaki su 

aynı miktarda." der. 

Çocuğun "katı miktarı korunumu" kavramını kazanıp 

kazanmadığını öğrenmek amacıyla oyun hamurundan yapılmış 

iki adet eşit büyüklükte toptan biri sosis şekline getiri

lir. Katı miktarı korunumu kavramını kazanmamış olan çocuk 

toptaki hamur miktarı ile sositeki hamur miktarının eşit 

olmadığını iddia eder. Tapta mı yoksa sosiste mi daha çok 

hamur olduğu sorulduğunda "Tapta daha çok hamur var çünkü 

toparlak." ya da "Sosiste daba çok hamur var Çünkü uzun. 11 

gibi bir cevap verebilir. Katı miktarı korunumu kavramını 

kazanmış olan çocuk ise .. Tapta ve sosiste aynı miktarda 

hamur var." der. 

Çocukta "ağırlık korunumu" kavramını değerlendirmek 

amacıyla, oyun hamurundan yapılmış eşit büyüklükte toplar

dan biri terazinin bir kefesine, digeri diğer kefesine ko

nur. Çocuk topların ağırlıkların eşit olduğunu g:ördükten 

sonra. toplardan biri sosis şekline getirilir ve çocuğa 

"Şimdi bu topu ve bu sosisi tartarsak ağırlıkları eşit mi 

yoksa. farklı mı olur?" diye sorulur. Ağırlık korunuro kav

ramını kazanmamış olan çocuk topla sosisin eşit ağırlıkta 

olmadığını söyler. Topun mu yoksa sosisih mi daha ağır ol-
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duğu sorulduğunda "Top daha ağır çünkü daha büyük. 11 ya da 

11 Sosis daha ağır çünkü daha uzun. 11 gibi bir cevap verebi

lir.Ağırlık korunumu kavramını edinmiş olan çocuk ise "To

pun ve sosisin ağırlığı eşit." der. 

d.Soyut işlemler dönemi (11-16 yaş) 

Soyut işlemler döneminde kazanılan zihinsel yapılar 

soyut kavramları anlamaya, bu kavramlarla ilgili akıl yü

rütmeye ve "neden11 sorusunu cevaplamaya olanak vermekte

dir (Phillips, 1969; Zeytinoglu, 1985). Bu dönemde çocuk 

kendi kendine denenceler üretip bunları sınayabilir ve yeni 

bir problemle karşılaştığı zaman deneme-yanılma yoluyla 

sonuca ulaşabilir (Phillips, 1969; Günçe, 1973; Fantino ve 

Reynolds, 1975). Ayrıca bu dönemde kendi düşüncesinin mut

lak doğru değil, gerçegin yalnızca bir yorumu olduğunu 

kavramaya başlar. Böylece hem nesnel g·erÇekle ilgili, hem 

de kendi düşüncesiyle ilgili akıl yürütebilir (Piaget ve 

Inhelder, 1969; ~eytinoğlu, 1985). En son kazanılan koru

num özelliği olan hacim korunumu kavramı, soyut işlemler 

döneminde kazanılan bir zihinsel yapıdır. 

Çocukta 11 hacim korunumu" kavramının gelişip geliş

mediğini ortaya Çıkarmak iÇin eşit boyutlarda iki cam bar

dak alınıp, ı bardaklara aynı hizaya etelecek Şekilde su dol

durulur. Daha sonra bu bardakların iÇine oyun hamurundan 

yapılmış aynı büyüklükte birer top atılır. Topların atıl

masıyla her iki bardaktaki su seviyesi aynı miktarda yük

selir. Daha sonra toplardan biri bardaktan Çıkarılarak so

sis _şekline getirilir. (iocuğa "Sosisi bardağın iÇine atar

sak, her iki bardaktaki suyun seviyesi aynı mı olur?" diye 
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sorulur. Hacim korunumu kavramını kazanmamış olan Çocuk 

"Top.u attığımızda su daha Çok yükselir çünkü top daha bü

yük." ya da usasisi attığımızda su daha Çok yükselir Çünkü 

sosis daha büyük." gibi bir cevap verebilir. Hacim korunu

mu kavramını kazanmış olan Çocuk ·ise "Top da sosis de suyu 

eşit miktarda yükseltir." der. 

D.KORUNUM KAVRAMI İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

Kaynak taramasının bu bölümünde sırasıyla korunuro 

kavramının gelişimi ile ilgili ülkemizde yapılmış olan 

araştırmalar.ve işitme engellllerde korunum kavramının ge

lişimine ilişkin yapılmış araştırmalar yer almaktadır. 

l.Korunum kavramının gelişimi ile ilgili ülkemizde 
yapılmış olan araştırmalar 

a.Korunum kavramının yaşl·a ilişkisini inceleyen 
araştırmalar 

Ülkemizde Ataman ve Bayraktar (l971J üst sosyo

ekonomik düzeyi, temsil eden bir ilkokulda ı. 3. ve 5. sı-

nıf öğrencilerinde koru~um kavramının gelişimini incele-

miştir. Araştırma sonucunda miktar, ağırlık ve hacim koru

numu kavramlarının kazanım oranlarının yaşla birlikte yük-

seldiği ortaya Çıkarılmıştır. Ayrıca Piaget'nin bulguları-

nın aksine miktar ve ağırlık korunumu kavramlarının farklı 

yaşlarda değil aynı yaşlarda kazanıldığı saptanmıştır. Bu 

bulgular, ağırlık korunumu kavramının Türk Çocuklarında 

Avrupalı Çocuklardan daha erken yaşta geliştiği biÇiminde 

yorumlanmıştır. 



b.Sosyo-ekonomik düzey ile korunuro kavramı 

arasındaki ilişkileri inceleyen araştırmalar 
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Özbaydar (1958) üç farklı sosyo-ekonomik düzeyden 

gelen çocuklarda korunum kavramının gelişimini incelemiş

tir. Araştırma, üst s.osyo-ekonomik düz.eyden gelen çocukla

rın, orta ve alt sosyo-ekonomik düzeyden gelen Çocuklara 

kıyasla, korunum kavramını daha önce kazandıklarını ortaya 

çıkarmıştır. 

Günalay (1979) yaş ve sosyo-ekonomik düzeyin sayı, 

agırlık ve sıvı miktarı korunumu kavramlarının gelişimi 

üzerindeki etkilerini incelemiştir. Alt sosyo-ekonomik dü-

zeyi ve üst sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden iki ilkokul

da ı. 3. ve 5. sınıf öğrencilerinden oluşan deneklerden 

toplanan veriler, alt ve üst sosyo-ekonomik düzeyden gelen 

çocuklar arasında korunuro kavramı bakımından anlamlı fark-

lılıklar bulunmadığını göstermiştir. 

c.Korunum kavramının öğretilebilirliğini inceleyen 

araştırmalar 

Son yıllarda en Çok ilgi duyulan konulardan biri de 

korunum kavramının öğretilebilir olup olmadığıdır. Zeyti

noglu (1980) çocuklara korunum kavramının kazandırılmasın-

da büyük ölçüde etkili olduğu daha önceden saptanmış olan 

Sözlü Kural Anlatım (S.K.A) yönteminin, bu kavramın geli-

şimi açısından iki farklı düzeyde bulunan Çocuklar üzerin

deki etkilerini incelemiştir. Öntest korunuro problemleri

nin hiÇ birini dogru olarak çözerneyen Düzey 1 deneme grubu 

ile öntest korunuro problemlerinin bir kısrr;ını doğru olarak 

çözebilen Düzey 2 deneme grubu sayı ve uzunluk korunumu 
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kavramlarında S.K.A. yöntemi ile yetiştirilmiştir. Ayrıca 

bu yöntemin sayı, uzunluk, madde ve ağırlık korunumu tür-

lerinin gelişimi üzerindeki etkililigi araştırılmıştır. Bu 

doğrultuda saptanan temel bulgular S.K.A. yönteminin 

Düzey 1 denekıeri üzerinde.ki_etkililiğinin, üzerinde yetiş

tirmenin yapıldıgı sayı ve uzunluk korunumu türlerinin ka-

zanılmasıyla sınırlı kaldığınıi aynı yöntemin Düzey 2 de-

neklerinin ise hem üzerinde yetiştirme yapılan korunuro 

türlerini öğrenmelerini sağladığı.nı, hem de bu öğrenmenin 

madde ve ağırlık korunumu türlerine genellenebilmesine 

olanak verdiğinı ortaya koymuştur. 

2.İşitme engeliilerde korunum kavramının gelişimine 
ilişkin yapılmış araştırmalar 

a.İşitme engelli olan ve olmayan çocuklarda korunum 
kavramını inceleyen araştırmalar 

İşi tme engellile·rde korun um kavrami ile ilgili. araş

tırmalardan bir.bölüı:nü, işitme engelli olan ve olmayan ço

cuklarda b.u kavramın gelişiminin karşılaştırılması biÇi

'mindedir.·Springer (1977) Kanada'da 6-12 yaşlar ara~-indaki 

işitme engelli olan ve olmayan öğrencilerde Piage-t'_nin zi

hinsel gelişim kuramında yer alan kavramlardan bazılarının 

gelişimini incelemiştir. Araştırmanın korunum kavramı ile 

ilgili bölümünde sayı korunumu kavramına ilişkin iki test 

uygulanmıştır. İşitme engelli çocukların, işitme engelli 

olmayan Çocuklara kıyasla korunum kavramını kazanmada ı 

ile 4 yıl arasında değişen gecikmeler gösterdikleri ortaya 

Çıkarılmıştır. İşitme engelli çocuklar arasında anababası 

da işitme engelli olan bir grup çocuğun normal işiten Ço-
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cuklara yakın bir performans göstermeleri, dilin korunuru 

kavramının kazanılmasında önemli bir rol oynadıgı biÇimin-

de yorumlanmıştır. 

Marchesi Ullastres (l~7ö) İspanya'da :J-12 yaşlar 

arasındaki işitme engelli çocuklarda~ korunuro kavramının 

kazanılması bakımından,işitme engeli olmayan çocuklara kı-

yasla yaklaşık 5 yıllık bir gecikme oldu~unu saptamıştır. 

Dharitri ve Udia (1979) Hindistan'da işitme ve ko-

nuşma engelli Çocuklarda korunuru kavramının gelişimini in

celemiştir ve duyusal yoksunlugun (sagırlık ve dilsizli

ğin) sıvı korunumu kavramının gelişimini nasıl etkilediği-

ni ortaya Çıkarmaya Çalışmıştır. Bu amaçla, işitme engelli 

olup sağırlar okuluna devam eden ve işitme engelli olmayıp 

normal okula devam eden 6.-13 yaşlar arasındaki öS;renciler

de korunuru kavramının kazanımını degerlendirmiştir. Araş-

tırma sonucunda, duyusal yoksunluğu olan çocuklarda koru-

num kavramının daha geç kazanıldığı ve bu Çocukların yar

gıda bulunurken algısal göstergelere daha fazla takıldıt;ı 

ortaya Çıkarılmıştır. 

b.Farklı eğitim ortamlarında bulunan işitme engelli 
çocukl.arda korunum·kavramını inceleyen araştırmalar 

Rittenhouse (1977) işitme engellilerde dört farklı 

korunuru özelliğinin kazanılmasını incelemiştir. Araştırma-

da gündüzlü özel okula ve yatılı özel okula devam eden iki 

g-rup işitme e.ngelli öğrenci yer almıştır. Gruplar arasın

da, korunuru kavramının kazanılması bakımından gündüzlü 

özel okula devam eden öğrenciler lehine bir farklılık bu-

lunmuştur. Bu durum, işitme engelinin korunuru kaVramının 



gelişimini etkileyen tek etmen olmadıgı biÇiminde yorum

lanmıştır. 
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:BÖLÜI"l III 

YÖNTEfvi 

Egitimlerini Sagırlar Okulu ve İÇBM'de sürdüren 

işitme engelli öğrencilerde korunum kavramının değerlen

dirilmesini amaçlayan bu araştırmanın bu böltimünde sıra

sıyla evren ve örneklem, araştırma deseni, veriler ve 

toplanması, uygulama, verilerin çözümU ve kullanılan is

tatistiksel tekniklere ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

A.EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırma evrenini Bskişehir ilindeki I"lilli Eğitim 

GenÇlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Sagırlar Okulu'na ve 

Anadolu Üniversitesi'ne bağlı İşitme l!:ng-elli Çocuklar 

Eğitim Merkezi'ne devam eden 8 yaşındaki işitme engelli 

öğrencilerin ttimti oluşturmaktadır. Bvrenin belirlanebil

mesi iÇin Sağırlar Okulu'na ve İÇEM'e devam eden öğrenci

lerin doğum tarihleri okul kayıtlarından elde edilmiştir. 

Verilerin toplandığı tarihlerde 8 yaşında (8 yaş-8 yaş 12 

ay arasınd~) olan öğrenciler saptanmıştır. Bu tarihlerde 

8 yaşında olan Sağırlar Okulu' nda 7, IÇütı' de 8 olmak üze

re toplam 15 işitme engelli öt,renciye rastlanmıştır. Kar

şılaşılan öğrenci sayısının düşük olması nedeniyle örnek

lam alma yoluna gidilmemiştir; tüm evren araştırmada yer 

almıştır. 
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l.Öğrencilerin yaşıarına göre egitim ortamıarına 

dağılımı 
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Sağırlar Okulu ı na ve İÇEI~'l' e devam eden 8 yaşındaki 

işitme engelli öğrencilerin yaşıarına göre eğitim ortam-

larına dağılımı Çizelge l'de yer almaktadır. 

Yaş 

8 yaş 

8 yaş ı ay 

8 yaş 2 ay 

8 yaş 3 ay 

8 yaş 4 ay 

8 yaş 5 ay 

8 yaş b ay 

8 yaş 7 ay 

8 yaş 8 ay 

8 yaş 9 ay 

8 yaş ı o ay 

8 yaş ll ay 

8 yaş 12 ay 

Toplam 

ÇİZELGE 1 

ÖGRENC!L~Rİ~ YA~LARINA GÖRE 

. EGİTİIVI ORTAlVlLARll\JA DAGILIMI 

Eğitim Ortamı 

Sağırlar Okulu İÇl~r~~ı 

s 'iÖ s % 

2 25.0 

2 25.0 

ı 12.5 

ı 12.5 

2 28.6 

2 28.6 

ı 14.3 

2 25.0 

2 28.6 

7 ıoo.o 8 ıoo.o 

X=8 yaş 8 ay X=8 yaş 4 ay 
ss=2 ay ss=4 ay 

t=l.6 p)0.05 

Toplam 

s % 

2 13.3 

2 13.3 

ı 6.7 

ı 6.7 

2 13.3 

2 13.3 

ı 6.7 

2 13.3 

2 13.3 

15 ıoo.o 



Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki. işitme 

engelli öğrencilerin yaş ortalaması 8 yaş 8 ay, standart 

sapması 2 ay olarak bulunmuştur. İÇEM'e devam eden 8 ya

şındaki işitme engelli öğrencilerin yaş ortalaması ise 8 

yaş 4 aydır ve standart sapması 4 ay olarak bulunmuştur. 

Buna göre, Sağırlar Okulu'na ve İÇEM'e devam eden denek

ıerin yaş ortalaması arasında anlamlı farklılık olup ol

madığını test etmek amacıyla t-testi uygulanmıştır. İki 
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gruptaki denekıerin yaşlarının ortalamaları arasında 0.05 

düzeyinde anlamlı farklılık bulunameı.mıştır. 

2.Öğrencilerin sınıfıarına göre eğitim ortamıarına 

dağılımı 

Sağırlar Okulu'na ve İÇEM'e devam eden 8 yaşındaki 

işitme engelli öğrencilerin sınıfıarına göre eğitim or-

tamlarına dağılımı Çizelge 2'de yer almaktadır. 

Sınıf 

Bir 

İki 

üç 

Toplam 

ÇİZELGE 2 

ÖGRENCİL.ERİN SINIFLARINA GÖRE 

EGİTİİVI ORTAIVILARiliJA DAGI Lifiii 

Eğitim Ortamı 

Sagırlar Okulu İÇEM 

s ')O s tr' o 

3 42.8 

2 28.b 2 25.0 

2 28.6 6 75.0 

7 ıoo.o 8 ıoo.o 

s 

3 

4 

8 

15 

Toplam 

% 

20.0 

26.7 

53.3 

ıoo.o 
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Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işitme 

engelli ögrencilerin yedide Uçü (% 42.8) birinci sınıfta, 

yedide ikisi (% 28.6) ikinc! sınıfta, yedide ikisi i~e 

(% 28.6) üçüncü sınıfta okumaktadır. İÇEM'e devam eden 8 

yaşındaki işitme engelli öğrenciler aras.ı11da birin,ci. sını

fa devam eden öğrenci yoktur; öğrencilerin dörtte biri 

(% 25.0) ikinci sınıfa, dörtte üçü (% 75.0) üçüncü sınıfa 

devam etmektedi~. 

B.ARAŞTIRMA DESENİ 

Farklı eğitim ortamlarında bulunan işitme engelli 

öğrencilerde korunuro kavramının incelenmesini amaçlayan 
' ' 

bu Çalışma, dogal karşılaştırma/geriye dönük değerlendir-

me (ex post facto design) yöntemi ile gerçekleştirilmiş

tir. Doğal karşılaştarma, araştırmacının bağımsız değiş~ 

keni kontrol etmesinin mümkün olmadığı durumlarda; diğer 

bir değişle bağımsız değişkenin araştırmanın gerçekleşme-

sinden Çok önce biÇimlenmiş olduğu durumlarda kullanılan 

bir araştırma yöntemidir (Bailey, 1982; Özyürek, 1983). 

Bu araştırmada bağımsız değişken eğitim ortamı, bağımlı 

değişken ise korunurokavramının kazanılmasıdır ve iki 

farklı eğitim ortamında bulunan işitme engelli öğrenci-

lerde korunuro kavramının kazanılması karşılaştırılmıştır. 

C.VERİLER VE TOPLANMASI 

Korunum Kavramını Değerlendirme Ölçeği, sayı koru-

numu, sıvı miktarı korunumu ve katı miktarı korunumu kav-

ramlarını ve; korunum kavramına ilişkin tersine-Çevrile-
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bilirlik, ö'zdeşlik ve ödiinleme türü aÇıklamalardan hangi

sinin tercih edildiğini değerlendirmek iÇin hazırlanmış

tır. Bu ölÇeğin geliştirilebilmesi amacıyla önce, Çeşitli 

kaynaklar incelenerek Pi.ag:~t· in korunum kavramını nasıl 

değerlendirdiğine ilişkin bilgi toplanmıştır,(Piaget ve 

Inhelder, 1969; :l!"antino ve Reynolds, 1975; Biehler ve 

Snowman, 1982; Saunders ve Newman, 1984). Bu kaynaklardan 

elde edilen bilgilerin ışığında, işitme engellilerin 

özellikleri de göz önünde. bulundurularak, Korunum Kavra

mını Değerlendirme ÖlÇeği geliştirilmiştir. 

Geliştirilen ölçek ile Anadolu Üniversitesi Yuvası 

6 yaş grubundan 9, IVlustafa Kemal İlköğretim Okulu 1. 2. ve 

. 3. sınıflarından 9 olmak üzere 18 deneğe ön uygulama ya

pılmıştır. Yuvadaki ön uygulamada, aynı Çocuklara birer 

gün arayla üç kez Korunuro Kavramını Değerlendirme ÖlÇeği 

uygulanmıştır ve her uygularnada farklı bir yönerge kulla

nılmıştır. Birinci yönergeye eöre yapılan uygulamada, de

nekten yanlış cevap alındığında test bitirilmiştir. İkin

ci yönergeye göre yapılan uygulamada, denekten yanlış ce

vap alındığında "Neden'?" sorusu yöneltilerek deneğin, 

verdiği cevap üzerinde biraz düşünmesi sağlanmıştır. 

ÜÇüncü yönergeye göre yapılan uyg·ulamada ise ölÇek qaştan 

sona iki kez uygulanmıştır ve ikinci uygularnada alınan 

cevapların geçerli olması koşulu benimsenmiştir. Böylece, 

değişik yönergelerin korı.murn kavram~na ilişkin elde edi

len bulguları etkileyip etkilemediği araştırılmıştır. Ço

cukların üç farklı yönergeye ~öre vermiş oldukları cevap

lar arasında farklılık olmaması, yünergelerin sonucu et-
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kilemedigini göstermiştir. Bunun iÇin, en kullanışlı ol

dugu düşünülen ikinci yönerge, Korunum Kavramını Değer

lendirme ÖlÇeğinin yönergesi olarak kabul edilmiştir. 

Mustafa Kemal İlkögretim Okulu'nda ı. 2. ve 3. sınıf ög

rencilerinden oluşan 9 kişilik gruba Korunum Kavramını 

Degerlendirme Ölçeği, kabul edilen yönergeye göre uygu

lanmıştır ve uygulamada her hangi bir sorunla karşılaşıl

mamıştır. Daha sonra, hazırlanan ölçü aracı iki öğretmene 

uygulattırılmıştır ve bu uygulamHlar sonucunda gerekli 

görülen değişiklikler yapılarak ölçeğe son şekli veril

miştir. 

Korunum Kavramını Det;erlendirme ÖlÇeği üç testten 

oluşmaktadır (Ek 1). Birinci testte sayı korunumu, ikinci 

testte sıvı miktarı korunumu ve UçUncü testte de katı 

miktarı korunumu ile ilişkili beceriler yer almaktadır. 

Ayrıca sıvı ve katı miktarı korunumu kavramlarını değer

lendiren testıerin son bölümlerinde yer alan sorularla, 

korurrum kavramını edinmiş olan çocuğun bu kavrama ilişkin 

ne tür bir aÇıklama yaptığı belirlenmektedir. Testler ~i

reysel olarak uygulanmakta ve; her testte bazı işlemler 

ve bu işlemlerle ilişkili sorular yer almaktadır. Denek

lerden gelen ve korunum kavramını kazanıp kazanmadıkları

nı gösteren cevaplar Uygulama Formu'nda işaretlenmektedir 

(Ek 2). Korunum kavramını kazanan denekıerin yapabilecek

leri aÇıklama türleri tersine-Çevrilebilirlik, özdeşlik 

ve ödünleme oldugu iÇin, formda bunlar yer almakta ve de

neğin yapmış olduğu açıklamanın tUrU form üzerinde göste

rilmektedir. 
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D. UYGULAf•'IA 

Uygulama iÇin önce, Anadolu Ün.iversitesi Egitim 

:B'akül tes i Dekanlığ1.' ndan alınan resmi yazılar (:ı:i.:k 3, 4). 

ile araştırmada yer alan denekıerin devam ettikleri Sa

ğırlar Okulu ve İÇEM m~dürlüklerine başvurularak izin 

alınmıştır. Her iki kurumda da verilerin 1985-Sb öğretim 

yılının sonunda toplanmasına karar verilmiştir. Sağırlar 

Okulu' nun fv1ayıs sonunda, İc,.;ElVJ.' in Haziran sonunda tatile 

girmesi nedeniyle Sağırlar Okulu'nda Mayıs'ın son hafta

sında, İÇEM'de ise Haziran'ın son haftasında Korunum Kav

ramını Değerlendirme Ölçeği uygulanarak veriler toplan

mıştır. 

Araştırmacı uygulam&yı Sagırlar Okulu ve İÇEM'de, 

iÇinde ölçü aracının uygulanması iÇin gerekli masa ve 

sandalyeler bulunan odalarda, her öğrencinin kendi öğret

meninin de katılımı ile gerÇekleştirmiştir. ÖlÇek yöner

geye göre uygulanmıştır ve deneklerden gelen cevaplar Uy

gulama Formu üzerinde işaretlenmiştir. 

Piaget'ye göre Çocuklarla Çalışırken onların bi

reysel özelliklerine dikkat edilmeli ve gerekirse izlenen 

süreÇlerde çocukların özellikleri doğrultusunda, iÇeriği 

etkilemeyecek şekilde değişiklikler yapılabilmelidir 

(Phillip, 1969). 

Sağırlar Okulu'ndaki öğrencilerin sözel dille ile

tişim kurmada güçlük çekmeleri nedeniyle, Sagırlar Oku

lu'ndaki uygulamada öğretmenierin aracılığı her aşamada 

gerekmiştir. Öğretmen araştırmacının sözel dille sordugu 

soruları işaret diliğiyle deneğe; denekten işaretle gelen 



cevapları ise sözel olarak araştırınacıya aktarmıştır. 

Böylece çocuğa, doğru tepkide bulunması iÇin daha fazla 

fırsat tanınmışt.ır. 

İÇEM'deki öğrencilerle uygulc.ma yapılırken öğret-

menin aracılıgı ancak araştırmacı ögrencinin ne dediğini 

anlamada güçlük Çektigi zaman gerekmiştir. Böyle durum-

larda öğretmen öğrencinin sözlerini tekrarlayarak uygu-

lama sürecinin anlaşılırlığını arttırmıştır. 

E.VERİLERİN ÇÖZÜMÜ VE KULLANILAN İSTATİSTİKSEL TEKNİKLER 
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Korunum Kavramını Değerlendirme Ölçeği ile, denek-
' 

ler in sayı, sıvı miktarı ve katı miktarı korıJnumu kavram-

larını kazanıp kazanmadıkları; eğer kazandılarsa tersine

çevrilebilirlik, özdeşlik ve ödünleme türü açıklamalardan 

hangisini tercih ettikleri belirlenmiştir. Araştırma 

amaçlarında yer alan soruların cevaplarının verilebilmesi 

iÇin istatistiksel tekniklere·gerek duyulmuştur. Araştır

ma verilerinin sürekli (sayısal/niceliksel) olmaması ve 

ayrıca denek sayısının30'dan küçük qlması nedeniyle pa~ 

rametrik olmayan istatistiksel tekniklerden Fisher'in 

Kesin Olasılık ( x2 ) Testi kullanılarşk v·erilerin çözümü 

yapılmıştır. Toplumsal bilim araştırmalarında en yaygın 

kullanılan düzey olması nedeniyle 0.05 anlamlılık düzeyi 

seÇilmiştir. 

Fisher' in Kesin Olasılık ( x2 ) Testi 'nin uygulana-

bilmesi iÇin önce, amaca uygun olarak elde edilen araş-

tırma bulguları 2x2 yoğunluk tablosu ile ifade edilmiş

tir. Daha sonra bu bulgul~;,Fisher'in Kesin Olasılık (x2 ) 



Testi'nde D'nin Kritik Değerleri Tablosu'nda (Tablo D) 

yer alan degerlerle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma 

sonucunda, araştırma grupları arasındaki farkın belirle

nen düzeyde (0.05) anlamlı olup olmadığı ortaya Çıkarıl

mıştır (Runyon, 1977). 
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BÖLÜN IV 

BULGULAR VE YORUM 

Sagırlar Okulu' na ve İÇBiVI' e devam eden 8 yaşındaki 

işitme engelli öğrencilerde korunuro kavramının karşılaş

tırılmasını amaÇlayan araştırmanın bu bölümünde araştırma 

amaÇları ÇerÇevesinde elde edilen sayı, sıvı miktarı ve 

katı miktarı korunumu kavramları ile; yapılan aÇıklama. 

türlerine ilişkin bulgular ,ve yorumlar yer almaktadır. 

A.SAYI,· SIVI IVIİKTARI VE KATI MİKTARI KORUNUMU KAVRAM!LARI 

İLE İLGİLİ BULGULAR VE YORUMLAR 

l.Sayı korunumu kavramı ile ilgili bulgular ve yorum 

Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işitme 

engelli öğrencilere ve İÇEIVI' e devam eden 8 yaşındaki 

işitme engelli öğrencilere Korunuro Kavramını Değerlendir

me Ölçeği'nin· uygulanması sonucu elde edilen sayı korunu

mu kavrami, ile ilgili verilE;rin sayısal ve yüzdelikseı· 

dağl.l.ımlar'ı Çizelge 3' te yer almaktadır. 
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ÇİZELGE 3 

SAYI KORUNUMU KAVRAMINI KAZANIVfiŞ VE KAZANMAMIŞ 

OLAN ÖGRENCİLERİN EGİTİM ORTAMLARINA 

DAGILIMI 
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Egitim Ortamı Toplam 
Sayı 

Sağırlar Okulu İÇEI1 korunumu 
kavramı s % s o/o s o/o 

Kazanan 6 85.7 8 ıoo.o 14 93.3 
öğrenciler 

Kazanmayan 
ı 14.3 ı 6.7 

öğrenciler 

Toplam 7 ıoo.o 8 ıoo.o 15 ıoo.o 

Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işitme 

engelli öğrencilerin yedide altısı (% 85.7) sayı korunumu 

kavramını kazanmıştır; yedide biri (% 14.3) kazanmamış

tır. İÇEM'e devam eden 8 yaşındaki işitme engelli 8 öğ

rencinin tümü (o/o 100.0) sayı korunumu kavramını kazanmış-

tır. 

Sayı korunumu kavramını kazanmış ve kazanmamış 

işitme engelli öğrencilerin eğitim ortarnıarına dağılımı-

nın belirlenmesi sonucu elde edilen değer 6'tır. Fisher'in 

Kesi~ Olasılık Testi'nde D'nin Kritik Değerleri Tablo

su'ndaki (Tablo D) 0.05 anlamlılık düzeyindeki değer ise 

3'tür. Araştı~rna sonucunda elde edilen değerin Tablo 

D'deki değerden büyük olması nedeniyle, Sağırlar Okulu'na 

ve İÇEM'e devarn etmekte olan 8 yaşındaki işitme engelli. 
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çocuklar arasında sayı korunumu kavramı bakımından 0.05 

düzeyinde anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Ancak sa-
' 

yı korunumu kavramını kazanma yüzdeleri arasında İÇEM le

hine farklılık söz konusudur. 

2.Sıvı miktarı korunumu kavramı ile ilgili bulgular ve 

yorum 

Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işitme 

engelli.öğrencilere ve İÇEM'e devam eden 8 yaşındaki 

işitme engelli ögrencilere Korunum Kavramını Değerlendir

me· Ölçeği'nin uygulanması sonucu elde edilen sıvı miktarı 

korunumu kavramı ile ilgili verilerin sayısal ve yüzde-

liksel dagııımları Çizelge 4'te yer almaktadır. 

ÇİZELQE 4 

SIVI MİKTARI KORUNUMU 'KAVRAMINI KAZANMIŞ VE 

KAZANMAMIŞ OLAN ÖGRENCİLERİN EGİTİM 

ORTAMLARINA DAGILIMI 

Sıvı 
Egitim Ortamı 

miktarı 
Sağırlar Okulu !ÇEM korunumu 

kavramı s % s oJ s 70 

Kazanan 3 42.9 5 62.9 8 
öğrenciler 

Kazanmayan 4 57.1 3 37.5 7 
öğrenciler 

Toplam 7 100.0 8 ıoo.o 15 

Toplam 

% 

53.3 

46.7 

100.0 
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Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işitme 

engelli öğrencilerin yedide üçü (% 42.9) sıvı miktarı ko

runumu kavramını kazanmıştır; yedide dördü (%57.1) ka

zanmamıştır. İÇEM'e devam eden 8 yaşındaki işitme engelli 

öğrencilerin sekizde beşi (% 62.5) sıvı miktarı korunumu 

kavramını kazanmıştır; sekizde üçü (% 37.5) kazanmamış

tır. 

Sıvı miktarı korunumu kavramını kazanmış ve kazan

mamış işitme engelli ögrencilerin eğitim or'tamlarına da

ğılımının belirlenmesi sonucu elde edilendeger 3'tUr. 

Fisher'in Kesin Olasılık Testi'nde D'nin Kritik Degerieri 

Tablosu'ndaki (Tablo D) 0.05 anlamlılık düzeyindeki değer 

ise O'dır. Araştırma sonucunda elde edilen değerin Tablo 

D'deki değerden büyük olması nedeniyle, Sağırlar Okulu'na 

ve İÇEM'e devam eden 8 yaşındaki işitme engelli Çocuklar 

arasında sıvı miktarı korunumu kavramı bakımından 0.05 

düzeyinde anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Ancak sı

vı miktarı. korunumu kavramını kazanma yüzdeleri arasında 

İÇEM lehine farklılık söz konusudur. 

3.Katı miktarı korunumu kavramı ile ilgili bulgular ve 
yorum 

Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işitme 

engelli öğrencilere ve İÇEM'e devam eden 8 yaşındaki 

işitme engelli öğrencilere Korunuro Kavramını Değerlendir

me Ölçeği'nin uygulanması sonucu elde edilen katı miktarı 

korunumu kavramı ile ilgili verilerin sayısal ve yUzde

liksel dağılımları Çizelge 5'te yer almaktadır. 



Ç!ZELGE 5 

KATI MİKTARI KORUNUMU KAVRAMINI KAZANMIŞ VE 

KAZANMAMIŞ OLAN ÖUR.i!:NCİ.lliRİN EC~İTİIVI 

ORTAl'1LARINA DAGILIMI 

Katı 
E~itim Ortamı Toplam· 

miktarı Sağırlar Okulu İÇEM korunumu 
kavramı s % s % s 
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% 

Kazanan 
ı 14.3 3 37.5 4 26.7 öğrenciler 

Kazanmayan 6 85.7 5 62.5 ll 73.3 öğrenciler 

Toplam 7 ıoo.o 8 ıoo.o 15 ıoo.o 

Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işitme 

engelli öğrencilerin yedide biri (% 14.3) katı mi~tarı 

korunumu kavramını kazanmıştır; yedide altısı (% 85.7) 

kazanmamıştır. İÇEM'e devam eden 8 yaşındaki işitme en

gelli öğrencilerin sekizde üçü (% 37.5) katı miktarı ko

runumu kavramını kazanmıştır; sekizde beşi (% 62.5) ka-

zanmamıştır. 

Katı miktarı korunumu kavramını kazanmış ve kazan-

mamış işitme engelli öğrencilerin eğitim ortamıarına da

ğılımının belirlenmesi sonucu elde edilen değer 6'dır. 

Fisher'in Kesip Olasılık Testi'nde D'nin Krit~k Değerleri 

Tablosu'ndaki (Tablo D) 0.05 anlamlılık düzeyindeki değer 

ise O'dır. Araştırma sonucunda elde ed~len değerin Tablo 

D'deki değerden buyük olması nedeniyle, Sağırlar Okulu'na 
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ve İÇEM'e devam eden 8 yaşındaki işitme engelli Çocuklar 

arasında katı miktarı korunvmu kavramı bakımından 0.05 

düzeyinde anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Ancak 

kat;ı. miktarı korunumu kavramını kazanma yüzdeleri arasın

da İÇEM lehine farklılık söz konusudur. 

B.SIVI VE KATI NİKTARI KORUNUMU TEST.LERİNDE VERİLEN DOGRU 

CEVAPLARA İLİŞK.İN YAPILAN AÇIKLAMA TÜRLERİ İLE İ.LGİLİ 

BULGULAR VE YORUMLAR 

l.Sıvı miktarı korunumu testinde verilen doğru 
cevaplara ilişkin yapılan açıklama türleri ile 
ilgili bulgular ve yorum 

Sağırlar Okulu' na ve !ÇEM' e devam eden 8 yaşındaki . 

işitme engelli öğrencilerden sıvı miktarı korunumu kavra

mını kazanmış olanların bu kavrama ili.şkin yapmış olduk

ları tersine-Çevrilebilirlik, özdeşlik ve ödünleme türü 

açıklamalarla ilgili sayısal ve yüzdeliksel dağılımlar 

Çizelge 6'da yer almaktadır. 



ÇİZELGE 6 

SIVI MİKTARI KORUNUMU KAVRAMINI KAZANI"~'IIŞ ÖGRENCİ.LERİN 

YAPTIKLARI AÇIKLAMA TÜRLERİNE GÖRE 

EGİTİM ORTAMLıARINA DAGIL.U'!I 

Sıvı miktarı 
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korunumuna Eğitim Ortamı Toplam 
ilişkin ya-

Sağırlar Okulu İÇEıvı 
pılan aÇık-
lama türleri s % s % s % 

Tersine 3 ıoo.o 4 80.0 7 87.5 Çevrilebilirlik 

Özde ş lik 

Ödünleme 

AçıKlama yok· -. ı 20.0 .. ı 12.5 

Toplam 3 ıoo.o 5 ıoo.o 8 ıoo.o 

Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işitme 

engelli öğrencilerden 3 tanesi, İÇEM'e devam eden 8 ya

şındaki işitme eng.elli öğrencilerden 5 tanesi sıvı mikta

rı korunumu kavramını kazanmış olup denekıerin çogunluğu

nun (% 87.5) yaptığı aÇıklama tersine-Çevrilebilirlik tü

ründe olmuştur. Öğrencilerden biri açıklama yapmamıştır. 

Bu öğrenci İÇEM'e devam etmektedir. Sıvı miktarı korunumu 

kavramını kazanmış olan denek sayısı kuÇük oldugu iÇin 

istatistiksel teknikler uygulanamamıştır. Elde edilen 

bulgulara göre, işitme envelli öğrencilerin çoğu sıvı 

miktarı korunumu kavramına ilişkin olarak, uzun bardakta-

ki ve geniş bardaktaki suyun aynı miktarda oluşunu "Geniş 
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bardaktaki suyu tekrar uzun qardağa dökersek, iki bardak-

taki su yine aynı hizada olur." şeklinde aÇıklayarak, 

tersine-çevrilebilirlik türünde aÇıklama yapmaktadır. 

2.Katı miktarı korunumu testinde verilen doğru 
cevaplara ilişkin. yapılan açıklama tüı·leri ile 

];lgili bulgu1:ar ve yorum 

Sağırlar Okulu' na ve İÇ~IVi' e deva.m eden 8 yaşındaki 

işitme engelli ö~rencilerden katı miktarı korunumu kavra-

mını kazanmış olanların bu kavrama ilişkin yapmış olduk

ları tersine-Çevrilebilirlik, özdeşlik ve ödtinleme tUrU 

açıklamalarla ilgili sayısal ve yüzdeliksel dağılımlar 

Çizelge 7'de yer almaktadır. 

t;İZ~LGE 7 

KATI MİKTARI KORUNUMU KAVRAMINI KAZANlVIIŞ ÖGRENCİLERİN 

YAPTIKLARI AÇIKLAJ.'IIA TÜRLERİNE GÖRB 

EGİTİIVi ORTAIVILARINA DAGILH'!I 

Katı miktarı 
korunumuna Eğitim Ortamı Toplam 
ilişkin ya-

Sağırlar Okulu ic;mvı 
pılan aÇık-
lama tUrleri s ol s ol s % /0 ;o 

Tersine 
ı ıoo.o ı 33.3 2 50.0 Çevrilebilirlik 

Özdeşlik ı 33.3 ı 25.0 

Ödünleme 

AÇıklama yok ı 33.3 ı 25.0 

Toplam ı ıoo.o 3 ıoo.o 4 ıoo.o 
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Sağırlar Okulu'na devam eden 8 yaşındaki işitme 

engelli öğrencilerden 1 tanesi, İÇEl"~I' e devam eden 8 ya

şındaki işitme engelli öğrencilerden 3 tanesi katı mikta

rı korunumu kavramını kazanmıştır. Sağırlar Okulu'na de

vam etmekte olup katı miktarı korunumu kavramını kazanmış 

olan ögrencinin yapmış oldugu açıklama tersine-Çevrilebi

lirlik türündedir. iç.r;rvt' e devam etmekte olup katı miktarı 

korunumu kavramını kazanmış olan ö~rencilerden bir tanesi 

tersine-Çevrilebilirlik türünde, bir tanesi de özdeşlik 

türunde aÇıklama yapmıştır; bir öğrenci ise açıklama yap

mamıştır. Katı miktarı korunumu kavramını kazanan denek 

sayısının da küçük olması nedeniyle istatistiksel teknik

ler uygulanamamıştır. Elde edilen bulgulara göre, .işitme 

engelli öğrencilerin Çoğu katı miktarı korunumu kavramına 

ilişkin olarak, toptaki ve pidedeki hamur miktarının eşit 

oluşunu 11 Pideyi tekrar top şekline getirirsek iki top yine 

aynı büyüklükte olur." şeklinde açıkla:yarak, tersine-Çev

rilebilirlik türünde açıklama yapmaktadır. Bunun yanısıra 

özdeşlik türünde aÇıklamaya da rastlanmaktadır. 



BÖLlİlVI V 

ÖZET, YARGI VE ÖNERİLER 

A.ÖZET. 

Piaget'nin zihinsel gelişim kuramında yer alan zi

hinsel yapılardan korunuro kavramı, olgunlaşmadan olduğ,u 

kadar ortam ve yaşantılardan da etkilenmektedir. Günümüz

de işitme engelli Çocuklara yönelik çeşitli eğitim ortam

larına rastlanrnaktadır. Bu araştırmada, işitme engelli 

çocuklar iÇin iki farklı eğitim ortamı olan Eskişehir Sa

ğırlar Okulu'na ve Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli 

Çocuklar Eğitim Merkezi' ne ( İÇEf"l) devam eden 8 yaşındaki 

işitme engelli öğrencilerde korunuro kavramının karşılaş

tırılması amaÇlanmıştır. Bu amaÇ doğrultusunda Sağırlar 

Okulu'na ve İÇEM'e devam eden 8 yaşındaki işitme engelli 

öğrenciler arasında sayı, sıvı miktarı ve katı miktarı 

korunumu kavramları ile, yapılan aÇıklama türleri bakı

mından farklılık olup olmadığı ortaya çıkarılmaya Çalı

şılmıştır. Araştırmanın deseni doğal karşılaştırma/geriye 

dönük değerlendirme (ex post facto design) turündedir. 

Araştırma verilerinin toplanabilmesi iÇin Korunuro 

Kavram1nı DE:)ğerlendirme Ölçeği geliştirilrniştir.·Bu ölÇek 

1985-86 öğretim yılının sonunda 8 yaşında bulunan Sağır

lar Okulu'nda 7, İÇEM'de 8 olmak üzere toplam 15 öğrenci

den oluşan tüm evrene uygulanmıştır. Elde edilen veriler, 
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engelli öğrenciler arasında sayı, sıvı miktarı ve katı 

miktarı korunumu kavramları bakımından İÇEM lehine fark

lar bulunmuştur ancak bu farkların 0.05 düzeyinde anlamlı 

olmadığı belirlenmiştir. İstatistiksel bakımdan anlamlı 

fark olmaması, korunum kavram~mın kazanılmasında olgun-

laşmanın etkili olduğu izlenimini yaratmaktadır. Araştır-

ma gr1Jpları arasında korunum kavramını kazanma yUzdeleri 

bakımından fark görülmesi ise, eğitim ortamının da koru-

num kavramının kazanılmasında rol oynadığına ilişkin bir 

belirtidir. Sıvı miktarı ve katı miktarı korunumu kavram-

larını kazanmış olan denek sayısının Çok küçük olması ne

deniyle, bu kavramları kazanmış olan Çocukların yapmış 

oldukları tersine-Çevrilebilirlik, özdeşlik ve ödUnleme 

türü açıklamaların karşılaştırılmasında istatistiksel 

tekniklerden yararlanılam~mıştır. Ancak korunum kavramını 

kazanmış olan deneklerin-yaptıkları açıklamalara iliŞkin 

elde editen yüzdeler, işitme engelli çocukların çogunun 

tersine-Çevrilebilirlik türll açıklama yaptıklarını ortaya 

Çıkarmıştır. 

B.YARGI 

Sagırlar Okulu'na ve İÇEM'e devam eden 8 yaşında-

ki işitme engelli öğrenciler arasında sayı, sıvı miktarı 

ve katı miktarı. korunumu kavramlarının kazanılma yüzdele-

ri bakımından farklılıklar olmakla birlikte bu farklılık-

lar 0.05 dU.zeyinde anlamlı değildir. Her iki eğitim orta-
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ınında da öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (% 93.3) sayı 

korunurounu kazanmışken, sıvı ve katı miktarı korunurounu 

kazanma oranları yüksek değildir (% 53.3 ve% 26.7). 

Araştırma sonucunda, korunum kavramının kazanılmasında 

olgunlaşmanın önemli rol oynadığı ve; sayı kor1mumu kav

ramının sıvı ve katı miktarı korunumu kavramlarından daha 

önce kazanı ldığı bir kez daha. ortaya. Çıkmış tır. Bu bulg1J

lar, Piaget'nin bulgularıyla (Piaget ve Inhelder, 1969) 

tutarlılık göstermektedir. 

Sayı, sıvı miktarı ve katı miktarı korunumu kav

ramlarını kazanan öğrenci yüzdelerinin İÇ~M lehine fark

lılıklar göstermesi, eğitim ortamlarınmda etkili olduğu

na ilişkin bir belirti olarak değerlendirilmiştir. Grup

lar arası farkın istatistiksel bakımdan anlamlı olmama

sında denek sayısının küçük oluşunun, öğrencilerin örgün 

eğitimden yararlanma sürelerinin kısa oluşunun (2 ile 5 

yıl arasında değişiyor) ve Sağırlar Okulu öğrencilerinin 

bazılarının gerÇek yaşların~n kayıtlarda görünen yaş lar--· 

dan büyük oluşunun rolü olabileceği düşünülmüştür. Öğren

cilerin eğitimden yararlanma süreleri arttıkça, araştırma 

grupları arasındaki farkın da artabileceği beklenebilir. 

Ayr~ca, işitme engelli çocukların korunuro kavramı

na ilişkin tersine-Çevrile bilirlik .·türünde açıklamayı, ':= .. _, 

özdeşlik ve ödünleme ttiründeki açıklamalara tercih ettik

leri ortaya çıkarılmıştır. Bu durum, tersine-Çevrilebi .... 

lirlik türünde açıklamaya yol aÇan düşüncenin, özdeşlik 

ve ödünleme türünde aÇıklamalara yol aÇan düşüncelerden 

daha önce geliştiği izlenimini vermektedir. 
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C.ÖNERİLER 

l.İleri araştırmalara yönelik öneriler 

-Farklı eğitim ortamlarının işitme·engelli çocuk

larda korunuro kavramının kazanılması üzerindeki etkileri, 

daha çok sayıda denekten oluşan gruplarda incelenebilir. 

-Ülkemizde işitm~ engelli çocuklar iÇin söz konusu 

olan diğer eğitim ortanilarında bulunan işitme engelli öğ

renci lerde korunuro kavramının kazanılması incelenebilir. 

-Korunum kavramını.- kazanmamış olan işitme engelli 

öğrencilere bu kavramın ögretilip ögretilemeyeceği; eğer 

ögretilebiliyorsa, hangi yöntemin daha etkili olduğu 

araştırılabilir. 

-İşitme engelli çocuklarda dil gelişimi ile koru

nuro kavramı arasındaki ilişki incelenebilir. 

-İşitme engelli öğrenciler iÇin söz konusu olan 

eğitim ortamlarının, duygusal ve toplumsal gelişim ile 

dil gelişimi üzerindeki etkileri incelenebilir. 

2.Egitim ortamıarına ilişkin öneriler 

-Sağırlar Okulu' na ve İÇ:t!.avl' e devam eden 8 yaşında

ki işitme engelli öğrenciler arasında korunuro kavramının 

kazanılma yüzdeleri bakımından farklar bulunması, korunuro 

kavramının kazanılmasında olgunlaşmanın yanısıra deneyim, 

toplumsal aktarma ve dengelenme açısından etkili olan 

eğitim ortamının da rol oynadığı izlenimini vermektedir. 

Bu nedenle, deneyim, toplumsal aktarma ve dengelenme ba

kımından yarar sağlayacak elU tim ortamları hazırlanarak, 

zihinsel gelişime (düşünme dUzeyine) katkıda bulunulabi

lir. 



-Çocuğun o zamana degin kazanmış olduğu ve bir 

sonraki aşamada kazanacağı zihinsel yapılar dikkate alı

narak zihinsel gereksinimlerine uygun· nitelikte öğretim 

materyalleri, eğitim araç ve pereçleri, sözel uyaranlar 

ve yaşantılar sağlanabilir. 
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-Çocuğu zihinsel Çelişkilerle karşı karşıya geti

recek ve Çelişkiden kurtularak dengeye ulaşma eğilimi ya

ratacak eğitim ortamları düzenlenebilir. 
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:V.:K l 

KORUNUM KAVRAMINI DEGERLENDİRME ÖLÇEGİ 

Bu ölçek ilkokul düzeyindeki işitme engelli çocuk

larda korunuro kavramını belirlemek için hazırlanmıştır. 

Korunuro kavramı,bir nesnenin görünümu degişse de miktar, 

agırlık,hacim gibi belli özelliklerinin değişınediği anla

mına gelmektedir.Ölçekteki birinci testte sayı korunumu, 

ikinci testte, sıvı miktarı korunumu ve üçüncü testte de 

katı miktarı korunumu ile ilişkili beceriler yer almakta

dır.Ayrıca,sıvı ve katı miktarı korunumu kavramlarını öl

Çen testıerin son bölUmlerinde yer alan sorularla,korunum 

kavramını edinmiş olan çocuğun bu kavrama ilişkin tersine 

çevrilebilirlik,özdeşlik ve ödünleme türü aÇıklamalardan 

hangisini tercih ettiği belirlenmektedir. 

Testlerde kullanılan araçlar 12 adet düğme,l2 adet 

boncuk, 1 adet cam şişe, 3 adet cam bardak, ambalaj, lastiği 

ve oyun hamurudur. 

Korunuro Kavra:mını Degerlendirme Ölçeği'nde yer 

alan testler bireysel olarak uygulanır.Uygulamanın sağ

lıklı olabilmesi için uygulayıcının testlerde yer alan 

araçları tanıması ve ön uygulama yapmış olması gerekir. 

Her testte bazı işlemler ve bu işlemlere ilişkin 

bazı sorular vardır.Testlerdeki sorular SORU l,SORU 2 ve 

SORU 3 olarak adlandırılmıştır.SORU l,SORU 2 ve SORU 3'ün 



67 

yöne ı tilmesinde şu süreç izlenir: Önce ( a) sorusu yöne ı ti

lir ve denekten cevap gelmecÜgi takdirde (b) sorusu yö

ne 1 tilir. De.nekten yine cevap gelmedi ği takdirde önce ( a) 

sorusu,sonra da (b) sorusu tekrarlanır.Böylece SORU ı, 

SORU 2 ve SORU 3 iki farklı biçimde en fazla dört kez 

tekrarlanmış olur.Son tekrardan sonra 30 saniye beklenir 

(Uygulayıcı içinden otuzakadar sayar.) ve bu sUre iÇinde 

denekten cevap gelmezse "Cevap yok11 kabul edilir.Cevaplar 

Uygulam :B'ormu üzerinde işaretlenir. 

Korunum Kavramını Değerlendirme ÖlÇeği uygulanır

ken uygulayıcı ve denekle birlikte deneğin ögretmeni de 

uygulamaya katılır.Eğer uygulayıcı ile denek arasında sö

zel dille iletişimde güçlük ortaya Çıkarsa,öğretmen uygu

layıcının sorularını deneğe,denegin cevaplarını da uygu

layıcıya aktararak testıerin uygulanmasını kolaylaştırır. 

Uygulayıcı uygulamaya başlamadan önce çocuğa, bir

likte bir oyun oynayacaklarını ve bu oyunda bazı sorula

rın yer aldığını söyler. 
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TBST 1 

Beceri:Sayı korunumu kavramı. 

Araçlar:l2 adet dti~me ve 12 adet boncuk. 

İŞlliM !:Uygulayıcı ve Çocuk mas(:jya karşılıklı oturur.Uy

gulayıcı masanın Uzerine 12 adet düğme koyar.Bu 

dtigmeleri altışar altışar iki sıra halinde dizer. 

Dtigmeler arasında yaklaşık 5 cm ı,.3 parmak),iki 

sıra arasında ise yaklaşık 10 cm (6 parmak) ara

lık bırakılır. 

o o o o o o 

o o o o o o 

SORU 1 

Uygulayıcı birinci ve ikinci sırayı eliyle göste

rerek çocuğa sorar: 

a)Bu sıradaki düğmeler ve bu sıradaki dtigmeler 

eşit (aynı) sayıda mı?Say bakalım. 

b)Hangi sırada daha çok düğme var,bu sırada mı, 

bu sırada mı?Say bakalım. 

CEVAP l 

-çocuğun cevabı EVET ise İŞLEM 2' ye geÇilir • 

.,jçocuğun cevabı HAYIR ise ya da cevap yoksa IŞLEM 1 

12 adet boncuk ile tekrarlanır. 

-Boncuklarla yapılan tekrarda çocuğun cevabı EVET 

ise İŞLEM 2•ye geçilir. 

-Çocuğun cevabı HAYIR ise ya da cevap yoksa 

TEST 2'ye geçilir. 
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İŞLEM 2:Uygulayıcı birinci sıradaki düğmeleri \boncukları) 

aralarında boşluk kalmayacak şekilde birbirine 

yaklaştırır. 

000000 

o o o o o o 

SORU 2 

Uygulayıcı birinci ve ikinci sırayı eliyle göste

rerek çocuğa sorar: 

a)Bu sıradaki düğmeler (boncuklar) ve bu sıra

daki düğmeler (boncuklar) eşit (aynı) sayı

da mı? 

b)Hangi sırada daha çok dügme (boncuk) var,bu 

sırada mı,bu sırada mı? 

CEVAP 2 

-Çocuğun cevabı EVET ise sayı'korunumu kavramını 

kazanmıştır ve 1 puan alır.TEST 2'ye geçilir. 

-Çocuğun cevabı BAYIR ise ya da cevap yoksa sayı 

korunumu kavramını kazanmamıştır.HAYIR cevabı ve

ren Çocuğa 11 Neden eşit \aynı) değil?" diye soru

lur ve verdiği cevap Uygulama :Formu' na yazılır. 

TEST 2'ye geçilir. 
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TEST 2 

Beceri:Sıvı miktarı korunumu kavramı. 

Araçlar:Bir adet iÇi su dolu cam şişe,iki adet uzun ve 

bir adet geniş cam bardak,iki adet ambalaj lastiği. 

İŞLEM l:Uygulayıcı ve çocuk masaya karşılıklı oturur.Uygu

layıcı masanın üzerine ikı ade~ uzun cam bardak ve 

bir ade-c su dolu şışe koyar.Bardakların üzerine 

aynı hizada lastik takar.(Bardagın yaklaşık dört

te üçü lastiğin altında kalır.)Şişeden bardaklara 

lastik hizasına kadar su doldurur. 

D U 
SORU l 

Uygulayıcı birinci ve ikinc.i bardağı eliyle göste

rerek çocuğa sorar: 

a)Bu bardaktaki ve bu bardaktaki su miktarı 

eşit mi (aynı mı)? 

b)Hangi bardakta daha çok su var,bu bardakta 

mı,bu bardakta mı? 

CEVAP l 

-Çocuğun cevabı EVET ise İŞLEM 2'ye geçilir. 

-Çocuğun cevabı HAYIR ise "Hangi bardakta daha az 

su var?" diye sorulur ve çocuk iki bardaktaki su 

miktarının eşit oldugunu kabul edinceye kadar,yani 

"Evet" deyinceye kadar bardağa su ilave edilir.Ço

cuk iki bardaktaki su miktarının eşit olduğunu söy

leyince İŞlEM 2'ye geçilir. 

-Çocuktan cevap· gelmezse TEt>T 3'e geÇilir. 
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İŞLEM 2:Uygulayıcı masanın üzerine geniş bardağı koyar ve 

uzun bardaklardan birindeki suyu geniş bardağa bo-

şaltır. 

SORU 2 

Uygulayıcı uzun ve geniş bardağı eliyle göstererek 

çocuğa sorar: 

a)Bu bardaktaki ve bu bardaktaki su miktarı 

eşit mi (aynı mı)? 

b)Hangi bardakta daha çox su var,bu bardakta 

mı,bu bardakta mı? 

CEVAP 2 

-Çocuğun cevabı EVET ise sıvı miktarı korunumu kav-. 

ramını kazanmıştır ve 1 puan alır.SORU 3'e geçilir 

-Çocuğun cevabı HAYIR ise ya da cevap yoksa sıvı 

miktarı korunumu kavramını kazanmamıştır.HAYIR ce-

vabı veren çocuğa "Neden eşit (aynı) değil?" diye 

sorulur ve verdiği cevap Uygulama Formu'na yazılır 
• 

TEST 3•e geÇilir. 

SORU 3:Neden eşit (aynı) miktarda su var? 

CEVAP 3 

-Eğer çocuk "Eşit (aynı) çünkü suyu tekrar uzun 

bardağa boşaltırsak aynı hizaya gelir." gibi bir 

açıklama yaparsa, TERSiNE ÇEVRİlliBİ LİRLİK türünde 

bir açıklama yapmış demektir.TEST 3'e geÇiliro 
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-Eğer çocuk ''Eşit (aynı) Çünkü suyu ne azalttık ne 

de çogl ttık." gibi bir açık ama yaparsa, ÖZDEŞLİK 

türünde bir açıklama yapmış demektir.TEST 3'e 

geçilir. 

-Eğer çocuk "Eşit (aynı) çünkü bu bardagın boyu 

uzun ama eni daha geniş." gibi bir açıklama ya

parsa,ÖDÜN.LEM.l}; türünde bir açıklama yapmış demek

tir.TEST 3'e geçilir. 
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TEST 3 

Beceri:Katı miktarı korunumu kavramı. 

Araçlar:Oyun hamuru. 

İŞLEM l:Uygulayıcı ve çocuk masaya karşılıklı oturur.Uygu

layıcı masanın üzerine aynı büyüklükte iki parça 

oyun hamuru koyar.Çocuğa "Şimdi bu hamurlardan 

top yapacagız.Birini sen yap,birini ben yapayım." 

der.Böylece iki tane aynı büyüklükte top yapılır. 

SORU l 

Uygulayıcı birinci ve ikinci topu eliyle göstere-

rek Çocuğa sorar: 

a)Bu tapta ve bu tapta eşit miktarda hamur mu 

var (aynı miktarda hamur mu var)? 

b)Hangi tapta daha çok hamur var,bu tapta mı, 

bu tapta mı? 

CEVAP l 

-Çocuğun cevabı EVET ise İŞlEM 2 1 ye geçilir. 

-Çocuğun cevabı HAYIR ise "Hangi tapta daha az ha-

mur var?" diye sorulur ve çocuk iki toptaki hamur 

miktarının eşit olduğunu kabul edinceye kadar,yani 

"Evet" deyinceye kadar bir toptan diğerine hamur 

ilave edilir.çocuk iki toptaki hamur miktarının 

eşit olduğunu söyleyince İşısıvı 2' ye geÇilir. 

-Çocuktan cevap gelmezse uygulama sona erer. 
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İŞLEM 2:Uygulayıcı toplardan birini eliyle yassıltarak pi

de şekline getirir. 

SORU l 

Uygulayıcı topu ve pideyi eliyle göstererek çocuğa 

sorar: 

a)Bu tapta ve bu pidede eşit miktarda hamur mu 

var (aynı miktarda hamur mu var)? 

b)Topta mı daha çok hamur var,yoksa pidede mi 

daha çok hamur var? 

CEVAP 2 

-Çocuğun cevabı EVET ise katı miktarı korun1Jmu kav~ 

ramını kazanmıştır ve l puan alır.SORU 3'e geçilir. 

-Çocuğun cevabı HAYIR ise ya da cevap yoksa katı 

miktarı korunumu kavramını kazanmamıştır.HAYIR ce

vabı veren çocuğa "Neden eşit (aynı) değil't" diye 

sorulur ve verdigi cevap Uyg1Jlama :Formu' na yazılır. 

Uygulama sona erer. 

SORU 3:Neden eşit (aynı) miktarda hamur var? 

CEVAP 3 

-Eğer çocuk "Eşit (aynı) çünkü pideyi tekrar top 

şekline getirise.ıc yine aynı büyüklükte olur. 11 gibi 

bir açıklama yaparsa , TERSİNE ÇEVRİ L~Bİ LİRLİK tü

ründe bir açıklama yapmış demektir.Uygulama sona 

erer. 

-Eğer çocuk "Eşit (aynı) çünkü topu pide şekline 

getirirken hamur miktarını azaltınadık ya da Ço-

ğal tmadık. 11 gibi bir açıklama yaparsa, ö ZD~Ş T_ıİK tü

ründe bir açıklama yapmış demektir.Uyg1Jlama sona erer. 



-Eğer çocuk "Eşit (aynı) çünkü pidenin eni geniş 

ama yüksekliği az." gibi bir açıklama yaparsa, 

ÖDÜNlliME türünde bir açıklama yapmış demektir. 

Uygulama sona erer. 
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EK 2 

UYGULAlVIA J:ı·ORJVIU 

AD,SOYAD: 1 /1986 
DOGUM TARİHİ: 
OKUL: 
SINIF: 
CİNSİYET: 

TEST 1: Sayı korunumu kavramı. 
CEVAP ı: ( )EVET 

( )HAYIR 
Açıklama: 

( )Cevap yok 
CEVAP 2: ( )EVET (1 puan) 

( )HAYIR 
Açıklama: 

( )Cevap yok 

TEST 2: Sıvı miktarı korunumu kavramı. 
CEVAP ı: ( )EVET 

( )HAYIR 
Açıklama 

( )cevap yok 
CEVAP 2: ( )EVET ( 1 puan) 

( )HAYIR 
Açıklama: 

( )Cevap yok 
CEVAP 3: ( ) TERSİl'TE ÇEVRİlEBİ LİR LİK 

( )öZDEŞ:LİK 
( )ÖDÜNlliME 
( )Cevap yok 
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TEST 2: Katı miktarı korlmumu kavramı. 

CEVAP ı: ( )EVET 

( )HAYIR 

Açıklama: 

( )Cevap yok 

CEVAP 2: ( )EVET (1 puan) 

( )HAYIR 

Açıklama~ 

( )Cevap yok 

CEVAP 3: ( )TERSIN~ Ç~VHİ ı~ Bİ l,İ RJ_ıİK 

( )ÖZDEŞUK 

( )ÖDÜNlliMB 

( )Cevap yok 



l~K 3 

EGİ TİJ.Vl 1<' AKU ı, Tl!; SI Dl!:KANIJ.G I 

220/87 

Gönül KIRCAALİ Hk. 

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 

İŞİTJ.V!E ENGELLİ ÇOCUKLAR EGİTİJ.Vl MERKEZi 

MÜDÜRIDGÜ' NE, 
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25/4/1986 

li'akül terniz ögretirn görevlilerinden Gönül KIRCAA Lİ, 

yüksek lisans tezi iÇin,kururnunuzda olan 8 yaşındaki işit

me engelli ögrencilerde "korunurn kavramının" gelişimi ile 

ilgili bir araştırma yapacaktır. 

İlgilinin araştırma yapabilmesinin sağlanmasını 

rica ederim. 

Saygılarımla, . 

Prof.Dr.Doi.!;an BAYAR 

DEK AN 
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EK 4 

220/87 25/4/1986 

Gönül KIRCAALİ Hk. 

İL ıvıAKAMINA 

ESKİŞEHİR 

Fakültemiz öğretim görevlilerinden Gönül KIRCAALİ, 

yüksek lisans tezi iÇin,Eskişehir Sağırlar Okulu'na ve 

Anadolu Üniversitesi işitme Engelli çocuklar Eğitim Mer

kezi'ne (İÇEM) devam etmekte olan 8 yaşındaki işitme en

gelli öğrencilerde korunuro kavramının gelişimi konulu bir 

araştırma yapacaktır. 

İlgilinin bu kurumlarda araştırma yapabilmesinin 

sağlanmasını arz ederim. 

Saygılarımla, 

Prof.Dr.Doğan BAYAR 

DEK AN 


